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CAPÍTULO I 


 


A Ordem Fundamental do Universo 


 


1. A Manifestação das Características Duais de Deus 


 


1.1. Deus é o Ser Original com características duais unificadas 


 


1.1.1. Deus é o Ser Original de amor unificado 


 


Se observarmos o universo, vemos que tudo existe através da relação formada entre as características 


duais de positividade e negatividade.  Este princípio aplica-se em todos os casos, começando ao 


nível dos minerais.  Uma molécula é formada, através da fusão de iões positivos e negativos.  No 


caso das plantas, a subsistência e reprodução dependem da união das suas características masculinas 


e femininas, estames e pistilos.  Estas características duais são mais pronunciadas no caso dos 


animais.  Todos os animais, incluindo peixes, aves e mamíferos, existem nas formas masculina e 


feminina.  Finalmente, nós, seres humanos, a obra-prima de Deus, estamos divididos em homens e 


mulheres.  O primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, são os progenitores da raça humana.  


Qual é a finalidade da existência das características duais de masculinidade e feminilidade?  Porque 


criou Deus deste modo?  (201-204, 9.4.1990) 


 


Que queria Deus fazer, quando criou o homem e a mulher?  Queria vê-los.  É Deus masculino ou 


feminino?  É ao mesmo tempo masculino e feminino.  Se Ele só fosse masculino, só olharia para a 


mulher, e Adão teria de viver na obscuridade.  Segue-se que as duas naturezas, de ambos os sexos, 


coexistem n‟Ele, de modo que possa sentir alegria ao olhar para ambos.  Assim, concluímos que 


Deus é um ser na posição vertical, no qual existem as características duais harmonizadas, que fazem 


com que Ele sinta amor para com o homem e a mulher.  Tal é Deus.  Ele precisa tanto do homem 


como da mulher, e, onde quer que vá, está sempre na posição de sujeito.  Então, Deus combina em 


Si mesmo um carácter sujeito masculino central, e um carácter objecto feminino horizontal.  (188-


92, 19.2.1989)  


 


Há um só Deus ou dois?  Só há um.  Como só existe um, então, como pode entrar em duas pessoas 


ao mesmo tempo?  Entraria em cada uma delas alternadamente, entrando no homem e saindo dele, 


em seguida, entrando e saindo da mulher, e assim sucessivamente?  Além disso, considerando que 


há tantas pessoas no mundo, como entraria e sairia de todas?  Isto coloca um problema.  O 


Princípio Divino, da Igreja da Unificação, ensina que Deus é um ser com características duais 


unificadas.  Este é o Princípio.  Deus é um ser com a união harmoniosa de características duais.  


Isto é uma conclusão verdadeiramente maravilhosa.  (41-290, 17.2.1971) 


 







Deus é o Sujeito com características duais, que permanece na posição masculina.  Então, como é 


Ele?  É como nós, vocês e eu.  É o mesmo que nós.  Deste modo, a posição de companheiro 


sujeito pressupõe a existência de um companheiro objecto.  Tem tal significado.  Emergiu da 


necessidade de um companheiro recíproco.  (124-83, 30.1.1983) 


 


No capítulo dos Princípios da Criação, do Princípio Divino, afirma-se simplesmente: “Deus é o 


sujeito que incorpora características duais, e uma harmoniosa união de masculinidade e 


feminilidade”.  Quando dizemos que Ele é o sujeito harmonioso, que significa isso?  Que prazer 


poderia Ele obter, na posição de sujeito, de uma união harmoniosa de masculinidade e feminilidade?  


Com base em quê, devia ser harmonioso?  Deus é um ser harmonioso, com base em amor.  (193-


153, 3.10.1989) 


 


Que quer Deus?  Que queria fazer, através da criação e perfeição do ideal da criação?  Queria 


realizar amor.  Que quereria para Si próprio?  Em termos do Principio, Ele é um ser com 


características duais harmonizadas.  É um ser sujeito.  Resumindo: é um ser masculino sujeito.  


(149-9, 1.11.1986) 


 


Qual é a fonte da unidade?  Que permitiria Deus, sozinho como está, que permanecesse na posição 


alegre de unidade?  Em termos do Princípio, Deus é o Ser na posição masculina, com 


características duais harmonizadas.  Precisamos discernir o que esta posição significa.  Aquele que 


permanece na posição masculina é o companheiro sujeito e positivo, mas o positivo não pode existir 


sem o negativo.  Considerando este ponto de vista, porque estaria Ele na posição de positivo?  Por 


causa de amor.  Mesmo o Deus Absoluto deseja obedecer absolutamente a verdadeiro amor.  Se 


amor não está baseado na mente que quer submeter-se e unir-se completamente, não pode haver 


unidade, harmonia, ou concórdia.  Em vez disso, sem tal origem, tudo se dispersaria.  (195-20, 


1.11.1989) 


 


Dado que os seres humanos foram criados por Deus, que deviam fazer?  Ele criou os companheiros 


objecto do Seu amor, para a finalidade da Sua alegria.  Através de quê sentiria alegria?  Através de 


amor.  Mesmo Deus, o Ser Absoluto, precisa de amor.  Não é verdade?  Existindo como o Sujeito, 


contudo, mesmo com as Suas características duais, Ele inevitavelmente precisa de um companheiro 


objecto do Seu amor, e é por isso que criou tudo no universo.  (223-300, 17.11.1991) 


 


O homem e a mulher não são suficientes para realizar amor.  Eles são só dois seres, e uni-los não é 


suficiente para realizar amor.  É o amor da posição central que os une e move.  Então, se 


remontássemos à origem, na procura desta união em amor, veríamos claramente que deriva das 


características duais de Deus.  A união de masculinidade e feminilidade, que existe em Deus, 


desenvolveu-se e manifestou-se nas relações recíprocas da criação.  Assim, Deus deseja que o 


companheiro objecto do Seu amor seja melhor que Ele.  (210-317, 27.12.1990) 







 


Permitam-me que conclua, em termos precisos: Deus é o Ser Sujeito que possui características duais 


harmonizadas.  Quando considerado do lado direito, pode aparecer como um homem, e do lado 


esquerdo, como uma mulher.  Não é esse o significado de características duais?  Como Ele é assim, 


quando considerado de lado, então, de cima pode aparecer como um homem, e de baixo, como uma 


mulher.  Só então, tanto o homem como a mulher ficarão satisfeitos e dirão: “Muito bem!”  (139-


56, 26.1.1986) 


 


A não ser que uma pessoa religiosa apareça com uma lógica que ofereça uma explicação científica 


clara de causa, processo e resultado, o mundo religioso não pode ser salvo.  O Princípio Divino da 


Igreja da Unificação tem a lógica descrita acima.  A conclusão sugerida por isso, compreende tudo: 


que Deus existe com características duais; que é o companheiro Sujeito, e o universo é o Seu 


companheiro objecto, e que, portanto, Ele é o companheiro Sujeito de amor, e a humanidade foi 


criada como o companheiro objecto do Seu amor.  Esta relação fundamental continuou através do 


poder do amor, o qual a ligou ao mundo eterno, transcendendo a história.  Esta acção de amor 


continuou através de milhares de anos, e, enquanto outras formas de poder enfraqueceram com a 


passagem do tempo, este poder do amor permaneceu forte.  (219-178, 29.8.1991) 


 


Tal como mesmo Deus se torna unificado com base no amor, a Igreja da Unificação também se 


mantém fiel a este conceito, e é desse modo que pode unificar o mundo.  Contudo, este não é o caso 


com o Cristianismo.  O Cristianismo ensina que Deus é um ser absoluto e omnipotente, que pode 


fazer tudo.  Isto está errado.  Embora Deus possa fazer tudo, de acordo com o princípio original, o 


amor deve ser realizado por dois seres.  Assim, as características duais devem ser unidas, e o amor 


só é possível quando essa condição for cumprida.  (224-155, 24.11.1991) 


 


Como Deus é um ser com características duais harmonizadas, qual seria o centro deste ser dual 


harmonioso?  Seria amor.  Mesmo Deus baseou a Sua existência em verdadeiro amor.  (193-303, 


8.10.1989) 


 


Como é Deus?  Conforme exposto no Princípio Divino, Ele é o ser Sujeito, com características 


duais harmoniosamente unificadas.  A essência desse ser Sujeito é amor, um amor absoluto.  (136-


37, 20.12.1985) 


 


Como é que o Princípio Divino representa Deus?  Ele é o Sujeito com características duais, numa 


união harmoniosa, assim como o Sujeito do amor.  A palavra amor tem de ser adicionada, sem falha, 


à descrição.  (223-160, 10.11.1991) 


 


Para Deus se tornar o ser harmonizado cujas características duais estão representadas separadamente 


na forma de Adão e Eva, conforme foram criados por Ele, qual devia ser o centro do ser 







harmonizado?  Este ser devia ter o amor como centro, e devia estar na posição do Sujeito masculino, 


em relação a toda a criação.  (194-64, 15.10.1989) 


 


Porque criou Deus os seres humanos?  Primeiro, precisamos responder à questão fundamental: 


“Porque nasci?”  Deus é o Sujeito do amor.  Não é verdade que o Princípio Divino se refere a Ele 


como um ser com uma união harmoniosa de características duais?  Todavia, não foi revelado até 


agora que Ele é também um ser unificado baseado no amor, mantendo um estado harmonioso.  Por 


consequência, devia acrescentar-se à Sua representação, que Ele é o ser de unidade baseada no amor.  


(223-268, 12.11.1991) 


 


Onde fica a origem do amor e vida humana?  Não está em Deus?  Ele é o Ser Sujeito, com 


características duais harmonizadas, e, ao mesmo tempo é a fonte de amor.  Devia acrescentar-se, no 


Princípio Divino, que Deus é a origem de verdadeiro amor.  Devia ser claro que ninguém, senão eu 


próprio, devia alterar o Princípio Divino.  (224-228, 24.11.1991) 


 


O ponto de partida consiste em saber se Deus existe ou não.  Se existe, que relação tem com a 


humanidade?  Para se poder relacionar com os seres humanos, tem de ser um deus pessoal.  


Estamos plenamente conscientes desse facto.  Como um deus pessoal, Ele tem de ser como nós.  


Tal como os seres humanos têm uma natureza interna e uma forma externa, como parte das suas 


características, Deus, que os criou, tem de possuir essas mesmas características, devido ao facto de 


ter uma finalidade comum com eles.  O conceito de características duais tem a sua origem aqui.  


(167-243, 21.7.1987)  


 


Se Deus é um deus pessoal, como seria Ele?  Ele tem a forma combinada de Adão e Eva.  Deus é 


o Sujeito de características duais.  Não é uma combinação confusa de masculinidade e feminilidade.  


Embora seja a forma combinada, Ele, no entanto, ocupa a posição de companheiro sujeito.  Em 


frente do Deus incorpóreo, Deus que é o ser Sujeito, e representando esse ser Sujeito, um homem e 


uma mulher unidos num só, unindo os dois aspectos de Deus, é o cumprimento do ideal de Deus 


para a Sua criação e o ideal da humanidade.  (166-208, 7.6.1987) 


 


A filosofia oriental não tem o conceito do Deus pessoal.  É ignorante da Sua existência.  Fala de 


yin e yang, mas tais termos vagos não podem descrever suficientemente a Origem pessoal.  Tudo 


tem de ser compreendido, claramente, a partir das raízes.  Devia ser a raiz que ilustra as 


características do homem e da mulher, e que pode explicar como os seres humanos se tornaram do 


modo como são hoje.  Desta perspectiva, a lógica das características duais, conforme é ensinada na 


Igreja da Unificação, é verdadeiramente extraordinária.  (145-196, 4.5.1986) 


 


 


 







1.2. O universo foi criado à imagem das características duais 


 


Com base na nossa compreensão de Deus, como a origem do universo, emerge a imagem de um ser 


com o conceito de sujeito e objecto.  Por isso, chegamos à conclusão que as características duais a 


que se refere o Princípio Divino da Igreja da Unificação, são verdadeiramente palavras 


extraordinárias.  No lugar onde o sujeito e o objecto começam a interagir, a existência é gerada e 


mantida.  Tudo no universo existe em dualidade e interage através de dar e receber, porque ele foi 


criado com base nesta origem.  (106-296, 13.1.1980) 


 


O mundo criado assemelha-se às características de Deus.  Compreendemos que todos os seres 


criados existem como as formas divididas das características duais, e estão ligados aos seus 


companheiros, na relação de companheiro sujeito e companheiro objecto, assim como nas relações 


recíprocas de acima e abaixo, frente e trás, e esquerda e direita.  Qual seria a finalidade em que se 


baseiam tais relações no ambiente?  O mundo da criação move-se, tendo o amor como a sua 


finalidade.  (106-57, 9.12.1979) 


 


De onde vêm os companheiros sujeito e objecto?  Tem de haver uma base para a sua existência.  A 


Igreja da Unificação chama a esta base “características duais”.  Os companheiros sujeito e objecto 


não foram criados pelos seres humanos, eles próprios; logo, tem de haver outra fonte para eles.  


Esta origem é a de características duais, que incorporam natureza interna original e forma externa 


original.  (33-36, 2.8.1970) 


 


Energia não pode ser gerada, sem interacção entre companheiros sujeito e objecto.  Energia não se 


pode gerar a si própria; requer elementos sujeito e objecto.  Como um companheiro objecto, 


quando vocês se sentem bem ou mal, há sempre um companheiro sujeito, com o qual se relacionam, 


ao sentir tais emoções, daqui, a expressão “características duais” no Princípio Divino, conforme é 


ensinado na Igreja da Unificação.  (21-344, 1.1.1969)  


 


De acordo com o Princípio Divino, Deus é o Sujeito com características duais harmonizadas.  Com 


base em quê é estabelecida a Sua posição como Sujeito?  É estabelecida através de uma relação de 


amor, e, portanto, é necessária uma fundação horizontal.  O Seu desejo de ter uma fundação 


estimulante em muitas direcções conduziu à expansão e desenvolvimento do mundo criado.  (193-


217, 4.10.1989) 


 


Todas as sementes são feitas de duas metades, envolvidas pela camada exterior.  Os feijões também 


são divididos em duas metades.  Como Deus é a origem do universo, a não ser que se assemelhem a 


Ele, em forma, não podem ser sementes originais.  (53-232, 28.2.1972) 


 


 







A semente da vida é sempre constituída por duas metades.  Este é um princípio do Céu e da terra.  


Deus existe como um ser, uma personalidade, com características duais que são simbolizadas pela 


semente.  Dentro da semente está um germe, partes do qual formarão as raízes, os rebentos e assim 


por diante.  Por outras palavras, dentro dela está tudo o que é necessário para que desenvolva a sua 


existência; está feita de tal modo que, mesmo quando deixada sozinha, pode crescer numa forma 


substancial perfeita.  (262-147, 23.7.1994) 


 


Uma vez que Deus tem características duais, nós, seres humanos, também as temos.  Todas as 


formas da criação possuem também características duais de positividade e negatividade.  Quando 


Deus, a humanidade e toda a criação são unidos, atinge-se o número sete.  Há três estágios verticais, 


e a base de quatro posições é formada na expansão horizontal.  Quando os números três e quatro se 


unem em união harmoniosa, formam o número sete, o qual é o número de conclusão da finalidade da 


criação.  (26-187, 25.10.1969) 


 


Tudo no universo é constituído por positividade e negatividade.  Se olharmos para uma molécula, 


ela mostra-nos isto.  É constituída por iões positivos e negativos.  Tudo existe em relações 


recíprocas.  O átomo contém protões e electrões.  Isso mostra a base para a formação do universo.  


Nas plantas há um estame e um pistilo; nos animais, machos e fêmea; e nos seres humanos, homens 


e mulheres.  Tudo existe formando relações recíprocas.  Como tal, estas características têm de ser 


ordenadas de acordo com um só sistema.  Deus não pode sentir nenhuma alegria com a criação, se 


não for estabelecido um domínio recíproco unificado, causado pela Sua vontade para a criação.  


(247-183, 9.5.1993) 


 


A explicação do Princípio Divino, revelada pela Igreja da Unificação, que Deus é o Sujeito com 


características duais harmonizadas, é semelhante à verdade inegável deduzida dos resultados de 


análise científica.  Quando os companheiros sujeito e objecto estão completamente unidos, o poder 


de Deus estará com eles eternamente.  Poder não pode existir sem um sujeito ou objecto.  Então 


como existe Deus?  Ele pode existir eternamente, porque n‟Ele existe o poder que deriva de uma 


acção de dar e receber perpétua, entre sujeito e objecto.  (39-166, 10.1.1971) 


 


O Princípio refere-se a características duais.  Porque são necessárias?  Porque sem elas não pode 


haver harmonia na criação.  Em virtude da sua existência, elas podem ter acção de dar e receber 


entre si; uma é como os ossos, e a outra, como a carne.  Relacionando-se entre si, elas podem dar 


origem a uma nova forma.  O mundo objectivo de Deus tem de começar a existir, porque Ele tem as 


características originais duais.  Deste modo, características duais são essenciais para conseguir a 


requintada beleza da criação.  (27-340, 1.1.1970) 


 


Em termos do Princípio, o que liga tudo, dentro de toda a criação, é a energia primária universal.  


Incluídos nela estão elementos das características duais de Deus, as quais se tornam energia primária 







universal.  Este princípio aplica-se a todos os níveis da criação.  (293-11, 1.5.1998) 


 


Uma natureza feminina encontra-se no homem, e, como uma natureza masculina está latente na 


mulher, há espaço nela para ele viver no mundo espiritual.  Como Deus possui características duais, 


Ele pode habitar na mulher, assim como no homem.  De modo semelhante, apesar das suas 


características predominantes respectivas, marido e mulher podem habitar no coração um do outro, 


em virtude das características duais latentes neles.  Eles formam uma unidade inseparável.  (256-


58, 12.3.1994)  


 


Adão é o antepassado de todos os homens, e Eva é a antepassada de todas as mulheres.  Por outras 


palavras, eles são as sementes do homem e da mulher.  São duas metades.  Tudo é feito de duas 


metades encerradas num único invólucro, simbolizando Deus e o universo.  No Deus unificado 


estão características duais, e dentro do embrião, semente e núcleo.  (253-249, 30.1.1994) 


 


Como Deus é o Sujeito incorpóreo, é lógico concluir que Ele requer, inquestionavelmente, um 


domínio recíproco substancial e seres corpóreos substanciais absolutos.  Ele tem características 


duais, e, consequentemente, o acto da criação permitiu-Lhe exprimir a Sua natureza incorpórea 


interna, numa forma corpórea externa.  Quando consideramos o universo criado, desta perspectiva, 


podemos ver que mesmo o reino mineral está a funcionar através da relação entre companheiros 


sujeito e objecto.  No caso da molécula, os iões positivos e negativos manifestam esta relação de 


sujeito e objecto, e, de modo semelhante, protões e electrões, no caso do átomo.  (228-140, 


27.3.1992) 


 


O facto de Deus possuir masculinidade e feminilidade fá-l‟O um ser de características duais.  Ele 


reuniu todos os atributos masculinos, dentro de Si próprio, para criar o homem, e todos os atributos 


femininos, para criar a mulher.  Deste modo, as figuras sujeito e objecto foram automaticamente 


separadas, e quando estas têm acção de dar e receber entre si, unem-se para se envolverem num 


processo – nomeadamente, a acção de origem-divisão-união, conforme se afirma no Princípio 


Divino, o qual um dia se tornará um assunto principal em filosofia e religião.  (41-290, 17.2.1971)  


 


Deus criou a humanidade, para aperfeiçoar o Seu amor e cumprir a Sua vontade.  (293-158, 


25.5.1998) 


 


Ele criou os seres humanos, para se tornarem os Seus filhos, assemelhando-se a Ele em todos os 


respeitos, sem excepção, e revelando, naturalmente, tudo dentro d‟Ele.  Assim, as características 


duais ensinadas na Igreja da Unificação são um conteúdo extraordinário desconhecido, até agora, 


neste mundo.  Que significa a expressão “Sujeito com características duais harmoniosamente 


unificadas”?  Ela contém todos os princípios do Céu e da terra.  (144-236, 25.4.1986) 


 







Mesmo o amor não pode aparecer em isolamento.  Ele opera para elevar duas pessoas, a uma 


posição mais elevada, através da sua união harmoniosa.  Este é o poder do amor.  Tudo no 


universo está feito para se harmonizar com o ideal de amor, porque o amor não pode operar sem a 


ponte de casais, sem pares.  Vocês têm de saber que Deus teve de criar tudo em pares, de modo a 


actualizar o Seu ideal de amor, daqui, a expressão “características duais”.  (177-271, 20.5.1988) 


 


Quando tudo no mundo é tomado em consideração, de modo a encontrar o princípio fundamental 


governando o todo, pode ver-se que tudo está envolvido em relações de sujeito e objecto, as quais 


dão origem à existência e desenvolvimento.  Expresso de modo simples, existência e acção são 


produzidas pelo sujeito e objecto.  A Igreja da Unificação compreende o conceito de características 


duais, com base neste facto. 


Então, as características duais permanecem como são?  Estão elas imobilizadas ou em movimento?  


Se estão em movimento, porque aconteceria isso?  Porque estariam em movimento?  Seria para 


sofrerem uma perda, ou para criarem algo mais valioso?  Se houvesse um princípio que ditasse que 


acção e movimento tiveram lugar para incorrer uma perda, então, as nossas acções, para conseguir o 


ideal ou para avançar em direcção ao nosso sonho, seriam infrutíferas.  Se sofrêssemos uma perda 


através delas, estas acções diminuiriam e, ultimamente, parariam.  Contudo, se postas em acção 


com o fim em vista de criar benefício, tornar-se-iam cada vez maiores, com o tempo.  (125-72, 


13.3.1983) 


 


Deus só é uma entidade.  Como Ele existe como o Sujeito de características duais, pode ser capaz 


de sentir amor dentro de Si próprio; em pensamento, pode decidir: “Esta parte de mim está na 


posição de sujeito masculino, e aquela parte está na posição de objecto feminino”, e sentir amor, mas 


não poderia sentir o mesmo efeito estimulante que no caso de um homem e de uma mulher, que são 


entidades separadas, com a capacidade de se unirem numa relação de amor.   


Assim, se Deus vê Adão e Eva a fazer amor apaixonadamente, mesmo sem O considerarem a Ele 


como o Sujeito do amor, não se sente mal com isso.  Porquê?  Porque é o Ser Sujeito, que sente 


alegria com os Seus objectos, no lugar onde eles se unem num só, e quanto mais valioso é o amor 


sentido pelos Seus companheiros objecto, tanto mais felicidade Ele sentirá.  Não seria essa a 


primeira lei de amor, baseada na Sua criação da humanidade?  Por isso, as pessoas não podem 


atingir um tal estado, a não ser que recebam educação neste amor.  (51-173, 21.11.1971) 


 


Essencialmente, a energia diminui através de acção, mas a do amor torna-se mais forte com acção.  


Aquilo que é espalhado infinitamente tem dentro de si uma energia infinitamente concentrada, e 


assim atrai outros para si.  Deste modo, possui uma energia interna de movimento circular.  Tal 


lógica pode ser aplicada aqui; na verdade, a lógica das características duais, ensinada na Igreja da 


Unificação, pode ser aplicada aqui.  Através da minha sabedoria, apreendi todas estas coisas.  


(164-87, 26.4.1987) 


 







Que maravilhoso é o verdadeiro amor!  O próprio Deus apareceu para amar.  Ele veio a existir, por 


causa do amor.  Não é verdade que isso vos faz sentir feliz?  “Bem, o Rev. Moon diz que Deus 


apareceu por causa do amor!”  Agarrem-n‟O e tentem analisá-l‟O!  Eu analisei Deus, até às Suas 


características duais.  Não há características duais dentro das próprias características duais?  Não 


são hormonas masculinas e femininas segregadas dentro do vosso corpo?  Se não têm a certeza, vão 


a um hospital e sejam examinados.  Portanto, podemos relacionar-nos uns com os outros.  (222-


179, 3.11.1991) 


 


Depois de inquirirem repetidamente porque é que as características duais são parte do Princípio da 


Criação, e quais são as questões fundamentais relativas ao sujeito e objecto, vocês chegam a um 


ponto em que não podem inquirir mais, e têm de voltar para trás.  Por mais que tenham investigado, 


têm de voltar para trás.  Depois deste processo ser repetido durante dezenas de milhares de anos, 


não teriam outra alternativa senão resignar e dizer: “Oh, este é o único caminho que existe; não há 


qualquer razão para tentar encontrar outro”, e, com estas palavras, o Princípio Divino seria 


estabelecido, e é por isso que é imutável.  (173-127, 14.2.1988)  


 


1.3. O motivo de Deus para a criação do universo 


 


Considerando que o Céu e a terra não vieram a existir de sua livre vontade, mas foram criados na 


base de uma certa fonte de poder, segue-se logicamente que, a um nível mais elevado, tem de haver 


um Ser sujeito central, que pode mover o Céu e a terra, isto é, um motivador original com poder 


criativo.  Chamamos Deus ao ser em tal posição.  Usamos palavras diferentes para o designar, 


porque viemos de raças diferentes, com línguas diferentes, mas isso não importa.  Em qualquer 


caso, tem de existir um centro deste universo.  Tem de haver um ser central, que permanece 


estacionário durante biliões de anos no centro do mundo recíproco, o qual está em movimento, um 


ser que, embora todas as outras coisas possam estar em movimento e em acção, nunca se move 


juntamente com elas.  (154-298, 5.10.1964) 


 


Ao inquirir sobre a origem do universo, a questão fundamental emerge: porque começou Deus a 


existir?  Porque começou a existir?  Porque razão apareceu?  Que faz?  Estas são as questões 


que devíamos estar a perguntar.  A era da fé cega no Cristianismo acabou; a era passou na qual se 


acreditou em Deus, sem objecções.  Depois de chegar a esta conclusão, através de raciocínio, 


devíamos considerar a seguir a natureza interna de Deus, a Sua relação com o mundo, no que 


respeita à Sua vontade, e a relação entre a Sua natureza interna e forma externa, porque estas 


relações estão sujeitas a debate.  (191-13, 24.6.1989) 


 


Os seres humanos não podem ser a primeira forma de existência.  Por mais extraordinários que 


possamos ser, não podemos ser o ser causal.  Seremos sempre a segunda forma de existência, isto é, 


seres resultantes.  Então, qual seria o ser causal do universo?  Uma vez que Deus existe, Ele seria 







o Ser causal, assim como o Ser absoluto.  Que requereria para Si próprio um tal Ser absoluto?  


Com base em quê procuraria Ele formar relações com a humanidade ou a criação?  Esta é a questão 


fundamental, a questão importante que devia ser tratada em teologia e filosofia.  A questão que 


precisa ser perguntada é: que pode ligar Deus e a humanidade, a Causa e o efeito?  (198-283, 


5.2.1990) 


 


Porquê e como começou Deus a existir?  Ele começou a existir, devido a amor.  Como veio a 


origem do universo a ser realizada?  A semente de amor foi assimilada por Deus, como o 


companheiro objecto, com o resultado que o próprio Deus veio a possuir natureza interna e forma 


externa.  Com base em quê, aconteceu isto?  Com base em amor.  O mesmo se passa com vocês.  


Através do amor da vossa mãe e pai, vocês receberam a semente da vida, aquela célula que cresceu 


para se tornar aquilo que vocês são hoje; de modo semelhante, Deus tornou-se o Ser que é hoje.  Os 


seus olhos, nariz, e todas as Suas características foram formadas deste modo.  Ele é exactamente 


como nós.  (207-27, 21.10.1990) 


 


Verdadeiro amor começa a partir do lugar mais profundo.  Então, qual é a origem de verdadeiro 


amor?  É Deus.  A palavra “God” (Deus) pronuncia-se do mesmo modo que a palavra coreana 


“gaht”, a qual significa o chapéu usado pela pequena nobreza, na antiguidade.  Chapéus são usados 


na parte mais elevada do nosso corpo, por isso têm o mesmo significado que a palavra inglesa.  A 


questão que permanece consiste em saber como a forma externa de Deus e a Sua natureza interna 


vieram a ser divididas.  Onde está a origem do universo, e como veio a existir?  Esta é a questão 


que devíamos perguntar: como veio Deus a existir?  Vocês viram-n‟O?  Como veio a existir?  


Vocês são os seres que nasceram dos extractos de todos os elementos que constituem o universo.  


(207-24, 21.10.1990)     


 


Qual seria o centro do amor?  Tem de ser Deus.  Ele é o Ser único, eterno, e imutável, que existia 


antes da formação do universo.  O amor é o fluxo do coração; é a manifestação do coração interior, 


fluindo substancialmente.  Por isso, a essência de Deus é o coração.  Tal Deus é o Ser unificado 


que é a causa fundamental da formação do universo, conforme se descreve em Ontologia.  Não 


sinto mesmo necessidade de mencionar que esta formação do universo se refere exactamente ao 


processo pelo qual Deus criou. 


Então, como foi Ele capaz de criar o universo e os seres humanos?  Pôde fazê-lo, porque tem 


coração.  A vida só pode emergir quando há coração, e, onde existe vida, o processo gerador pode 


ter lugar.  O trabalho da criação tem de ter um objectivo por detrás de si, pela simples razão que, 


pela sua natureza, o coração tem sempre a satisfação como objectivo.  Portanto, segue-se que a 


finalidade da criação é produzir alegria que satisfaça o coração de Deus.  Esta alegria é derivada da 


criação, especialmente dos seres humanos, que mais intimamente se assemelham a Ele. 


Por isso, o que Deus tencionava criar eram povos e nações que se assemelhassem ao Seu amor e 


criatividade.  Isto é plenamente discernível do facto que a humanidade também procura estas 







mesmas coisas.  O ideal universal não é mais que a aspiração fervente de prosseguir um mundo 


com o qual nos teríamos podido legitimamente regozijar.  (65-258, 26.11.1972) 


 


Qual é a origem do universo?  Que existia antes deste universo ter aparecido?  Deus?  Era Deus o 


único lá?  É amor visível?  Considerando que o amor não tem forma substancial, onde está?  O 


amor é um conceito.  Mesmo para Deus, é um conceito.  Vocês precisam compreender que é um 


conceito mesmo para Ele.  (293-132, 26.5.1998) 


 


Porque realizou Deus o trabalho da criação?  Por causa do amor.  O amor não pode ser realizado 


sozinho; requer um sujeito e um objecto.  (193-303, 8.10.1989) 


 


O amor em isolamento, sendo vertical, não tem efeito sobre o seu ambiente.  (193-303, 8.10.1989) 


 


Como o Criador Absoluto, que necessidade conduziu Deus à criação dos seres humanos?  Que 


necessidade tinha Deus – Ele que não precisava de ouro ou conhecimento ou de nada – que o levou a 


criar os seres humanos?  Em suma, qual foi o motivo fundamental para a criação?  Não foi poder, 


conhecimento ou possessões.  Foi porque Ele não tinha um companheiro substancial de amor, isto é, 


não podia cumprir amor sozinho.  Assim, o motivo fundamental por detrás da criação do universo 


foi amor.  (149-149, 21.11.1986) 


 


Porque criou Deus o Céu e a terra?  Que não tinha esse Ser absoluto e omnipotente, que precisou de 


criar os seres humanos?  Ele criou-os por causa do amor.  O amor não pode emergir sem um 


objecto.  Se fosse posto em movimento, sem um objecto, só sofreria uma perda.  Tudo está feito 


para se proteger a si próprio; nada se move, se tudo aquilo que se pode esperar é uma perda.  


Embora possa parecer que não está lá, o amor move-se precipitadamente se um objecto aparecer.  O 


amor existe primariamente em Deus, mas quando o Deus masculino está sozinho, não aparece.  O 


objecto que o pode extrair de Si, é a humanidade.  (60-76, 6.8.1972) 


 


De que precisava o Deus omnisciente, omnipotente e omnipresente, que o conduziu a criar a 


humanidade?  Ele precisava de dinheiro, lingotes de ouro ou diamantes?  Tinha uma abundância 


deles.  Então, precisava de conhecimento?  Ele tem tanto conhecimento quanto podia desejar; em 


última análise, Ele é o Rei do conhecimento.  Ou, precisava de poder?  Não Lhe teria feito 


nenhuma diferença, se tivesse poder ou não.  Aquilo de que precisava era amor.   


O amor só pode ser estabelecido numa relação recíproca.  Sem necessidade de amor, mesmo Deus 


não é capaz de formar uma relação com o mundo criado e os seres humanos.  Assim, pode chegar-


se à conclusão que Ele não se pode relacionar com o mundo existente, a não ser que se aproxime 


dele com amor, e, por esta razão, estabeleceu o amor como o padrão.  (121-100, 24.10.1982) 


 


 







Porque criou Deus o Céu e a terra?  Foi devido ao facto que mesmo o Ser absoluto não pode sentir 


alegria por Si próprio.  Ainda que pudesse, isso não seria estimulante para Ele.  Por mais que o Ser 


absoluto pudesse afirmar: “Sou o Ser absoluto, sou o Senhor do amor e da vida”, Ele não sentiria o 


estímulo do amor, por Si próprio, do mesmo modo que não sentiria a excitação da Sua existência, 


por saber que o Céu e a terra estão dentro de Si.  (38-152, 3.1.1971) 


 


Teria Deus criado o universo, se só tivesse pensado em Si próprio?  O acto da criação requereu um 


enorme investimento de energia.  O desejo de um artista é criar a obra-prima mais extraordinária, e 


não se poupa a esforços em investir toda a sua energia em criá-la.  A obra-prima perfeita só pode 


ser criada quando ele se investiu completamente nela.  Uma obra-prima só pode ficar completada 


quando não há mais nada que se possa fazer com ela.  O processo da criação começa, e só se torna 


possível, através do investimento de energia.  Nada pode ser feito sem o investimento de energia.  


Tendo em consideração o princípio que o objecto completo é criado a partir do investimento 


completo de energia, Deus investiu tudo o que tinha, como o Sujeito, de modo a criar o Seu objecto.  


Através do acto da criação, Ele começou a existir não para Si próprio, mas para o Seu objecto.  (78-


111, 6.5.1975) 


 


A Criação envolve o investimento de energia.  Ao investir, quanto devia ser investido?  Vocês 


talvez pensassem que, quando Deus criou com as palavras: “Que haja luz… Que haja um 


firmamento…” isso Lhe parecesse, simplesmente, uma brincadeira de crianças.  No entanto, essa 


não foi a realidade.  Ele investiu neles, completamente, vida, amor e ideal verdadeiros.  Nós 


também não podemos amar algo criado sem nenhum esforço da nossa parte ou sem investir a nossa 


carne e sangue.  (78-111, 6.5.1975) 


 


Por isso, a situação antes da criação era diferente da situação que se lhe seguiu.  Antes de criar um 


objecto, uma pessoa só pensa em si própria, mas, logo que começa a estabelecer relações de amor, 


começa a viver para o seu objecto, porque é então que começa a pensar que existe para ele e para os 


seus filhos e filhas, e não para si própria.  (69-81, 20.10.1973) 


 


Ao criar os seres humanos, Deus queria permitir que o Seu objecto de amor se tornasse mais 


extraordinário que Ele próprio, e foi por essa razão que investiu continuamente, de modo a 


substanciar completamente todos os Seus elementos invisíveis.  O que isto significa é que a origem 


de verdadeiro amor só pode ser encontrada na posição em que se dá e se esquece, e se dá novamente.  


É muito simples.  Este é o princípio fundamental da existência do universo.  (203-231, 26.6.1990) 


 


Para possuir amor, é necessário dar e esquecer repetidamente.  Porque se devia possuir tal amor?  


Porque, quanto mais o amor está em movimento, tanto mais aumenta, em vez de diminuir.  Falando 


cientificamente, qualquer fenómeno físico diminui tanto mais quanto mais se move e age, não é 


verdade?  No mundo físico, quanto mais algo se envolve em movimento e consome energia, tanto 







mais ela se esgota, mas no mundo de verdadeiro amor, quanto mais ele se move, tanto maior se torna.  


Sabendo desta realidade, Deus podia começar o Seu trabalho da criação baseado em verdadeiro amor.  


(237-127, 13.11.1992) 


 


Como começou o universo?  Do ponto de vista de Deus, tudo começou a partir do princípio de 


viver para os outros, e investir-se completamente, consumindo-se mesmo a Si próprio.  Então, que 


estava a procurar conseguir, consumindo-se a Si próprio, de modo a criar o Seu objecto?   O que 


resulta quando tanto o sujeito como o objecto se consomem a si próprios, cada um deles por causa 


do outro, é amor.  Eles não se importam de quanto se consumam, desde que possam possuir amor.  


O Amor é baseado em tal conceito, e, por consequência, Deus começou o Seu trabalho de acordo 


com ele, e não acabou perdendo nada.  Porque Se teria Deus investido completamente a Si próprio, 


se soubesse que o Seu trabalho resultaria em perda?  No amor existe uma energia que pode encher 


tudo completamente; por conseguinte, embora Deus Se consumisse e investisse a Si próprio, Ele 


recebeu amor em troca.  Verdadeiro amor é algo que não diminui com investimento, mas, em vez 


disso, acumula-se através dele.  Se não fosse assim, e o princípio mantivesse que o verdadeiro amor 


diminuísse, o próprio Deus teria sido consumido pelo investimento de Si próprio.  Foi de facto 


precisamente o contrário, porque a realidade é que, quanto mais amor se investe, tanto mais ele 


aumenta.  (237-124, 13.11.1992) 


 


Inerente no amor está a habilidade criadora e, por isso, ele não se pode esgotar.  Quanto vocês têm 


uma mente afectuosa, por mais energia que invistam e consumam, ainda têm o poder do amor dentro 


de vós próprios, que pode compensar plenamente por isso, e, portanto, ele não se pode esgotar.  


Assim, embora vocês possam achar o caminho difícil e aborrecido, nunca chegarão a desgostar dele.  


Não podem seguir tal caminho, se não gostarem dele.  No caminho do amor, nunca podem ter uma 


mente odiosa.  A essência de Deus não inclui o conceito de inimigos ou mal, porque está imersa em 


verdadeiro amor.  (237-130, 13.11.1992) 


 


O ideal de Deus da criação requer que se dê continuamente.  Investimento causa circulação.  No 


caso do ar, se há áreas de alta e baixa pressão atmosférica, então, entre as duas, uma região de 


pressão atmosférica média é criada.  Vocês podem permanecer na posição média, para dar à posição 


baixa, e, em seguida, ser reabastecidos pela posição alta.  O Céu desce sem ser chamado.  Assim, 


aqueles que desejam dar mais de cem por cento, serão reabastecidos por Deus.  Tais são as leis do 


universo.  O processo de investimento e esquecimento completo estabelece uma acção eterna, e, 


nesta base, pode emergir a lógica da imortalidade. 


De que outra coisa, senão da imortalidade e vida eterna, podia o princípio da unificação ser 


derivado?  Quando vocês vivem para os outros, não é formado um círculo?  Para onde caminham 


vocês?  À medida que se tornam mais leves, sobem.  Se o vosso modo de vida ideal circulasse e se 


espalhasse amplamente, então, a tradição celestial seria disseminada.  Deus não teria outra 


alternativa, senão automaticamente colocar ambos os Seus pés nos ombros do casal ideal que 







estivesse a subir.  (205-95, 7.7.1990) 


 


Porque existe Deus?  Para que finalidade?  Para o amor.  Assim, o Deus omnipotente precisava 


criar o companheiro objecto do Seu amor.  O ideal essencial da criação, que o processo da criação 


foi iniciado por causa do amor, era desconhecido até agora.  O mundo inteiro da criação veio a 


existir por causa de amor.  (208-235, 20.11.1990) 


 


O desejo de Deus é dar-se completamente de Si próprio, através de uma fundação global.  Ele 


anseia por um mundo livre, pacífico e feliz, no qual ninguém o possa acusar de dar, e onde não haja 


necessidade de estabelecer condições ao receber.  A sua finalidade é estabelecer um tal mundo, e ter 


toda a humanidade a viver em felicidade lá.  (13-249, 12.4.1964) 


 


Que vem primeiro, amor ou vida?  Amor vem primeiro.  Embora a terra tivesse a sua origem em 


Deus, a fonte original da vida, não consideramos que a vida tenha aparecido primeiro.  Em vez 


disso, dizemos que o amor veio primeiro.  (86-79, 7.3.1976) 


 


Embora Deus criasse o Céu e a terra, a partir de uma forma de existência vital, a origem e motivo 


dessa existência foi o amor.  Falando de modo mais simples, a vida veio a existir devido ao amor.  


(86-82, 1976.7) 


 


Qual é a coisa mais extraordinária no universo?  Devemos ascender até onde Ele habita.  Que 


faremos quando chegarmos lá?  Possuiremos o universo, através do Seu amor.  Não têm todos 


vocês alguma ambição dentro de vós?  Para satisfazer essa ambição e desejo, precisarão de mais 


que do vosso conhecimento, poder ou dinheiro.  Só amor será capaz disso.  Esta é a essência do 


Princípio Divino e a base da nossa filosofia de vida.  Vocês não compreenderam isto até agora, mas 


é muito simples.  (144-132, 12.4.1986) 


 


2. O Universo é constituído por Sujeitos e Objectos Harmonizados 


 


2.1. O princípio do sistema de pares governa a existência do universo 


 


Tudo no universo, mesmo nos reinos mineral e vegetal, surgiu com a base comum ideal da relação 


entre sujeito e objecto, centrada em amor.  A criação representa as formas de existência resultantes, 


e não pode começar a existir sem um ser causal.  Chamamos a esse ser Deus.  Assim, no domínio 


do amor baseado em Deus, independentemente da direcção, quer seja o este, oeste, norte, sul, acima, 


abaixo, frente, trás, esquerda ou direita, tudo, incluindo os elementos básicos e minerais, existe num 


sistema de pares, numa relação de sujeito e objecto, para que possa sempre alcançar harmonia e 


unidade.  A criação inteira existe através deste sistema, incluindo o mundo dos minerais, plantas, 


animais e dos seres humanos.  (173-35, 1.2.1988) 







 


A criação foi destinada a ter os seres humanos como o centro e modelo.  Tudo no universo foi 


criado para se interrelacionar e estabelecer uma ligação em todas as direcções, revolvendo à volta da 


humanidade.  Assim, a criação inteira, isto é, tudo nos reinos mineral, vegetal, e animal foi criado 


em pares.  Desse modo, os caminhos das relações vertical e horizontal estão interligados.  Tudo no 


mundo, baseado no sistema de pares e envolvido em várias tipos de existência e modos de vida, 


fornece o material do livro de texto para a humanidade, no processo da procura do amor ideal.  


(173-211, 18.2.1988) 


 


Todos os seres criados existem de acordo com o sistema de pares, nas relações de sujeito e objecto.  


Porquê?  Para poderem dar e receber, e alcançar unidade através desse amor, porque estão na 


posição de desenvolver o seu amor até um grau absoluto.  Não existe uma simples coisa que tivesse 


sido criada fora deste princípio.  Tudo nasceu de amor.  (209-89, 27.11.1990) 


 


A relação de sujeito e objecto é uma característica inerente no universo; tudo foi criado para existir 


em conformidade com isso, e, deste modo, podemos deduzir que o universo foi criado com base no 


conceito do sistema de pares.  Logo, pode chegar-se à conclusão que toda a criação começou a 


existir deste modo, com base em amor, e é mantida através de relações de amor.  O mesmo se 


aplica mesmo aos minerais.  Iões positivos e negativos têm acção de dar e receber entre si.  


Também o reino vegetal é baseado na relação entre o estame e o pistilo, e os animais também 


existem com base nos pares de machos e fêmeas das suas espécies.  (207-9, 21.10.1990) 


 


Dentro dos elementos do mundo mineral podem encontrar-se pares de iões positivos e negativos.  


Os cento e sete elementos químicos, identificados na tabela periódica, não reagirão 


indiscriminadamente com quaisquer outros elementos, por mais que se tente uni-los no laboratório.  


Contudo, com o objecto apropriado, ninguém pode fazer nada – nem mesmo Deus – para os impedir 


de reagir entre si.  Vocês já sabem disto, não sabem?  Tudo está incorporado no sistema de pares, 


quer se trate de minerais, plantas ou animais.  Todas as coisas existem em pares, de acordo com o 


princípio de positividade e negatividade.  (203-295, 27.6.1990) 


 


Todos os seres no mundo existem de acordo com o sistema de pares.  Como estão dispostos desse 


modo – quer se trate de minerais, plantas ou animais – para que se unam têm de estar interligados, 


com base nas relações de amor de sujeito e objecto.  (189-190, 6.4.1989) 


 


Se vocês possuírem amor, serão sempre bem acolhidos onde quer que vão.  Assim, a existência 


deste universo é baseada em amor, através do sistema de pares.  O mundo mineral existe em pares, 


assim como as plantas e animais, não é verdade?  Com base em quê?  No amor vertical, embora 


em graus diferentes.  Isto é verdade, em toda a parte, com base no amor manifestado neste vasto 


universo.  A posição de todos os seres foi determinada num nível horizontal particular, e, de acordo 







com isso, eles são capazes de se harmonizar entre si, como pares a partir desta posição estabelecida 


no universo.  Tudo isto apareceu por causa do amor.  (198-304, 5.2.1990) 


 


A criação inteira está interligada através da estrutura do sistema de pares.  Isto é verdade, mesmo 


no mundo mineral.  Tudo opera positivamente ou negativamente.  Apesar de a terra ter a sua 


própria gravitação, podemos claramente ver os efeitos de um poderoso magnete, porque a sua 


atracção é localmente mais forte que a da terra.  Todos os elementos também se atraem 


positivamente e negativamente, embora de maneira não suficientemente forte para ser vista.  Certos 


movimentos, claramente determinados, ocorrem quando uma corrente eléctrica passa entre os pólos 


positivo e negativo de um circuito.  Qual é o centro do sistema de pares?  É o eixo central que liga 


os dois elementos, de um modo que está de acordo com princípios, nomeadamente o eixo do amor.  


Assim, os elementos químicos do mundo mineral unem-se de acordo com as leis da atracção.  


Elementos que se repelem entre si não se podem unir, mesmo pela ordem de Deus, e mesmo que o 


chefe do laboratório fizesse esforços estrénuos, durante milhares de anos, para os unir.  (197-164, 


13.1.1990) 


 


Todas as coisas do universo não podem existir se estiverem separadas de amor.  Existem num 


sistema de pares.  Também há machos e fêmeas, no mundo dos insectos, não há?  Algumas vezes 


vocês vão ao jardim e cavam a terra.  Lá, encontrarão muitos insectos.  Todas essas criaturas, 


embora fora de vista, existem como machos e fêmeas, reproduzem-se e alimentam os seus filhotes.  


Falam mesmo entre si, através dos sentidos, e os machos e fêmeas cuidam muito uns dos outros.  


Que causa original, então, produziria isto?  Vocês não pensam que haveria amor no reino dos 


insectos?  É uma inevitabilidade absoluta que o macho segue a fêmea e vice-versa.  (191-220, 


25.6.1989) 


 


Mesmo os elementos no mundo mineral foram criados em pares e interagem através das relações de 


iões positivos e negativos.  Assim, se este composto fosse puxado por verdadeiro amor, Deus seria 


puxado juntamente com ele, bem como os Verdadeiros Pais e toda a humanidade, porque todos eles 


são parte de um sistema interligado.  Tudo existe de acordo com o sistema de pares.  Qualquer que 


seja o nível de existência a que pertençam, vivem, contudo, de acordo com o princípio do amor.  


(203-244, 26.6.1990) 


 


Tudo o que foi criado por Deus existe de acordo com o sistema de pares.  O mundo mineral 


também, embora a um nível mais baixo; os iões positivos e negativos também exprimem o seu amor, 


no modo como se interligam.  Pela primeira vez na história, eu apareci no mundo para declarar esta 


verdade.  Fui a primeira pessoa na história a revelar que o próprio Deus, como a Origem, acredita e 


obedece absolutamente a verdadeiro amor.  Isto não é um mero conceito, mas verdade irrevogável; 


Deus iniciou a criação, na Sua procura de verdadeiro amor.  (203-103, 17.6.1990) 


 







Mesmo os microrganismos, os quais praticam as suas próprias formas de amor, orgulham-se do facto 


de também terem sido criados para desempenhar o seu papel, dentro do mesmo mundo do ideal da 


criação, o qual é representado pelo sistema universal de pares.  Eles estão orgulhosos do facto que, 


embora vocês sejam grandes e eles sejam pequenos, se se puderem unir convosco e dar-vos uma 


parte de si próprios, estão muito dispostos a partilhar a sua existência convosco, por toda a 


eternidade.  São diferentes dos seres humanos caídos.  A criação de uma substância química 


significa que os elementos positivos e negativos se encontraram e se uniram entre si.  Quão 


estúpidos são os seres humanos, em comparação!  De facto, são essencialmente desarmoniosos, e 


este é o problema.  (209-189, 29.11.1990) 


 


Tudo o que vocês vêem no mundo existe num sistema de pares.  Nós estamos à cabeça de todos 


eles.  Quando Deus olha para tudo, diz: “Ah, vocês também se assemelham a mim.  Quando vocês 


estão sozinhos, sentem-se abandonados, não é verdade?”  Do mesmo modo, este universo é um 


museu natural repleto de tudo em exibição, de acordo com o sistema ideal de pares, 


independentemente de posição.  É um museu natural e, contudo, ao mesmo tempo, um museu de 


amor.  Como pensam vocês acerca disso?  Passando ao longo do caminho, não viram os pinheiros 


e inúmeros choupos à beira da estrada, como é habitual, sem na realidade estarem conscientes deles?  


Quando olham para eles, deviam ser capazes de dizer: “Vocês são como eu, porque também vivem 


numa relação de amor de dar e receber entre sujeito e objecto!  Comparado com vocês, sinto-me 


envergonhado, porque estou completamente sozinho e vivendo uma vida caída”. 


Se tal modo de pensar existisse geralmente, mesmo vagabundos teriam algum valor.  Se a 


humanidade viesse a ver o mundo mais profundamente e o respeitasse, que maravilhoso se tornaria!  


Que encantador apareceria o mundo aos nossos olhos!  Como Deus tem uma mente amorosa, Ele 


não pôde senão criar o mundo tal como é, e, portanto, tudo existe de acordo com o sistema de pares.  


(209-189, 29.11.1990) 


 


Tudo neste universo funciona como parte de um par.  Mesmo minerais são constituídos por iões 


positivos e negativos.  Elementos químicos sem afinidade não se podem combinar entre si, por 


mais que os cientistas conduzam experiências, usando todos os métodos possíveis.  No entanto, se 


elementos afins são reunidos, fundem-se num só, por mais que se tente separá-los.  Tudo existe de 


acordo com um sistema de pares, e assim, qual é o centro disso?  É amor.  Mesmo no caso das 


plantas, as partes masculinas e femininas polinizam-se para permitir a fertilização.  Desse modo, 


voltam ao seu estado original.  Só quando as duas entidades se unem, podem atingir o estado 


original de união, antes de serem divididas.  Por isso, este processo é chamado acção de origem-


divisão-união.  (198-112, 25.1.1990) 


 


Vocês precisam criar o vosso próprio mundo ambiental.  Deus criou o sol, terra, ar e água, como 


parte do Seu mundo ambiental.  Dentro desse mundo, tem de haver sempre sujeito e objecto, 


porque essa é a fórmula para a existência.  Todos os seres criados existem num sistema de pares.  







Isto é verdade em relação aos mundos mineral, animal e humano.  Porque são eles constituídos por 


sujeitos e objectos?  Para a perfeição de verdadeiro amor.  O amor não pode ser aperfeiçoado sem 


um sujeito.  Esta é a fórmula.  Até ao presente, nenhum dos nossos antepassados atingiu a 


perfeição deste modo, enquanto na terra.  (293-225, 26.5.1998) 


 


Só quando macho e fêmea atingem unidade, o Céu e a terra podem ser harmonizados.  De outro 


modo, não podem harmonizar o Céu e terra ou o universo, o qual é baseado no sistema de pares.  


Em vez disso, seriam excluídos de lá.  (226-15, 1.2.1992) 


 


Nada pode existir por si mesmo.  De acordo com princípios, não é possível que algo exista sozinho.  


Assim, tudo no mundo existe em pares.  Porque foi tudo criado de acordo com um sistema de 


pares?  Por causa do amor.  Que espécie de amor seria esse?  Eles continuam a existir por causa 


do amor original, isto é, o verdadeiro amor no qual Deus se pode deleitar.  (248-284, 3.10.1993) 


 


Não há um único ser, em toda a criação, que exista sozinho.  Todas as coisas existem numa relação 


de sujeito e objecto.  Foram todas criadas para fazer parte de um sistema de pares.  Hoje, as 


pessoas não estão cientes disto.  O conceito de fé absoluta deriva do facto que o universo foi criado 


de acordo com um sistema de pares, os quais vieram a existir por causa do amor.  (298-11, 


31.12.1998) 


 


Depois de observação minuciosa, podemos ver que o mundo é feito de acordo com um sistema de 


pares, não é?  Dentro da biosfera há pares, sem excepção.  O sujeito e o objecto de um par deviam 


formar um bom equilíbrio; senão, escaparão em todas as direcções.  Quando estão em harmonia 


completa, isto é, quando tiverem alcançado a base equilibrada, sobre a qual podem prosseguir amor, 


então, para eles, o mundo tornar-se-á um plano completamente horizontal.  Seria o mesmo que se o 


universo inteiro fosse uma vasta expansão horizontal de gelo.  Quando estão completamente unidos, 


esta expansão de gelo, em vez de ser nitidamente angular, tomaria a forma de uma esfera.  As 


extremidades do corpo de gelo não tomariam uma forma que impedisse o seu movimento circular.  


Circulando deste modo, estão destinados a tornar-se um corpo esférico, com um aumento múltiplo 


no poder da força gravitacional.  (144-213, 24.4.1986)  


 


O sistema de pares é derivado do conceito de sujeito e objecto; porque precisamos de um sujeito e de 


um objecto?  Eles existem para o amor.  O conceito de amor faz aparecer o sujeito e objecto; como 


eles existem, interagem; e como interagem, energia é produzida.  Os cientistas de hoje só 


parcialmente compreenderam isto, e é por isso que todas as suas teorias deviam ser reorganizadas.  


Acção tem lugar, mas, antes de poder ter lugar, tem de haver um sujeito e um objecto; e, antes deles, 


tem de existir amor.  Na ordem inversa, é assim que seria: para haver energia, acção tem de ter 


lugar; e para que acção tenha lugar, tem de haver um sujeito e um objecto; e, antes do sujeito e do 


objecto, é preciso que haja amor.  (247-119, 1.5.1993)  







 


Um sujeito e um objecto têm de existir, em todos os ambientes.  Deste modo, todo o mundo, 


conforme foi criado por Deus, existe de acordo com um sistema de pares.  O sistema é simples: os 


mundos mineral, vegetal, animal e humano são todos constituídos por pares, com características 


masculinas e femininas.  (251-120, 17.10.1993) 


 


Acção precede força.  Não aparece isoladamente, mas requer um sujeito e um objecto.  O universo 


está baseado no princípio e fórmula de um sistema de pares.  É esta a conclusão.  O mundo é 


muito simples.  O reino mineral existe em pares.  De facto, isto é verdade em relação a tudo.  


Plantas, animais e seres humanos funcionam dentro do sistema de pares.  O próprio Deus tem 


características duais.  Isto é uma verdade e fórmula eterna.  (299-154, 10.2.1999) 


 


Toda a criação foi estruturada de acordo com um sistema de pares.  Assim, os nossos órgãos tais 


como os olhos, ouvidos, narinas, lábios e mãos, relacionados com toda a criação, também existem 


em pares, para que possam ser observados.  Qualquer coisa sem um complemento será banida do 


universo, o mundo criado.  (279-41, 9.6.1996) 


 


Tudo existe no sistema de pares sujeito e objecto.  A forma completa, para qualquer coisa, aparece 


como um par, e, assim, tudo segue esse princípio.  Entre o corpo e a mente, qual pensam vocês que 


é mais consciencioso e está mais próximo da bondade?  A mente, preferentemente ao corpo, está do 


lado da bondade, por consequência, se vocês seguirem absolutamente a vossa mente, atingirão o Céu, 


enquanto se seguirem o vosso corpo, tudo o que conseguirão é destruição, aniquilação, inferno e 


ruína.  (303-33, 4.7.1999)  


 


2.2. Os companheiros sujeito e objecto numa relação de amor 


 


A questão consiste em saber porque é que este universo veio a existir.  Esta é a questão fundamental 


não respondida nas esferas religiosas, académicas e filosóficas.  Os seres humanos são o centro do 


universo, e, contudo, não sabemos mesmo a resposta à questão do porquê da nossa existência.  


Adicionalmente, os reinos mineral, vegetal e animal estão ligados horizontalmente em três estágios, 


centrados na humanidade, e cada um destes reinos está incluído no sistema de pares.  Até agora, só 


tínhamos uma vaga ideia da razão por que foram todos criados em pares, mas, em termos precisos, 


tudo isto apareceu por causa do amor.  (253-219, 30.1.1994)  


 


Quais são os fundamentos do universo?  Uma vez que toda a criação teve a sua origem no amor, 


então, para encontrar e realizar amor, tem de haver macho e fêmea.  No caso de animais, será 


macho e fêmea; então, que será no caso de plantas?  Será estame e pistilo.  No caso do reino 


mineral, serão iões positivos e negativos numa molécula.  Tudo existe como macho e fêmea.  


(273-91, 22.10.1995) 







 


Que se devia fazer para acção ter lugar?  Ela requer alguma forma de relação.  Positividade unida 


com positividade não produzirá nada.  Acção só pode ter lugar quando está numa relação recíproca 


com negatividade.  A origem de todos os fenómenos no universo, em vez de ser uma força existente, 


começou com uma certa acção, a qual se expandiu, em seguida, para formar o mundo de harmonia, e 


esta acção não podia aparecer só com um componente positivo.  Começa quando positividade e 


negatividade têm acção de dar e receber, e, assim, para que acção tenha lugar, tem de haver um 


sujeito e um objecto.  É este o nosso ponto de vista, e, de acordo com isto, tudo tem o seu 


respectivo objecto.  (115-198, 15.11.1981) 


 


Mesmo os seres muito pequenos existem como macho e fêmea.  Por outras palavras, são 


constituídos por macho e fêmea, ou positividade e negatividade.  As moléculas consistem de iões 


positivos e negativos; de facto, tudo existe em relações recíprocas de sujeito e objecto.  Vocês 


pensam que Deus gosta de quê?  Vendo que Ele criou positividade e negatividade, macho e fêmea, 


para se amarem entrem si, Deus gosta de ver a realização de amor, através deles.  Quais são os 


fundamentos do universo?  Sujeito e objecto, macho e fêmea.  (278-100, 1.5.1996) 


 


Investigando os fundamentos do universo, vemos que tudo emerge da relação entre sujeito e objecto.  


Investigando ainda mais profundamente, a questão que se põe é: porque é necessária a relação de 


sujeito e objecto?  Para que acção possa ter lugar, e acção é um requisito prévio para movimento.  


É deste modo que as coisas funcionam.  Todas as coisas existentes no mundo estão num estado de 


movimento constante.  Vocês também estão em movimento, não estão?  Algo está a fluir entre 


vocês e eu, como objecto e sujeito.  (240-168, 13.12.1992) 


 


Tal como no caso da electricidade, onde as cargas positivas e negativas colidem e produzem luz, 


quando o sujeito e objecto se unem, emitem uma luz universal, porque funcionam do mesmo modo 


que electricidade.  Dentro desta pequena lâmpada estão as ligações para positividade e negatividade, 


mas estas coisas sozinhas não são suficientes.  Só quando estão ligadas a uma central eléctrica, por 


intermédio de uma subestação, por outras palavras, só quando esta lâmpada está na posição 


resultante, e está ligada à central eléctrica, que é a origem, pode emitir luz continuamente, e esta é a 


simples conclusão.  (73-331, 13.10.1974) 


 


Os fundamentos do universo seguem o conceito de sujeito e objecto, preferentemente a energia.  A 


origem universal começa a partir deste conceito, e sujeito e objecto deviam possuir a sua própria 


posição.  Tem de haver uma posição para ambos o sujeito e o objecto.  Aquele que tem a posição 


de sujeito é Deus, e o que tem a posição de objecto é a humanidade.  Porque criou Deus os seres 


humanos?  Porque, como o Sujeito, Ele não podia passar sem o Seu objecto.  Só podia sentir-Se 


estimulado na presença de um objecto.  Estimulado por quê?  Receberia estimulação da verdade, 


beleza e amor, e portanto criou os seres humanos.  (67-50, 19.5.1973) 







 


A energia fundamental do universo é produzida a partir de uma acção que toma uma forma 


semelhante às relações incondicionais de dar e receber no mundo físico.  Assim, todas as coisas 


existentes, sem excepção, têm de estar envolvidas numa relação entre sujeito e objecto, porque, de 


outro modo, não podem existir neste mundo.  (48-9, 31.8.1971)  


 


Qual é o conceito por detrás dos fundamentos do universo?  Mesmo os filósofos não sabem de onde 


veio este conceito.  Vem do verdadeiro amor!  Deus existe para o amor.  Ele é necessário para o 


amor, e está lá por causa do amor.  Mesmo Deus veio a existir para o amor.  Assim, o conceito do 


amor estava lá, mesmo antes de o universo ter começado a existir.  Para que este conceito de amor 


seja aperfeiçoado, tem de haver macho e fêmea, positividade e negatividade.  Tudo em existência 


está numa destas duas posições.  (247-119, 1.5.1993) 


 


Toda a humanidade e a criação, remontando até à origem do universo, incorpora as posições de 


sujeito e objecto.  Assim, tudo nasceu para o seu complemento.  Não existe nenhuma entidade que 


não tenha um sujeito e um objecto.  Não é também este o caso para o mundo mineral?  Dentro de 


uma molécula, os iões positivos e negativos estão nas posições de sujeito e objecto; para as plantas, 


são o estame e pistilo; para o reino animal, são o macho e a fêmea; e no mundo humano, o homem e 


a mulher.  Tudo precisa de uma relação recíproca.  (260-252, 19.5.1994) 


 


Qual é a origem do universo?  A partir de quê começou?  Teve a sua origem em amor.  Os 


cientistas acreditam que o universo é constituído por energia.  Compreendem que energia tem de 


existir como a origem de acção, porque acção tem lugar.  Se existe energia, acção já teria tido lugar.  


Bem, então, que vem primeiro: acção ou energia?   


Quando um menino está a crescer, a energia do amor não actua sobre ele.  Ele cresce através de 


acção como um ser masculino.  A sua mente e corpo interagem e permitem-lhe tornar-se um adulto.  


Quando encontra uma mulher, como um homem maduro, uma energia horizontal é produzida.  


Energia só pode aparecer de uma acção recíproca.  Por outras palavras, antes que energia possa 


existir, tem de haver acção.  Então, onde é que esta acção recíproca tem a sua origem?  Na relação 


entre sujeito e objecto.  Tudo é governado através da relação de sujeito e objecto; para os seres 


humanos, isto é manifestado como mente e corpo. 


Na posição de objecto da mente, os olhos precisam estar ambos focados para poderem ver, e as 


narinas, também, deviam funcionar em conjunto.  Tudo existe num sistema que incorpora um 


sujeito e um objecto.  (247-119, 1.5.1993) 


 


Qual é a fórmula para a recriação?  O universo é constituído por elementos positivos e negativos.  


Se olharmos para a molécula, ela revela-nos isso, com os seus iões positivos e negativos.  Tudo 


existe numa base recíproca.  O átomo contém protões e electrões.  Tudo é assim, porque essa é a 


base sobre a qual o universo foi formado: estame e pistilo, nas plantas; macho e fêmea, nos animais; 







e homem e mulher, no caso dos seres humanos.  Tudo funciona em reciprocidade.  Como tal, tem 


de ser ordenado de acordo com princípios.  Todas as coisas têm de ser submetidas ao controlo de 


Deus, porque Ele é o Sujeito.  Não pode haver alegria para Deus através da criação, a não ser que 


um domínio unificado de relações recíprocas tenha sido estabelecido na criação, de acordo com a 


Sua vontade.  (247-183, 9.5.1993) 


 


Há duas espécies de verdadeiro amor: um que é vertical, e o outro, horizontal, e o universo move-se 


de acordo com este princípio.  Vocês precisam compreender que o universo foi constituído do 


mesmo modo, e os reinos vegetal, animal e mineral estão todos envolvidos em relações de sujeito e 


objecto.  O facto que tudo se assemelha à forma esférica formada pela relação entre um eixo 


vertical e um objecto em rotação, mostra que, independentemente do seu nível de existência, tudo 


originalmente começou com amor, como modelo, de acordo com os princípios do universo.  (217-


96, 4.5.1991) 


 


Olhem para este mundo e universo: no mundo dos minerais, há iões positivos e negativos; no reino 


vegetal, estame e pistilo; e no reino animal, macho e fêmea.  Recentemente, ouvi dizer que há 


mesmo germes masculinos e femininos.  Tudo deve unir-se com base em amor, no seu domínio 


apropriado.  Através de observação, podemos ver que este mundo do sistema de pares foi criado 


deste modo, de modo que, quando o amor ideal dos seres humanos se torne representativo do Céu e 


da terra, o resto da criação possa ligar-se a ele e apoiá-lo.  Tal como a fundação precisa ser 


estabelecida, antes que uma casa possa ser construída, Deus criou tudo para a humanidade, de acordo 


com o sistema de pares.  Vocês talvez tenham visto isso, entre os animais.  Quando o macho e 


fêmea estão a deambular juntos, e a fêmea é atacada, o macho lutará até à morte para a proteger.  


Depois de dar nascimento aos filhos, eles arriscarão a vida por eles.  Tal é o caminho do amor, e é 


assim porque tem as mesmas características que a origem.  (222-123, 28.10.1991) 


 


Antes que acção possa ter lugar, tem de haver primeiro um sujeito e objecto.  Por esta razão, o 


próprio Deus, que é a origem do universo, precisa ter o Seu carácter interno, como o sujeito, e a Sua 


forma externa, como o objecto, em coexistência eterna, com base no conceito de amor.  Só em 


amor pode haver vida eterna.  (209-87, 27.11.1990) 


 


A estrutura do universo não foi criada ao acaso.  Este vasto universo responde à relação recíproca 


entre sujeito e objecto, realiza acção de dar e receber e continua seguindo o rastro desta lei eterna.  


O universo só pode existir eternamente, seguindo esta lei.  Se falhasse em fazê-lo, não seria capaz 


de continuar, mas, em vez disso, caminharia para a destruição. 


Tal como podemos continuar a viver, quando tivermos digerido propriamente a comida que tivermos 


comido, e a nutrição tiver sido propriamente fornecida a todas as partes do nosso corpo, através dos 


vasos sanguíneos, assim, também o universo precisa ser efectivamente reabastecido.  Só pode 


continuar a existir através de acção de dar e receber salutar.  (182-116, 16.10.1988) 







 


Porque criou Deus o universo?  Criou-o para a causa do amor, que é a origem, e é por isso que tudo, 


no mundo da criação, foi feito de acordo com um sistema de pares.  Não há uma simples forma de 


existência que não se manifeste em pares.  O mundo está cheio deles. 


Qual é o ideal de Deus da criação?  O Seu ideal, baseado no Seu amor, era criar seres humanos 


como um pilar de amor, e fazer com que toda a criação vivesse em conjunto, à volta desse pilar.  Os 


seres humanos permanecem no centro de um universo que os envolve completamente.   


Qual é a vontade de Deus?  Tendo esta questão em conta, se a Sua vontade consistisse na obtenção 


de poder ou conhecimento, encontraria a destruição e devia ser destruída.  Em vez disso, é a 


obtenção de amor.  Amor é o seu destino.  (185-165, 8.1.1989) 


 


A questão é: porque é que o acto de dar vos traz prosperidade, e as vossas possessões aumentam, 


através da acção de dar?  A resposta é que isto corresponderia à origem, no começo, quando Deus 


criou o universo.  Criou Deus o mundo, para tirar dele?  Ele quer dar-lhe.  Quanto mais vocês 


dão, tanto mais notáveis se tornarão.  Se a América adoptasse o conceito de dar, em todos os seus 


negócios, a sua influência cresceria.  Se vocês continuarem só a receber, tudo o que têm se tornará 


mais pequeno.  Dando, estão a participar no princípio de Deus da criação, e, então, o universo pode 


ajudar-vos e apoiar-vos.  (183-323, 9.11.1988) 


 


Verdadeiro amor só pode vir para o universo, num ângulo recto, o qual representa o padrão para 


medir tudo.  No reino animal, há machos e fêmeas, não há?  Quer estejam à esquerda ou direita, 


sejam positivos ou negativos, todos os seres no mundo amam com base na vertical e horizontal, de 


acordo com os seus níveis.  Não sentem amor todos eles?  Se houvesse uma linha vertical e outra 


linha horizontal, o seu ponto de encontro seria o lugar da existência desses seres.  Por causa disto, o 


mundo é um museu vivo de amor.  Mesmo aves arriscam a vida para o amor.  O mesmo acontece 


com os outros animais, de facto, com tudo, mesmo plantas e minerais.  Os elementos químicos são 


constituídos por iões positivos e negativos, e envolvem-se em acções recíprocas com os seus 


apropriados complementos.  (198-360, 11.2.1990) 


 


Onde começou a origem do universo, a origem do movimento?  Mesmo no caso dos corpos celestes, 


os planetas relacionam-se, nos seus movimentos, com o sol como o centro.  Como resultado, o 


sistema solar assim formado torna-se um núcleo que se liga a outro sistema correspondente, e este 


sistema expandido, então, liga-se a outro, e assim sucessivamente.  Dado este cenário, como seria 


todo o universo?  A que se assemelhariam todas as formas de existência, neste vasto e infinito 


universo?  Estariam todas em movimento, envolvidas em movimentos de forma esférica.  O 


universo de estrelas, em movimento constante, algumas vezes expande-se e outras vezes contrai-se.  


Isto é, respira.  Mesmo a crusta terrestre expande-se e contrai-se.  Vocês sabiam?  Expande-se e 


contrai-se, no decurso do tempo, mudando de tamanho.  (222-174, 3.11.1991)  


 







Ao revolver, que se desejaria ter como centro do nosso movimento?  Seria verdadeiro amor.  Esta 


é a origem do universo.  Que aconteceria, se o homem e a mulher, ambos quisessem receber?  Se 


ambos insistissem em receber, teriam de permanecer com as testas a tocarem-se, porque cada um 


deles estaria a tentar dominar o outro.  Todas as formas de existência no universo precisam dar e 


receber.  Este é o princípio de existência, e, por conseguinte, aquele que dá primeiro torna-se o 


sujeito.  A pessoa que oferece primeiro é o sujeito.  (123-227, 2.1.1983)  


 


Qual é mais importante, o vosso corpo, ou a vossa mente?  A vossa mente.  No centro da mente, 


fica a verdadeira mente, e é ela que dá a maior importância a verdadeiro amor.  Como a origem do 


universo é verdadeiro amor, as pessoas que não amem verdadeiramente são banidas.  Então, como 


Deus se está a esforçar por nos ensinar tudo, tanto os homens como as mulheres precisam treinar-se 


a amar e a praticar verdadeiro amor, através da vida conjugal, para assegurar que não serão banidos 


do universo.  Deste modo, o homem e a mulher precisam unir-se e tornar-se companheiros objecto 


do verdadeiro amor de Deus, o qual é o Sujeito original.  Os seres humanos precisam aperfeiçoar-se, 


para ser capazes de dar e receber plenamente em tal relação.  (123-107, 19.12.1982) 


 


Se investigamos profundamente a origem do universo, chegamos a Deus.  Chegamos a saber que 


Ele possui características duais de masculinidade e feminilidade.  Como começou o universo?  


Ponhamos de lado a nossa discussão sobre Deus, por um momento, e consideremos a humanidade.  


É claro que a humanidade é constituída por homens e mulheres, ou sujeito e objecto.  No reino 


mineral, as moléculas são compostas por aniões e catiões.  As plantas reproduzem-se através de 


estames e pistilos.  Os animais vivem como macho e fêmea, e os seres humanos como homem e 


mulher. 


Todos os homens pensam que o seu órgão sexual lhes pertence, e todas as mulheres também pensam 


o mesmo, em relação ao órgão sexual delas.  Por consequência, o mundo está a ser arruinado.  


Toda a gente está enganada no que respeita à posse dos órgãos sexuais.  Todos nós pensamos que o 


amor é absoluto, eterno e ideal, mas quando chegarmos a compreender claramente que a posse do 


amor eterno está no sexo oposto, o mundo não permanecerá na sua presente condição.  Há 


numerosos intelectuais e doutores, mas nenhum deles pensou deste modo.  Pode algum de vocês 


negar isto?  Se perguntarem aos vossos pais, avós, bisavós, antepassados originais e mesmo a Deus, 


que é a origem do universo, todos concordarão com isto.  É uma lei universal.  Esta verdade 


permanecerá, mesmo depois de o universo continuar a existir durante biliões de anos.  A conclusão 


natural é que, quando vocês permanecem perante Deus, Ele julgá-los-á como justos ou injustos, de 


acordo com esta lei imutável.  (279-244, 15.9.1996) 


 


Todos aqueles que mantêm uma existência egoísta serão banidos.  Quando vocês olham para todas 


as coisas no universo, podem ver que os elementos minerais existem numa relação de sujeito e 


objecto, assim como as plantas, através do estame e pistilo; o reino animal e também no mundo 


humano, com macho e fêmea.  O dono do amor original não somos nós, mas o nosso objecto, e 







aqueles que negam o seu objecto não podem continuar a existir no mundo de relações recíprocas.  


Sentir-se-ão abandonados na sua inutilidade e falta de valor.  (280-63, 1.11.1996)  


 


3. A Origem do Universo é Amor 


 


3.1. O centro do universo é amor 


 


Qual é o eixo central de todo o universo e do mundo espiritual?  É amor.  Amor é a origem da vida 


e linhagem.  Como todos os seres vieram a existir através de amor, o seu movimento está centrado 


no eixo do amor.  Movimento não pode ser realizado ao acaso.  Só se realiza entre um sujeito e um 


objecto, e, assim, tudo se move nas suas posições apropriadas, depois de formar uma relação de amor.  


A finalidade de tudo o que se move é continuar a sua existência, como resultado de amor eterno.  


Acção não pode ser realizada por um ser sozinho.  (208-79, 17.11.1990) 


 


A origem do universo é amor.  Como veio Deus a existir?  Amor é o centro de toda a existência.  


Logo, a conclusão a que podemos chegar, é que mesmo o Deus absoluto precisa de um ideal, ao qual 


obedecerá absolutamente.  Onde há completa obediência e libertação, há completa felicidade.  


(198-237, 3.2.1990) 


 


Em que seria baseado o motivo fundamental para o movimento do universo?  Ele não se moveria 


centrado no homem ou mulher, ou mesmo no próprio Deus.  O motivo que pode mover Deus e o 


universo não é outro senão amor.  Portanto, diz-se que amor é o princípio e o fim.  Em 1 Coríntios 


13:13 está escrito: “Agora subsistem estes três: A fé, a esperança e o amor; mas o maior deles é o 


amor”.  Porque seria assim?  Isto nunca foi completamente explicado.  (185-157, 8.1.1989)  


 


Porque devíamos praticar verdadeiro amor?  Porque o universo teve a sua origem no princípio de 


verdadeiro amor.  Por conseguinte, através deste amor, vocês podem formar uma relação com todas 


as coisas no universo.  Isto só é lógico.  Então, neste tipo de relação, se se estiver na posição de 


cima, o outro estará abaixo; se se estiver à direita, o outro estará à esquerda.  É deste modo que 


tudo, nos mundos mineral, vegetal e animal, está ordenado.  Deus criou um mundo no qual toda a 


gente desejaria dar, como a origem tinha dado, e, por consequência, pode compreender-se que o 


universo é um lugar onde tudo existe de modo a dar aos outros.  Neste sentido, todos os seres estão 


a tentar ser absorvidos num ser que permanece a um nível mais elevado que eles próprios.  Deste 


ponto de vista, onde ficaria a fonte de continuidade do universo?  Toda a existência no universo 


realiza acções guiadas pelo desejo de dar, com base em amor de um nível mais elevado.  (128-291, 


11.9.1983) 


 


O princípio que governa a existência continuada do universo, é baseado nas circunstâncias 


ambientais que se podem ligar ao amor ideal original, juntamente com atributos que pertencem ao 







movimento esférico realizado vertical, horizontalmente e em todas as direcções.  Então, como 


deviam vocês conduzir-se perante o Pai do universo?  Deviam reciprocar com Ele.  Não deviam 


vocês ser os seus companheiros objecto?  Podemos concluir que, para se unirem com Ele, vocês 


precisam tornar-se os companheiros objectos do vosso Pai.  Só quando se tiverem tornado os 


recipientes de verdadeiro amor, esta união pode ser conseguida.  Sem verdadeiro amor, não pode 


haver unidade completa.  (288-89, 16.11.1997) 


 


Pessoas centradas em Deus são como o Seu corpo, e tudo no universo é criado por Deus, para nós, 


com formas substanciais que O simbolizam, mais propriamente como reflexões.  Todas as coisas no 


universo estão modeladas à semelhança do próprio Deus.  Cada uma delas foi criada tendo Ele 


como o Sujeito original; a única diferença é que elas existem em imagem ou forma simbólica.  


(153-119, 15.11.1963)  


 


Como veio o universo a existir?  A resposta não é nem a teoria da evolução nem o criacionismo.  


Antes do conceito de criação ou evolução, havia macho e fêmea.  Porque vieram macho e fêmea a 


existir?  Por causa de amor.  Amor é a fórmula.  (280-60, 1.11.1996) 


 


Deus deseja um companheiro de amor que seja melhor que Ele.  Não desejam vocês também que os 


vossos companheiros de amor sejam melhores que vós próprios?  O mesmo acontece com Ele.  


Deus é a forma completamente unida de sujeito e objecto, que é a origem da criação.  Estes dois 


devem aperfeiçoar-se como um só, com base em amor, porque isto liberta Deus e o satisfaz.  No 


lugar de amor, o mundo inteiro da criação cantará, dançará, rolará, e, assim, unir-se-á completamente.  


Que encantador seria esse mundo!  (276-123, 11.2.1996)  


 


Quando uma casa é construída, sabemos que tem de estar perfeitamente nivelada e vertical.  De 


outro modo tombaria, não é verdade?  Isto conduz-nos à questão fundamental de como o universo 


veio a existir.  O próprio Deus precisa de amor.  Sentar-se-ia Ele simplesmente no Seu trono, no 


Céu, e exclamaria: “Oh, que bom, gosto de amor!”?  Se eu dançasse sozinho, coberto de suor, não 


seria considerado louco?  Não seria considerado assim tão louco, se dançasse olhando para um 


lenço.  Não seria considerado doido, se dançasse e risse olhando para algo que fosse um décimo, ou 


mesmo um centésimo do tamanho disso.  Vocês precisam reconhecer o facto que a criação toma o 


valor correspondente ao padrão absoluto do valor recíproco.  (179-229, 12.8.1988) 


 


Depois de atingirem a maturidade completa, Adão e Eva teriam sido casados por Deus.  Então Ele, 


com a Sua forma externa e natureza interna, com a Sua masculinidade e feminilidade, teria entrado 


nos seus corpos.  Subsequentemente, o Criador teria naturalmente habitado no centro da nossa 


mente, e ter-nos-íamos tornado a Sua forma externa, em imagem, como a Sua criação, em suma, ter-


nos-íamos tornado um com Deus, através de amor, e nenhuma outra coisa, tal como conhecimento, 


poder ou dinheiro.  Realizando isto, com verdadeiro amor, a forma externa seguida por uma família 







podia emergir.  Verdadeiro amor é crucialmente importante.  Se vocês não sabem isto claramente, 


não serão capazes de compreender a origem do universo.  (286-16, 1.7.1997) 


 


As pessoas seculares têm a noção, na sua cabeça, que se tornarão a primeira pessoa no mundo, em 


termos de dinheiro, poder ou conhecimento.  Porém, tudo no universo relacionado com Deus espera 


que elas se tornem as pessoas que mais amam com verdadeiro amor.  Vocês deviam compreender 


que este é o caminho originalmente desejado tanto pela humanidade como por Deus.  (179-33, 


3.7.1988) 


 


Não é verdade que todos vocês afirmam gostar de amor?  Não estão à procura dele?  A questão é: 


que caminho seguiriam, como o mais directo?  O atalho para o amor, consistente com a fórmula 


fundamental do universo?  (184-58, 13.11.1988) 


 


Qual é a origem do universo?  Deus é um ser absoluto, que tem poder.  Contudo, nem poder nem 


conhecimento são a origem.  Então seria dinheiro?  Do ponto de vista do mundo espiritual, as 


pessoas que tentam ganhar dinheiro para si próprias parece que estão a coleccionar lixo e coisas 


inúteis.  Por outras palavras, economizar dinheiro é o mesmo que coleccionar desperdício.  


Pessoas como eu podem ter dinheiro, mas não vou usar dinheiro acumulado deste modo.  (191-18, 


24.6.1989) 


 


De que modo criou Deus o Céu e a terra?  Só os seres humanos, e nenhuns outros, podem ser os 


Seus perfeitos objectos.  Assim, Ele investiu-se a Si próprio, completamente.  Então, porque se 


investiu tanto, embora fosse o Rei da sabedoria?  Depois de investir tudo, atingiu a posição de zero, 


nada, enquanto o Seu objecto atingiu cento e vinte por cento.  Explicando isto em termos de 


pressão atmosférica, o lugar onde Deus eventualmente vem a ficar, seria um vácuo, o ponto de 


pressão mínima, e o Seu objecto estaria numa área de alta pressão.  Esta situação criaria 


imediatamente uma acção circulatória renovada, de acordo com os princípios de geração e 


movimento automáticos.  Assim, se vocês se investissem constantemente no vosso objecto, ele 


seria eventualmente envolvido, não seria?  Seria completamente rodeado.  De quê o rodeariam?  


De amor.  Como a origem do universo é amor, isto é o que teria lugar, de acordo com este princípio.  


(196-320, 12.1.1990)    


 


A forma original de unidade é expressa através da perfeição individual.  A família, tribo, nação e 


mundo, todos têm a sua origem aqui.  Este é o caso, independentemente de quão pequena essa 


origem seja; o ângulo da perpendicular permaneceria o mesmo.  Assim, com ela como o eixo 


central, se verdadeiro amor se espalhasse em todas as direcções, a partir daí, então, não importa onde 


estivesse no universo, toda a terra seria, no entanto, unificada e cheia de verdadeiro amor.  Logo 


que isto acontecesse, então, em qualquer altura, as pessoas podiam dizer umas às outras: “Bem!  Tu 


és precisamente como eu!”  Seria o mesmo espiritualmente, no sentido vertical, e fisicamente, no 







sentido horizontal, onde quer que se fosse.  (207-58, 28.10.1990) 


 


Os seres humanos precisam de amor, durante a sua vida, e mesmo depois de terem ido para o mundo 


espiritual.  Nunca podem ser separados do conceito de amor, quer de dia quer de noite, quer sejam 


jovens, velhos, ou tenham morrido, ou onde quer que estejam, e quando estejam onde estejam.  


Porquê?  Não podem evitar de ser assim, porque a sua origem é assim.  Só o amor pode, mesmo 


agora, exercer habilidade criadora.  Sem ele, esta habilidade não pode operar.  Tudo se move 


conduzido pela força do amor, que é como uma central eléctrica.  (133-64, 8.7.1984) 


 


Deus seria indubitavelmente capaz de criar amor, mas possuir esse amor seria algo diferente, porque 


não se pode possuir amor sozinho.  São necessários dois seres, para isso.  Nem mesmo Deus pode 


procurar amor sozinho.  Qual seria, então, o padrão original de medida?  Qual seria este protótipo, 


do qual só existe absolutamente um, que pode medir todas as coisas no universo, mundo material e 


mundo eterno?  Esta é uma questão fundamental.  A resposta é amor.  Por isso não é – e não 


devia ser – afectado pelas mudanças das quatro estações.  (137-235, 3.1.1986) 


 


Porque somos criados para viver ligados pelos laços de amor?  Os seres humanos estão destinados a 


viver constrangidos pelos laços de amor procurados por Deus e pelo universo, através dos quais este 


mundo pode ser harmonizado.  Se este é o caso, podem esperar viver vidas felizes aqueles que não 


estão ligados pelos laços de amor, e, portanto, não têm nenhuma base mental, através da qual se 


possam tornar felizes?  Não, não podem.  Pode o resultado ser feliz, se a base for errada?  É nela 


que a história está enraizada.  (138-265, 24.1.1986) 


 


Quando vocês atingem o estado de unidade entre a mente e o corpo, teriam a mesma experiência que 


Buda.  Esse seria o estado no qual podem sentir: “No Céu e na terra, só eu sou o senhor”.  Quando 


vocês estão no centro, todas as formas de energia dentro da esfera de amor não se podem envolver 


em acção, sem passar através deste centro.  Por outras palavras, qualquer acção que não passe 


através dele, não pode existir.  Todas as acções no universo da criação têm-se expandido com base 


neste princípio.   


Contudo, o eixo do amor não apareceu.  O núcleo não veio a existir, e não só para a humanidade.  


Ao exprimir amor entre indivíduos, na família, em tribos, raças e nações, que derivam da família, ou 


ensinado por santos e sábios, a humanidade, até agora, falhou em compreender e praticá-lo, de 


acordo com os padrões da origem.  (141-113, 19.2.1986) 


 


Quando se considera o que vem primeiro – vida ou amor – no que respeita à origem do universo, 


descobrimos, ao investigar mais profundamente, que a vida não pode aparecer primeiro.  Dado que 


Deus é a fonte da vida, em que fundação desejaria Ele viver e continuar a existir?  Que fundação 


seria essa?  Ele quereria existir na fundação de paz.  Que estabelece essa fundação?  Seria a vida 


ou algo diferente?  Isto é outra questão a considerar.  A vida não podia conseguir isso.  Aquilo 







que pode estabelecer a paz é algo que transcende os estágios ordenados da criação, e vai para além 


dos altos e baixos de sujeito e objecto – e reconhece o seu valor comum.  Que seria isso?  Seria 


verdadeiro amor.  (173-84, 7.2.1988) 


 


Vocês conhecem a reprodução celular, não conhecem?  Ainda que tomassem só uma célula, outro 


olho, nariz ou qualquer outra característica podia ser regenerada, a partir dela.  O mesmo acontece 


com o cabelo, pés, de facto com tudo.  Tudo é assim.  As células ligadas a verdadeiro amor têm o 


mesmo valor do universo.  Porque é que verdadeiro amor faria isto assim?  Porque é a causa e, ao 


mesmo tempo, o resultado.  É o motivo e, simultaneamente, a finalidade.  (216-288, 14.4.1991)  


 


O amor existe através do universo, e não há um simples ser desligado dele.  Mesmo algo vulgar, 


como um pedaço de relva, existe com base no amor.  Os minerais vêm a existir por intermédio de 


iões positivos e negativos, os quais estão todos em movimento para a causa do amor.  (289-129, 


1.1.1998) 


 


Por mais pequeno que possa ser, o mundo do coração, criado através de amor, está ligado ao 


universo, e os efeitos de todas as ocorrências que acontecem dentro dele expandem-se por toda a 


parte, mesmo até ao mundo espiritual.  Isto acontece, porque o cosmos, incluindo o mundo 


espiritual, existe sob o princípio do verdadeiro amor de Deus, sem quaisquer injustiças.  As 


relações verticais, horizontais, e de frente e trás, de verdadeiro amor entre Deus e a humanidade, são 


a origem de tais verdadeiras relações entre os seres humanos, eles próprios.  A perfeição do mundo 


do coração só pode ser conseguida em famílias ideais que estabeleceram os Quatro Grandes 


Domínios do Coração.  (260-128, 1.5.1994)  


 


Qual é a essência do amor?  Que espécie de qualidades tem ele?  Que é o amor?  São relações de 


amor fortuitas que duram uma noite e amor livre, que prevalecem hoje nos Estados Unidos, 


expressões de verdadeiro amor?  Esse tipo de comportamento não tem nada a ver com amor 


original.  Então, que é verdadeiro amor original?  O amor é o princípio e o fim.  O universo veio 


a existir, em primeiro lugar, por causa de amor.  Procura verdadeiro amor.  Deus diz de Si próprio, 


na Bíblia: “Sou o primeiro e o último, o princípio e o fim”.  Que significa isto?  Nestas palavras, 


Ele está a referir-se a amor original.  (255-56, 5.3.1994) 


 


Porque deviam vocês viver para o benefício dos outros?  Porque deviam fazê-lo, quando não 


querem?  Vocês estão ligados pelos laços de amor, os quais ligam toda a criação.  O vosso corpo 


está ligado fortemente pelos laços de amor.  Nesta altura, tudo e toda a gente está de braços 


estendidos, a pedir para serem ligados mais rapidamente.  Querem crescer rapidamente e ocupar o 


universo de amor.  Querem possuir não somente o universo de amor, o companheiro objecto, mas 


mesmo o próprio Deus, que é a origem de amor.  (278-142, 5.5.1996) 


 







Vocês pensam que Deus se sente sempre feliz?  Vocês sentem-se sempre felizes?  Não, não se 


sentem, mas quando possuem verdadeiro amor, então, mesmo a tristeza será absorvida por esse amor.  


Desta perspectiva, podemos compreender que o desejo natural dos seres humanos é fazer com que a 


autoridade absoluta do amor permaneça numa posição superior a qualquer outra coisa no universo, 


independentemente de quantas formas individuais de autoridade ou conhecimento, ou afirmações de 


posições superiores existam.  De onde veio isso?  Do amor de Deus.  Ele também deseja tal amor.  


(200-197, 25.2.1990) 


 


No começo, a humanidade emergiu a partir de um conceito combativo, como o comunismo, ou de 


um conceito de harmonia?  Qual foi?  Exprimindo isso em termos de electricidade, digamos que 


as cargas positivas e negativas estão a lutar entre si.  A que conduziria isso?  A humanidade teve a 


sua origem numa fonte de harmonia e unidade.  Por conseguinte, através da harmonia e união 


amorosa de uma mãe e de um pai, vocês vieram a existir.  Isto é inegável.  Deste ponto de vista, 


podemos reconhecer que a origem do universo, isto é, a natureza original, foi primeiro iniciada a 


partir de algo que estava harmoniosamente unificado.  (124-111, 1.2.1983) 


 


De que modo podem vocês tornar-se pessoas a quem o universo inteira esteja endividado, em vez de 


devedores dele?  Isso dependerá do vosso estado de espírito.  Precisam possuir a mente de um 


dono que possa dizer: “Lamento” e “Obrigado”, que possa fixar a sua atenção nas águas, nos campos 


e montanhas, nas planícies e rios da Coreia, e, além disso, de toda a terra, e dizer: “Obrigado!”  


Vocês têm de ser pessoas que possam ter gratidão em relação a Deus e à natureza, e viver servindo-


os, sem queixas.  Só pessoas com tal mente podem tornar-se verdadeiros donos.  (198-150, 


28.1.1990) 


 


3.2. A humanidade é o centro de amor no universo 


 


3.2.1. Os seres humanos são o objecto do amor de Deus 


 


Que grande é o valor da humanidade?  Nós somos aqueles por quem Deus, apoiando-se na sua 


bengala, pode ansiar durante milhares de anos.  Eu descobri a natureza da origem do universo.  A 


relação recíproca entre Deus e a humanidade conduziu finalmente ao reconhecimento de uma visão 


mundial baseada nos aspectos verticais e horizontais do amor.  À medida que se desenvolveu numa 


relação de acima e abaixo, e esquerda e direita, a visão mundial de amor vertical e horizontal pôde 


emergir.  No centro de tudo isso reside Deus.  Esse lugar, o qual pode estar ligado firmemente no 


vale profundo da mente, é o centro dos aspectos vertical e horizontal.  Se não estiver ligado, os 


padrões vertical e horizontal não podem emergir como a forma ideal de amor.  Embora possa haver 


um número qualquer de padrões verticais, a horizontal não aparecerá.  Assim, vocês têm de saber 


que Deus não teve outra alternativa senão criar os seres humanos de acordo com isso.  (48-223, 


19.9.1971) 







 


Deus é um ser absoluto, com uma ideia absoluta acerca da criação, e, por isso, procura um objecto de 


valor absoluto.  Isto é algo que não pode ser trocado por nada no mundo.  Em termos de valor, o 


ser relacional é uma forma de existência que não pode ser trocada pelo próprio Deus.  A expressão 


“valor relacional” parece difícil de compreender.  O valor relacional de qualquer coisa, o valor do 


objecto baseado na palavra “relacional”, é tão grande que não pode ser trocado por nada ou ninguém, 


nem mesmo por Deus.  Se Ele o trocasse por Si próprio, seria deixado sozinho, como resultado.  


Ficaria completamente sozinho.  Portanto, investe-se e esgota a Sua energia.  Está envolvido numa 


guerra desgastante.  As formas de existência assim criadas, com valor relacional que não pode ser 


trocado pelo próprio Deus, são os seres humanos.  Torna-se muito claro que a forma de existência 


com valor absoluto não é outra senão a humanidade.  Deus criou-nos como seres valiosos, com tal 


ideia em mente.  (68-134, 29.7.1973) 


 


Deus criou os seres humanos para o amor.  Eles diferem dos outros, porque foram criados como 


filhos de Deus.  Fomos criados como os companheiros objecto, que podem receber amor 


directamente d„Ele.  Este é o nosso privilégio.  (132-244, 20.6.1984) 


 


A quem se assemelham os seres humanos?  Assemelham-se a Deus.  Daqui se segue que Ele 


deseja amor, do mesmo modo que nós.  O mundo ideal da criação, baseada no amor, significa a 


manifestação do amor de Deus, em forma externa, tanto aos níveis de imagem como de símbolo.  O 


Princípio explica-o assim.  Com base em quê?  Em amor.  Quando a forma substancial está feliz, 


a sua forma em imagem estaria feliz automaticamente, e quando a forma em imagem está feliz, a 


forma simbólica estaria também feliz automaticamente.  Que produz tal fenómeno?  Só o amor.  


(166-48, 28.5.1987) 


 


Diz-se que, de todas as coisas do universo, a mais preciosa e sagrada são os seres humanos.  Em 


termos simples, isto significa que, entre toda a criação, eles são o centro.  Com base em quê?  Em 


amor.  Coisas como conhecimento, dinheiro ou poder não têm importância.  Deus pode criar e 


possuir qualquer dessas coisas, por Si próprio, em qualquer altura, porque é o Criador.  Todavia, o 


amor é algo que ninguém pode procurar ou possuir sozinho.  Sem excepção, o amor aparece e é 


realizado através de um companheiro objecto; nem mesmo o próprio Deus pode realizar amor 


sozinho.  (272-275, 8.10.1995) 


 


Para quem criou Deus o Céu e a terra?  Não foi para Si próprio, mas para o companheiro objecto do 


Seu amor.  Então, quem é esse companheiro objecto do Seu amor?  Diz-se que, entre todas as 


coisas da criação, a mais preciosa e sagrada é a humanidade.  Isso significa que só os seres 


humanos foram criados como o Seu objecto directo de amor.  Se analisássemos as qualidades 


essenciais do amor, descobriríamos que incluem os direitos de herança, igualdade e participação.  


Sendo assim, se Deus sentisse amor, mesmo Ele próprio, o Deus Solene, Omnipotente, e Universal, 







dançaria ao ritmo do amor.  (179-148, 1.8.1988) 


 


A Igreja da Unificação ensina que, mesmo Deus, precisa de amor.  Não importa que Ele seja 


Omnisciente, Omnipresente, e Todo Poderoso, Ele requer objectos do Seu amor, porque o amor é 


recíproco, pela sua própria natureza.  Esses companheiros objecto eram Adão e Eva.  (121-173, 


24.10.1982) 


 


Embora Deus possa ser um ser excelso, absoluto, omnisciente e omnipotente, nada de bom Lhe pode 


acontecer quando está sozinho.  A palavra “felicidade” e o adjectivo “bom” não podem ser 


utilizados em relação a um ser isolado.  As palavras “bom” e “felicidade” só podem ter significado 


onde uma relação recíproca tiver sido estabelecida.  Ninguém afirma estar feliz quando sozinho.  


Por isso, mesmo o Deus Todo Poderoso, Ele próprio, não pode ser feliz sozinho.  Por exemplo, 


imaginemos que há um músico que canta maravilhosamente, e está a cantar sozinho.  Sentir-se-ia 


feliz?  Evidentemente que não; precisa de uma audiência.  O que é bom só pode aparecer no 


processo de dar e receber.  De modo semelhante, Deus não pode estar sozinho para poder dizer 


“Bom!”  (65-20, 13.11.1972) 


 


3.2.2. O processo da maturidade humana é reflectido no próprio desenvolvimento de Deus 


 


A criação dos seres humanos mostra o desenvolvimento renovado de Deus, Ele próprio, de um modo 


substancial.  Deus pode encontrar interesse e estímulo da criação deles.  O mesmo se pode dizer 


dos seres humanos.  Artistas desenham com a ideia de criar obras-primas, e, nesse processo, 


exprimem plena e substancialmente a sua natureza interna.  Eles espremem-na de dentro de si 


próprios, até à sua medula óssea, e investem-na nas suas obras.  (225-198, 20.1.1992) 


 


Onde pode ser encontrada a perfeição humana?  Não é possível que um homem se aperfeiçoe por si 


próprio, e uma mulher também não pode fazê-lo por si própria.  Isto é assim, porque eles só são 


meio-completos; por consequência, só podem ser aperfeiçoados através de uma união completa de 


amor.  Ao aperfeiçoar-se, de quem precisaria Adão, absolutamente?  Precisaria, absolutamente, de 


Deus na vertical.  Para se aperfeiçoar, ele precisa de relações verticais e horizontais.  Sem elas, 


não pode gerar o movimento circular e esférico de amor.  Por esta razão, aquilo de que Ele precisa 


absolutamente, na horizontal, é Eva.  Do mesmo modo, Eva também precisa absolutamente de 


Adão.  (145-319, 1.6.1986) 


 


Que amou Deus em Adão e Eva?  O facto que Adão e Eva cresceram como o Seu filho e filha 


significa que Ele também se desenvolveu de um modo semelhante.  Também Deus teve alturas em 


que sentiu como um bebé, irmão, esposo e pai, e é por isso que os criou deste modo.  Deus é um 


deus invisível, que se desenvolveu de tal modo.  Ele criou-os assim, como filhos, irmãos e esposos.  


(254-274, 15.2.1994)  







 


Quando Deus criou Adão e Eva, em que estágio os criou?  Não podemos pensar, por um momento, 


que os criou como pessoas plenamente maduras.  Criou-os como crianças.  A não ser que 


estabeleçamos a lógica que Ele os criou de modo semelhante ao de uma mãe com um bebé a crescer 


no útero, não é possível explicar o processo de crescimento, através da ordem dos três estágios.  Em 


suma, Adão e Eva tiveram a sua primeira infância, seguida pelos períodos de crescimento e 


aperfeiçoamento.  Este é o modo de actuar do princípio celestial.  (225-198, 20.1.1992) 


 


Adão e Eva passaram através da primeira infância, mas que espécie de primeira infância teria sido?  


Para responder a isto, precisamos começar com a lógica que o Deus invisível criou seres que foram 


bebés nos Seus braços, os bebés que vieram do mundo invisível, e passaram por um processo, de 


modo a tornar-se seres substanciais.   


Então, como deve uma pessoa nascer e crescer até à maturidade completa, e, em seguida, avançar 


para o estágio de casamento e paternidade?  O crescimento de uma criança mostra o processo de 


como Deus passou pelos períodos de juventude, meia-idade, e velhice, isto é, a criança mostra, em 


forma substancial, o processo invisível de como Deus Se desenvolveu.  Só quando esta lógica é 


estabelecida, pode o conceito, “Pai e filho são um só corpo”, emergir.  Como um representa a 


vertical e outro a horizontal, a lógica, “Vertical e horizontal são um corpo”, pode ser estabelecida.  


(225-198, 20.1.1992) 


 


Idealmente, Adão e Eva, como um casal amoroso dando nascimento a um filho, seria o mesmo que 


permanecerem na posição de Deus, como o Pai, onde a Sua natureza invisível, isto é a Sua natureza 


interna e forma externa, se uniram e, amorosamente, criaram os Seus filhos.  O primeiro Criador, o 


Deus invisível, criou Adão e Eva como os segundos criadores visíveis, os quais são elevados à 


posição de pais, quando dão nascimento a filhos da posição de segundos deuses substanciais.  


Através do crescimento destas crianças, a história passada de Deus é revelada substancialmente, a 


qual também inclui a infância de Adão e Eva, irmandade, matrimónio e paternidade.  Assim, os pais 


desejam amar e estar perto dos filhos, porque estes são a segunda expressão dos pais.  (258-240, 


20.3.1994) 


 


A posição de um casal é verdadeiramente extraordinária.  Aí, a esperança que a humanidade teve, 


durante a história, desabrocha na forma de filhos, irmãos e esposos.  Deste modo, tal como Deus 


começou com amor o Seu trabalho da criação, o casal que representa Adão e Eva começará a criar, 


por si próprio, através do acto de dar nascimento aos seus filhos.  Eles tomam a posição de 


criadores substanciais, e, na posição de criadores horizontais em relação aos filhos, geram-nos.  Isto 


é a criação dos terceiros criadores, nomeadamente os filhos.   


Assim, os pais criam os seus filhos, como filhos de Deus, da posição de pais substanciais, em vez 


d‟Ele.  Desse modo, eles sentem, substancialmente, como o Deus invisível criou os Seus filhos.  


Ele também passou por um processo de desenvolvimento semelhante.  Passou pela infância, 







irmandade, matrimónio e paternidade.  Quando os pais geram e criam os filhos, com base no 


passado do Deus invisível, os filhos podem ter uma ideia de Deus, o primeiro Criador incorpóreo, 


desde o tempo da Sua primeira infância invisível, em diante.   


Adão e Eva estavam destinados, como os segundos criadores visíveis, a criar os filhos como irmãos 


e a casá-los, mais tarde, para formarem casais, de modo que Deus, que criou Adão e Eva como o Seu 


filho e filha e os educou como irmão e irmã, podia ver na terra, através deles, a realidade substancial 


de todos os Seus desejos intrínsecos e invisíveis.  Aqueles que podem cumprir este desejo são os 


seus próprios filhos e filhas.  (263-148, 21.8.1994)  


 


O curso da criação de Adão e Eva é aquele pelo qual Deus, como criador, desenvolveu 


substancialmente o processo de crescimento, desde a origem da existência, até ao tempo presente, 


seguindo o princípio intrínseco da criação.  Então, onde começou?  Do mesmo modo que as 


células minúsculas se unem para formar células maiores, os fetos passam através dos dez meses 


lunares de gestação, para emergir como machos ou fêmeas.  Porquê?  Se não fosse assim, não 


seria possível explicar a lógica de como a vida é herdada.  De facto, não podíamos mesmo 


estabelecer a lógica de como a hereditariedade se manifesta.  Por isso, é necessário que uma forma 


invisível substancial e uma essência da forma visível se manifestem substancialmente, com base 


numa relação de unidade.  Exprimindo isto de outro modo, tem de haver um domínio 


correspondente do companheiro objecto, em frente do companheiro sujeito.  A natureza interna tem 


a capacidade inata para se unir e comunicar com a forma externa, de todos os modos fundamentais.  


Como resultado disto, o processo de crescimento, depois do nascimento dos seres humanos, é tal que 


o Deus invisível e incorpóreo pode vê-lo a realizar-se, através de formas substanciais.  Assim, Deus 


não pode senão amar-nos, porque todos os aspectos intrínsecos dentro de Si próprio são expressos e 


manifestados através de nós, na nossa vida substancial.  Dado que a forma invisível é transposta em 


forma visível, tudo tem de ser investido nela.  (225-198, 20.1.1992) 


 


Quando Deus estava a criar um companheiro objecto, através do qual podia sentir amor, a quem 


pensam vocês que ele se assemelharia?  Seria criado para se assemelhar ao próprio Deus.  Para 


esse companheiro objecto reflectir Deus, devia ter características masculinas e femininas, tal como 


Ele.  Ele criou este companheiro objecto à Sua imagem, isto é, tomou todos os atributos da Sua 


natureza original e manifestou estas formas de pensamento – esta natureza invisível – em forma 


substancial.  Foi assim que os seres humanos foram criados.  Por isso, o livro do Génesis, na 


Bíblia, afirma correctamente que Deus criou a humanidade à Sua imagem.  (170-167, 15.11.1987) 


 


O Jardim original é o mundo de felicidade onde tudo pode estar em sintonia com os outros, no seu 


modo único, em frente do ritmo de alegria criado por Deus e pela humanidade, através da sua 


harmonia mútua.  É o lugar onde cada um, no seu próprio modo criador peculiar, pode dançar e 


realizar todas as espécies de actividades harmoniosas, tanto simbolicamente como em imagem.  


Quando isto ocorre, a criação exclamará: “Ah! Vale a pena ter nascido para isto!”  Não seria o 







máximo desejo de mesmo as formas mais minúsculas da criação serem elegíveis a tomar parte na 


festa alegre do dia de amor, que seria celebrado por Deus e pela humanidade, e partilhar essa alegria 


com os outros?  (166-46, 28.5.1987) 


 


Quando vocês falam acerca de verdade, qual pensam vocês que é sua essência?  Não é dinheiro, 


poder ou conhecimento.  É amor.  Amor essencial permanece no lugar vertical, e amor verdadeiro 


é ligado horizontalmente.  Assim, podemos conhecer Deus observando a Sua criação, e Adão e Eva, 


porque eles foram criados à Sua imagem.  Porquê?  Adão e Eva são companheiros sujeito, que 


tomam a posição de companheiros objecto, em relação ao verdadeiro amor vertical de Deus.  


Portanto, quando eles se unem completamente e criam uma esfera de amor, que cobre todas as 


direcções, podem formar o eixo central que será ligado ao mundo inteiro, assim como a Deus e ao 


mundo espiritual.  (179-290, 14.8.1988)  


 


3.2.3. A humanidade é o centro de todos os seres criados 


 


A quem se assemelha Deus?  Assemelha-se a nós, homens e mulheres.  Não é a vossa mente 


invisível?  Gostariam de ver a vossa mente, ou não?  Deus é o mesmo, se considerarmos isto de 


uma perspectiva espiritual.  Ele não tem corpo.  Não teve corpo até agora, porque Adão falhou em 


atingir a perfeição.  Ele existe num universo com a forma de mente, como um senhor, professor, 


conservador e pai, na forma de mente.  (197-44, 7.1.1990) 


 


Todas as coisas da criação são a fundação sobre a qual os filhos de Deus podem ser criados, uma 


fundação que está relacionada com, e ligada a eles.  Isto inclui tudo, desde o reino animal até ao 


reino mineral.  Positividade e negatividade podem encontrar-se no reino mineral, do mesmo modo 


que há estames e pistilos no reino vegetal, e machos e fêmeas no reino animal.  A obra-prima mais 


extraordinária de todas, criada pela amálgama de elementos do resto da criação, é a forma humana.  


Estas formas foram manifestadas como as naturezas internas e formas externas do homem e da 


mulher, e reveladas simbolicamente, em imagem e substância, para que eles se pudessem ligar e 


relacionar com toda a criação.  (144-236, 25.4.1986) 


 


Não é por causa de dinheiro, conhecimento ou poder que Deus precisa da humanidade, o centro de 


toda a criação.  É por causa de amor e só de amor.  Se este não fosse o caso, e Deus permanecesse 


na posição de desejar ser amado completamente por Si próprio, não haveria nada ou ninguém para O 


amar.  Se está é a conclusão, não pode haver dúvida que Deus criaria, neste mundo, um 


companheiro objecto que Ele pudesse amar.  Tendo isto em mente, quem podia ser esse 


extraordinário e corajoso companheiro objecto do Seu amor, neste mundo?  De todas as criaturas de 


Deus, as únicas que satisfazem as condições de ser objectos perfeitos que podem permanecer em 


frente d‟Ele, são o homem e a mulher.  Vocês deviam, assim, ser suficientemente corajosos para 


dizer: “Sou o senhor do universo, o mais extraordinário de todos, nele”.  (148-308, 26.10.1986) 







 


Deus criou todas as coisas da natureza, de modo a multiplicar alegria e perpetuar a estimulação 


produzida por ela.  Ele não as criou simplesmente para se sentir feliz temporariamente, mas, pelo 


contrário, para sentir alegria que pudesse permear profundamente no Seu coração, sempre que as 


visse.  Por esta razão, Ele criou tudo com a maior devoção e investimento de coração.  Depois de 


fazer todas as coisas da criação, em cinco dias, então, no sexto dia, criou os seres humanos, com um 


coração rejubilante.  Os nossos primeiros antepassados, criados à Sua imagem, eram os seres mais 


maravilhosos, preciosos, geradores de orgulho, recompensadores, gloriosos e adoráveis.  (9-194, 


22.5.1960) 


 


Deus, sendo omnipotente, não precisa de conhecimento, habilidade, poder ou dinheiro.  Então, de 


que precisa?  De um companheiro objecto que Ele possa amar.  Esse companheiro objecto não 


pode ser outro senão os seres humanos, que são os mais preciosos e extraordinários de todos os seres 


criados.  Eu disse que aqueles que Deus ama mais que tudo são os seres humanos, mas porquê?  


Porque Deus também precisa de amor.  O amor é algo que não pode ser sentido sozinho.  (112-291, 


25.4.1981) 


 


A imagem invisível de Deus é investida simbolicamente em todas as partes do nosso corpo.  A 


quem se assemelham os nossos olhos?  A Deus!  Por isso, eles estão situados na parte mais baixa 


da nossa face, de onde observam tudo.  Em seguida, o nariz simboliza Adão e Eva, e forma o centro.  


A boca simboliza todas as coisas da criação, e é horizontal.  Por esta razão, nela há quatro vezes 


oito, trinta e dois dentes, baseados no número quatro, que representa toda a criação.  Finalmente, as 


orelhas simbolizam as quatro direcções.  As características encontradas acima do pescoço 


simbolizam o Céu.  Por outras palavras, essa parte do corpo é o centro de informação do Céu.  


(201-83, 4.3.1990) 


 


Onde está a raiz das vossas vidas?  Em pais não caídos.  Então, qual seria o lugar dos pais de 


bondade, não caídos?  Deus criou o universo inteiro e os seres humanos à Sua imagem, 


manifestando neles as Suas características duais, porque Ele é o sujeito com características duais.  


Adão é a encarnação das características masculinas de Deus, e Eva é a encarnação das Suas 


características femininas.  Desta perspectiva, embora em geral Lhe chamemos “Pai Celestial”, 


porque Ele é um só Ser, no entanto, incluído neste conceito está a noção que Ele é “Pai e Mãe 


Celestial”.  (140-123, 9.2.1986) 


 


Que teria acontecido, se os nossos antepassados Adão e Eva não tivessem caído?  Ter-se-iam 


tornado um em coração com Deus, e, da mesma posição que Ele, teriam herdado o Seu grande 


trabalho da criação, e permanecido na mesma posição de alegria com Ele, depois da criação.  Tal 


relação teria sido formada entre Deus e a humanidade.  Seres humanos originais, não caídos, ter-se-


iam tornado os Seus templos.  (54-64, 11.3.1972) 







 


Embora Deus seja o nosso Pai, e nós, seres humanos, os Seus filhos, ainda parece que o Pai está 


acima de nós, e que nós estamos numa relação na qual Ele é superior e nós somos inferiores.  Em 


tais circunstâncias, que estaríamos a pensar?  Temos o desejo, no nosso coração, que grita para Ele: 


“Pai, deixa que tome o Teu lugar, nem que seja uma só vez.  Quero sentar-me no Teu lugar!”  Se 


Deus repudiasse isto, dizendo: “Seu malandro, não, não o permitirei!” então sentir-nos-íamos 


esmagados.  Por isso, Ele não responderia deste modo.  Pelo contrário, sabe que as pessoas têm tal 


desejo no seu coração, e, assim, encorajá-las-á com palavras como: “Evidentemente!” e dar-nos-ia o 


Seu lugar.  Ele quer que ocupemos o Seu lugar, enquanto o vaga para entrar nos nossos corações e 


residir neles, como Seus templos.  (54-89, 20.3.1972) 


 


Quando vocês tiverem atingido unidade entre a mente e o corpo, o universo proteger-vos-á.  


Quando tiverem atingido este estado de ser protegidos pelo poder do universo, os vossos pais, assim 


como os vossos irmãos, também o serão.  Em suma, toda a gente à vossa volta será protegida.  A 


vossa raça e nação também têm de formar esta ligação.  Esta é uma conclusão maravilhosa.  Então, 


se fossem para outra nação e mantivessem unidade entre corpo e mente, podiam também ligar-se às 


pessoas dessa nação.  Isso resultaria onde quer que estivessem. 


Quando se joga futebol, que acontece quando a bola para de rolar?  Une-se com o solo, através de 


uma perpendicular.  Por isso, uma esfera é considerada como a forma mais ideal.  Essa 


perpendicular podia descansar em qualquer ponto da sua superfície, e é assim que é possível que a 


bola role em qualquer superfície, em qualquer parte.  Por isso, logo que vocês tenham conseguido 


unidade entre a mente e o corpo e formado uma perpendicular, ajustar-se-ão em qualquer lugar.  


Independentemente do facto de a pessoa que encontrarem ser ocidental, oriental, do passado, 


presente ou futuro, seriam capazes de se relacionar com qualquer situação.  (205-53, 7.7.1990) 


 


Quando vocês seguem o caminho ao longo do qual a vossa mente original vos conduz, o universo 


abrir-se-á para se unir convosco.  Precisam ter tais experiências.  Uma vez que entrem em tal 


estado, serão capazes de relacionar-se plenamente com a vossa mente original.  Poderão manter 


conversação com ela.  Logo que pensem em fazer algo, a solução já estará precisamente à vossa 


frente.  Estão a avançar para tal estado.  Não saberiam pessoas que atingiram um tal estado, o 


caminho que deviam tomar?  Como já saberiam o caminho a seguir, todo o poder no universo 


ajudá-las-ia.  Logo que sejam conduzidas pela mão para o lugar onde serão testadas, tudo virá 


apoiá-las.  Só depois disto será possível que realizem grandes obras.  (120-313, 20.10.1982) 


 


Talvez olhem para a natureza e digam: “Oh, não preciso de quatro estações.  Só preciso da 


Primavera; detesto o Verão, Outono e Inverno!”  Porém, se perguntassem a Deus, Ele responderia: 


“Gosto de todas as quatro estações”.  Por isso, vocês precisam aprender a gostar do Verão, do 


Outono e Inverno, embora a princípio os possam ter detestado.  Quando a neve do Inverno chega, 


Deus olha para o mundo coberto de neve branca e obtém prazer dela.  Então, vocês deviam também 







dizer: “Oh, também gosto dela!”  Devia ser assim.  (133-29, 1.7.1984) 


 


Vocês deviam ser capazes de olhar para a natureza com uma mente semelhante à de Deus.  Tal 


devia ser o vosso estado de espírito.  Se houver uma inundação ou trovoada, não deviam dizer 


coisas como: “Oh como, detesto isto!” Deus pensa delas como: “Ah, Ah, estão a beijar-se e a fazer 


amor!” e diz àqueles que dizem que não gostam delas: “Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, seus patifes inúteis!”  


(133-29, 1.7.1984) 


 


Onde colocaria Deus, O Rei da Sabedoria e o Centro de tudo, a origem do amor, ideal, felicidade ou 


paz verdadeiros, entre o sujeito e o objecto?  Nesta questão está um grande problema.  Por um 


lado existe o sujeito, e por outro lado o objecto; entre os dois caminhos, um para o sujeito e o outro 


para o objecto, onde deviam ser colocadas as condições do ideal?  Esta questão não pode deixar de 


ser um sério problema para Deus, o Criador.   


Em relação ao ideal, amor e paz verdadeiros, Deus teve de considerar se devia estabelecer o sujeito 


como centro, e colocar a origem ideal no objecto que vive para o sujeito, ou estabelecer o objecto 


como centro, e colocar a origem ideal no sujeito que vive para o objecto.  Depois de considerar, 


Deus decidiu que Se colocasse a origem ideal no sujeito, não só o próprio Deus, mas todas as 


pessoas no mundo, precisariam que o objecto vivesse para elas, por outras palavras, todas se 


tornariam sujeitos e não objectos.  Se este fosse o caso, o caminho da unidade seria bloqueado.  É 


necessário compreender isto.  (75-318, 16.1.1975) 


 


Onde está o caminho que conduz à unidade e à origem da paz?  Deus não teve outra alternativa 


senão estabelecer o princípio que, não só Ele próprio, mas também todos os seres humanos, precisam 


viver para os outros.  Por conseguinte, verdadeiro amor, assim como ideal, paz e felicidade 


verdadeiros, podem ser conseguidos vivendo para os outros; não podem ser encontrados de nenhum 


outro modo.  Até agora, nós, seres humanos, não sabíamos que isto era a essência da criação do 


universo.  (75-318, 16.1.1975) 


 


Porque nasceram os homens e mulheres?  Os homens não nasceram para os homens, mas para as 


mulheres, e as mulheres não nasceram para as mulheres, mas para os homens.  Cada um deles não 


nasceu para si próprio.  Embora não tivessem nascido para si próprios, estão a afirmar-se.  Esta 


ideologia do “Eu, eu próprio” devia ser destruída.  Uma vez que seja destruída, a unificação do 


mundo pode ter lugar.  (61-266, 1.9.1972) 


 


Uma pessoa que prossiga o caminho de procurar o seu próprio valor, não em si própria, mas no seu 


cônjuge, por outras palavras, com base num modelo relacional, não é uma pessoa infeliz.  Onde 


quer que esteja, a sua fundação de coração tem um domínio relacional, e por isso, não se sentirá 


sozinha, mas feliz.  (59-200, 16.7.1972) 


 







Harmonia, satisfação ou felicidade não podem aparecer quando se está sozinho.  Nem mesmo o Ser 


absoluto pode produzi-los, por Si próprio; Ele tem de ter alguém que satisfaça os requisitos de Seu 


companheiro.  Um ser absoluto precisa de um complemento absoluto – e um companheiro sujeito 


absoluto, de um companheiro objecto absoluto – para que possa haver felicidade, harmonia, alegria, 


dança, e canto.  (38-155, 3.1.1971) 


 


Os membros das igrejas oficiais de hoje proclamam: “O Deus omnisciente e omnipotente é, em 


essência, o Sujeito glorioso de todas as glórias; o Sujeito feliz de toda a felicidade; e o Sujeito de 


todo o amor e vida, e, logo, não há uma única coisa que não seja atribuível a Ele”.  Contudo, 


embora Ele possa ser o Ser absoluto, não poderia evitar de ser infeliz, se não tivesse um 


companheiro objecto absoluto.  Mesmo o próprio Deus acabaria por ser um fracasso, se não 


pudesse encontrar o companheiro objecto que pudesse permanecer numa posição absoluta.  Sem 


um companheiro objecto absoluto, mesmo o Ser absoluto seria, inevitavelmente, infeliz.  Sendo 


assim, para não se tornar um fracasso, Deus não tem outra alternativa senão criar o ser que será o 


Seu companheiro.  (38-157, 3.1.1971) 


 


3.3. O mundo da criação é um museu de amor para a humanidade 


 


3.3.1. A vontade de Deus ao criar o universo 


 


Tudo no mundo criado é feito por Deus, como um livro de texto, para que os Seus queridos filhos e 


filhas possam encontrar e alimentar o ideal de amor.  Logo, todas as coisas têm estruturas 


correlativas.  Os minerais funcionam através da relação de companheiros sujeito e objecto, e, nos 


átomos, os protões e electrões interagem através da mesma relação.  Sem acção, não podem existir.  


Sem estar em movimento, não podem existir continuamente.  Assim, com seres humanos como o 


centro, o universo é criado para atingir esse ponto central.  (137-59, 18.12.1985) 


 


Deus criou primeiro todas as coisas do universo, e, em seguida, os progenitores da humanidade, no 


Jardim do Éden, como seus senhores.  Ao criar os seres humanos, Deus não tencionava que eles 


fossem simplesmente uma fonte de divertimento ou interesse para Si próprio.  Precisamos 


compreender que o esforço e devoção que Ele investiu, não só na criação dos seres humanos, mas no 


seu estabelecimento como o centro representativo de toda a criação, não pode ser expresso por 


palavras.  (20-205, 9.6.1968) 


 


Ao criar a humanidade, Deus não se poupou a esforços, devotou todas as Suas energias e investiu a 


essência do Seu ser, amor e afecto.  Criou-a através de laços que não podiam ser quebrados por 


qualquer força, por maior que fosse.  Como criou os seres humanos deste modo, pode estar em paz 


quando olha para eles, e, só através deles, pode obter toda a alegria e felicidade.  (20-207, 9.6.1968) 


 







Deus é o pai da humanidade e nós somos os Seus filhos.  Ele não podia evitar de ser atraído para 


nós, se o puxássemos, do mesmo modo que nós não podíamos evitar de ser atraídos para Ele, se nos 


puxasse, porque investiu a essência dos Seus ossos, da Sua medula óssea, e da Sua carne, para nos 


criar.  Com esta ligação, Deus criou os seres humanos para viverem de acordo com a finalidade da 


criação.  Se Deus compusesse um pequeno trabalho literário ou um poema para louvar os seres 


humanos, que foram criados deste modo, isso seria a maior obra-prima, que nenhum escritor ou 


poeta na terra nunca poderia imitar.  Essa obra-prima seria destinada não a Deus nem à criação, mas 


à humanidade, representando toda a criação.  (20-207, 9.6.1968)  


 


Que é o universo?  Simboliza o corpo de Deus, o Seu corpo visível.  É a Sua manifestação.  


Assim, o conceito é estabelecido que podemos realmente amá-lo.  Podemos acordar para a 


realização que amamos o universo.  Muitas vezes vocês passam as mãos pelo cabelo e, quando algo 


se agarra ao vosso vestuário, escovam-no.  Porque fazem isso?  Porque estas coisas vos pertencem, 


são parte de vocês, e por isso, naturalmente, desejam cuidar delas.  A partir de agora, precisam 


esforçar-se para permitir que Deus habite no centro da vossa mente, para se unirem com a vossa 


mente, o vosso corpo, e com todas as coisas, e, deste modo, realizarem um mundo unificado.  (86-


173, 28.3.1976) 


 


A vastidão do universo é medida em biliões de anos-luz.  A luz viaja à velocidade de trezentos mil 


quilómetros por segundo, e esta velocidade é aproximadamente sete vezes e meia a circunferência da 


terra.  A distância viajada pela luz, a tal velocidade, num ano inteiro, é designada um ano-luz em 


astronomia.  O universo é tão vasto que a luz viajando a tal velocidade continuará durante biliões 


de anos, e, mesmo assim, não atingirá a outra extremidade.  (127-213, 8.5.1983) 


 


O observatório de Greenwich descobriu estrelas que estão à distância de dez biliões de anos-luz, e, 


agora, ouvimos que estamos a entrar numa era quando podemos observar estrelas à distância de 


quinze biliões de anos, e mesmo mais distantes.   


O tamanho deste universo é um número de acordo com o Princípio – 21 biliões de anos-luz.  É 


desta vastidão.  Para que compreendam melhor, diremos que a distância percorrida num dia pela luz 


é um dia-luz, num mês é um mês-luz, e ela viaja à velocidade de trezentos milhões de metros por 


segundo.  Esta distância é sete vezes e meio o perímetro da terra.  Assim, num instante, a luz 


percorre sete círculos e meio.   


Para esta rápida luz viajar mesmo um só dia, devia ser muito exaustivo e ela poderia dizer: “Não 


aguento mais.”  Mas viaja não só cem anos, mas biliões.  Cem milhões é cem vezes um milhão, 


mas, mesmo depois de cem milhões de anos depois de ter começado, ainda está a viajar, e se uma 


pessoa vive cem anos, um milhão de pessoas terão morrido durante esse tempo.  Por outras palavras, 


cem milhões de anos-luz, significa que a luz ainda está a viajar, mesmo depois de cada pessoa ter 


vivido cem anos, e isto continua para um milhão de pessoas.   


Então, quão grande é a distância de vinte e um biliões de anos-luz?  Cada pessoa tem de viver 







durante cem anos, e isto tem de continuar para 210 milhões de pessoas.  A luz não viaja esta longa 


distância, numa linha recta, mas dá muitas voltas.  É assim o universo.  (181-195, 3.10.1988) 


 


3.3.2. O mundo da criação é o manual de amor para a humanidade 


 


Da perspectiva do padrão de verdadeiro amor, Adão e Eva deviam crescer observando e aprendendo 


do jardim natural de amor, criado no sistema de pares.  Eles deviam tornar-se conscientes daquilo 


que deviam fazer, depois de terem crescido, observando como tudo foi criado.  A criação é o 


verdadeiro museu de Deus, o museu de amor para a educação de Adão e Eva.  Eles deviam crescer 


observando como todas as criaturas nasceram em pares de macho e fêmea, mesmo aves e borboletas, 


e como desenvolveram afecto entre si, e cuidaram dos seus filhos.  Crescendo e atingido 


maturidade plena, deviam compreender que o homem é o príncipe do amor de Deus, representando 


positividade, e a mulher, a princesa de amor, representando negatividade.  Então, a mulher teria 


pensado: “Aquele homem é exactamente o homem de que preciso!” e teria aprendido a acreditar nele, 


do mesmo modo que ele teria pensado acerca da mulher: “Ela é realmente a mulher que é essencial 


para mim!”  (201-161, 30.3.1990) 


 


Crescemos da infância até à juventude.  Quando atingimos a adolescência, começamos a aprender a 


partir daí.  Isto é verdade para todos vocês.  Na vossa infância, não sabem nada, e, por isso, à 


medida que crescem, perguntam: “Mãe, que é isto?” e deste modo descobrem e aprendem coisas 


novas.  Depois de aprender tudo acerca da vida, de tal modo, o homem, então, vê que tudo no 


mundo existe num sistema de pares.  Chega a compreender: “Ah, o reino animal existe em pares, 


como os insectos e tudo o mais no mundo, mesmo as flores e minerais!”  Ele desperta para o facto 


que elas estão nas posições de sujeito e objecto, trabalham de acordo com isso, e, como resultado, 


tudo acontece de certo modo.  Dirá: “Parece que tenho de viver deste modo.  Oh, aquele não é o 


modo de vida correcto!”  (219-31, 25.8.1991) 


 


À medida que cresciam, Adão e Eva aprendiam acerca do mundo.  À medida que este filho e filha 


cresciam, contemplavam o mundo e descobriam que é um museu de amor, feito de acordo com o 


sistema de pares.  Cada um deles aprendia dele.  “Oh! Machos e fêmeas gostam tanto uns dos 


outros.  Mesmo a mosca existe como macho e fêmea, e a borboleta também, de facto, todos eles 


existem em pares, fazem amor e reproduzem-se!”  Vocês pensam que eles teriam compreendido isto 


ou não?  (200-246, 25.2.1990) 


 


Para que finalidade criou Deus o Céu e a terra, no sistema de pares?  A terra é o museu de amor, e, 


através dela, Ele está a dizer-nos que devemos viver mais felizmente que as aves, os insectos, na 


verdade mais felizmente que qualquer outra coisa no mundo.  (200-57, 23.2.1990) 


 


Todas as formas da criação, neste mundo, existem de acordo com o sistema de pares, e o ambiente 







criado de acordo com esse sistema é o museu ideal de amor, para a humanidade.  Por isso, a 


interacção no mundo de minerais só tem lugar com complementos apropriados.  Árvores e plantas 


também se envolvem em acção de dar e receber, e reproduzem-se com os seus companheiros.  O 


mesmo acontece com gafanhotos, na família dos insectos.  Não é verdade que também os 


gafanhotos cantam?  (199-309, 21.2.1990) 


 


Como Deus criou o mundo num sistema de pares, todos os elementos estão incluídos no homem e na 


mulher.  Que é a natureza?  É um museu que ensina acerca de amor, para que o homem e a mulher 


possam amar.  Por conseguinte, se um homem cantasse uma canção, ansiando pela sua querida 


esposa, qualquer canção que cantasse não seria considerada um pecado.  Seria um pecado se ele 


cometesse a Queda.  Quando uma família é destruída, devido a problemas de amor, e os princípios 


celestes são infringidos, isso seria um pecado, mas não seria um pecado se um casal se amasse entre 


si, na fundação destes princípios e prometesse um ao outro: “Amo-te verdadeiramente, para todo o 


sempre.  És o meu cônjuge para toda a eternidade”.  Vocês deviam compreender isto claramente.  


(199-280, 20.20.1990) 


 


Este universo é feito dentro de um sistema de pares, e é como um museu vivo criado pelo Deus 


amoroso.  Não está cheio de recordações antigas, sem vida e sem dono, como as que existem no 


Museu Nacional.  Em vez disso, está cheio de recordações vivas.  (195-136, 7.11.1989)  


 


Existe um Deus verdadeiro, e todas as coisas criadas por Ele existem numa relação de sujeito e 


objecto, para que possam satisfazer os requisitos de amor ideal.  Assim, todas as formas da criação, 


neste universo, aparecem de acordo com o sistema de pares.  Há “maridos e mulheres” mesmo nos 


minerais.  Não é por esse motivo que se atraem entre si?  Vocês estão a ouvir isto pela primeira 


vez, não estão?  Mesmo que um investigador num laboratório se transformasse num tirano e 


forçasse a união de dois elementos químicos incompatíveis, eles não se fundiriam.  Mesmo a ordem 


“Fundam-se!”, de Deus, não daria nenhum resultado.  Porém, se os elementos fossem compatíveis 


entre si, fundir-se-iam, mesmo se recebessem a ordem: “Não se fundam, e não se unam!”  Daqui, 


podemos ver que tudo existe de acordo com o sistema de pares, por causa do amor de Deus.  (177-


271, 20.5.1988) 


 


Vocês precisam compreender que mesmo formas de vida diminutas, tais como insectos, existem em 


pares, com base em amor.  O mesmo é verdade do mundo mineral.  Para quê?  Para o amor.  


Embora pertençam a uma forma mais baixa da criação, mesmo assim, à sua própria maneira, 


reproduzem-se através de amor.  Este universo foi concebido para funcionar com o seu sistema de 


relações perfeitamente entrelaçadas, de modo a realizar o ideal de Deus da criação, através dos seres 


humanos.  (293-308, 7.6.1998)     


 


Como tudo disposto no Jardim do Éden fazia parte de um sistema de pares, Adão devia olhar para 







eles e compreender, na devida altura: “Ah! Sou um homem, um ser masculino, porque me pareço 


com um; onde está então o ser feminino?”  Então, devia olhar à sua volta e descobrir: “É Eva!”, e 


os dois deviam casar-se em presença de Deus.  Em seguida, teriam comentado: “Quando um macho 


e fêmea continuam assim, geram filhos!”  Há muitas mulheres que não desejam casar-se, mas, no 


entanto, gostam de bebés.  (288-304, 1.1.1998) 


 


Como tudo no Jardim do Éden foi criado de acordo com o sistema de pares, Adão e Eva podiam ver 


os animais acasalando-se e reproduzindo-se, e comentariam: “As fêmeas e machos estão a criar um 


ambiente amoroso”.  Adão e Eva teriam aprendido a amar com eles, e, assim, teriam sentido, 


eventualmente: “Devíamos estar juntos”.  Enquanto ainda estavam a crescer, que complicado devia 


ter sido?  O homem é selvagem por natureza, e, por isso, trepava montanhas e corria, enquanto a 


mulher o observava do lugar onde estava sentada, e permanecia todos os dias na vizinhança da casa.  


Embora diferentes em carácter, estavam destinados a aprender do ambiente que os rodeava, e a ser 


naturalmente atraídos um para o outro.  (278-280, 26.5.19996) 


 


Quando Adão e Eva viessem a estar conscientes de que todo o mundo era composto de relações entre 


pares, deviam compreender que não podiam viver sozinhos.  Toda a gente pode ver que mesmo 


veados e vacas existem como macho e fêmea, acasalam-se e reproduzem-se.  Eles não precisavam 


ser ensinados acerca daquilo que já tinham vindo a saber, porque observavam o comportamento de 


tudo no reino animal, incluindo os insectos, aves, abelhas e flores.  (246-58, 23.3.1993) 


 


Cada um dos vossos casais é como um casal de irmão e irmã gémeos, semelhante a Adão e Eva no 


Jardim do Éden.  Aí, Adão não tinha mais ninguém senão a sua irmã mais nova.  Ela era a única 


filha, sem amigos no mundo.  Só com uma mulher e um homem no Jardim do Éden, Adão tinha de 


proteger Eva.  Eles eram irmão mais velho e irmã mais nova. 


À medida que Adão e Eva cresciam, deviam aprender como tudo, no sistema de pares, cresce e se 


reproduz, e, quando viessem a compreender como a criação existe e se desenvolve, deviam despertar 


para o facto que deviam amar-se mutuamente, tornar-se marido e mulher, e, consequentemente, 


deixar por detrás esta tradição, na história futura.  Era por causa da história futura e da humanidade 


que eles deviam tornar-se marido e mulher.  (243-177, 3.1.1993) 


 


Adão e Eva nasceram para se tornarem os companheiros objecto e filhos de Deus, contudo, não 


tinham irmãos mais velhos para os guiarem, ou tinham?  A mulher devia educar-se a si própria, e o 


homem também devia aperfeiçoar-se a si próprio.  Havia abundância de materiais educacionais 


para eles, no Céu e na terra.  Como tudo foi criado de acordo com o sistema de pares, o homem 


olharia para eles e aprenderia que: “Esse é o modo como devíamos crescer!” e a mulher observá-los-


ia também e viria a saber, naturalmente: “Esse é o modo como devíamos crescer!”  A natureza 


exibe, plenamente, tal como um museu, todos os materiais educacionais relacionados com amor, 


porque tudo nela existe em pares.  (228-268, 5.7.1992)  







 


A reciprocidade tem de ser incluída no padrão vertical.  Nesse padrão existe um companheiro 


recíproco.  No entanto, Adão e Eva têm de crescer primeiro, e tornar-se plenamente maduros.  


Tudo neste mundo é criado de acordo com o sistema de pares.  Isto é verdade nos reinos mineral, 


vegetal e animal.  O mundo humano também faz parte deste sistema de pares, sendo representado 


pelo homem e mulher. 


O mundo natural é um museu de amor, onde a criação é feita de pares, embora a um nível mais baixo 


que a humanidade.  Então, porque foi criado este museu de amor?  Para quem foi feito?  Esta é a 


questão.  Foi feito para os seres humanos e para Deus.  Por isso, Ele pode sentir a sensação de 


amor em tudo, incluindo os mundos mineral, vegetal e animal.  (238-29, 19.11.1992)  


 


O homem e a mulher têm de percorrer, individualmente, o caminho da maturidade.  O homem só 


compreende que tem de casar com uma mulher quando vê todas as coisas no sistema de pares, 


vivendo juntas e gerando filhos.  Com a vinda da Primavera, ele observa vacas, porcos, cães, gatos, 


ratos e mesmo gafanhotos fazendo isso, e exclama: “Oh! É assim!  Um ser sozinho não é 


suficiente!”  Ele desperta ou, como se costuma dizer, é iluminado para este facto.  Até então, o 


homem e a mulher só obliquamente tinham dirigido a atenção um para o outro, mas, nessa altura, 


compreendem: “Ah, aquele de quem preciso é Adão!” e “Aquela de quem preciso é Eva!”  (229-


321, 13.4.1992) 


 


O ambiente é, sem excepção, feito de um sistema de pares, de sujeitos e objectos.  O universo é um 


museu, com amor como o seu núcleo, um museu de pares.  Por esta razão, quando vocês vêem um 


casal de aves amando-se uma à outra e construindo um ninho, pondo ovos e alimentando os seus 


filhotes, deviam aprender com elas.  Deviam ser capazes de dizer: “Farei pelos meus filhos 


centenas de vezes mais que as aves”.  Mesmo entre os insectos, macho e fêmea acasalam-se e 


reproduzem-se.  Criam os filhos, com o risco da própria vida.  Isso é educação.  (229-287, 


13.4.1992)  


 


À medida que cresciam até à maturidade, Adão e Eva deviam observar a criação, à sua volta, e vir a 


compreender que Adão estava destinado a ser o esposo de Eva, e ela a esposa dele.  Adão, por 


natureza, gostava de sair e conduzir-se extrovertidamente.  Queria caçar e estar em comando, onde 


quer que fosse.  Então e Eva?  O seu carácter intrínseco era completamente diferente.  À medida 


que cresciam deste modo, deviam aprender aquilo que um homem e uma mulher deviam saber.  


Tudo no mundo é criado desse modo.  Não foram os reinos mineral, vegetal e animal, todos criados 


no sistema de pares?  É isto que Adão e Eva deviam aprender.  À medida que cresciam, 


compreendiam que tudo o que observavam tem uma relação recíproca com um objecto ou sujeito, e 


compreendiam esta verdade sem ser ensinados.  (225-201, 20.1.1992) 


 


Quem ensina acerca de amor?  É a natureza.  Os animais a correr no jardim são machos e fêmeas, 







assim como as borboletas; em suma, tudo existe em pares.  Quando as flores desabrocham, então, 


no jardim maravilhoso pode ouvir-se o gorjeio e trinar das aves.  Porque fazem isso?  Para que 


finalidade cantam as aves macho e fêmea?  Quem estão a tentar chamar?  Há três razões para o 


cantar das aves.  Uma é por causa de fome, a outra, por causa do amor, e a última, para chamar os 


seus filhos.  Estas são as três razões.  Elas fazem isto por amor.  (208-251, 20.11.1990)  


 


Para poder estar no mundo de reciprocidade, em relação a Adão e Eva aperfeiçoados, toda a criação 


neste universo precisa também ser construída de modo semelhante a eles, e, assim, foi criada de 


acordo com o sistema de pares.  Tudo existe em pares.  Adão é a grande positividade, e as formas 


da criação são as pequenas negatividades espalhadas em todas as direcções.  Por esta razão, a 


humanidade e a criação são idênticas, do ponto de vista que foram criadas com relações recíprocas.  


Quando os seres humanos e toda a criação atingem equilíbrio, com base no Sujeito absoluto, Deus 


pode descer sobre eles verticalmente.  (230-252, 8.5.1992)  


 


Não é maravilhoso ser-se acordado pelo canto dos pardais, em vez de por nós próprios?  Que 


poético é isso!  Que preferem vocês: cantar vocês próprios ou ouvir outra pessoa cantar?  Não é 


isso poético também?  Ouvir as aves cantar, em vez de cantarem vocês próprios, e serem acordados 


pelo vosso cônjuge, em vez de por vós próprios; não seria ideal acordar com várias melodias 


harmoniosas?  Assim, as aves também são minhas amigas.  Que as faz minhas amigas?  Do 


ponto de vista do sistema de pares, elas podem tornar-se minhas amigas.  O homem e a mulher 


também são um par.  Que poético é considerar as aves como nossas amigas!  (177-271, 20.5.1988) 


 


Vendo todas as coisas no mundo existindo em pares e reproduzindo-se desse modo, Adão e Eva 


compreenderiam que também eles deviam unir-se quando tivessem atingido maturidade plena.  


Antes dessa altura, não estavam conscientes disso.  Adão e Eva estavam a viver juntos, por si 


próprios.  Quando consideramos o seu carácter, Adão é masculino e extrovertido.  Quando acorda 


de manhã, gosta de ir até às montanhas e apanhar coelhos, faisões, cabritos monteses e cobras, e 


abrir-lhes a barriga. Precisa saber tudo o que há para saber, de modo a tornar-se o futuro senhor e 


dominar tudo.  Logo, deseja descobrir o que há nas montanhas, que animais se encontram lá, e que 


espécie de peixes vivem nas águas.  Sendo um homem, precisa investigar qualquer coisa e todas as 


coisas, para se tornar senhor delas.  (262-74, 23.7.1994) 


 


Deus regozijou-se ao criar o universo.  Que divertido teria sido?  Que interessante teria sido para 


Ele, à medida que criou tudo em pares, e viu que mesmo as células se uniram em pares, no seu amor 


umas pelas outras?  Uma boa fotografia dá interminável prazer ao fotógrafo que a tirou; quanto 


muito mais agradável, então, seria ver a criação real, falar e dançar de alegria?  (283-102, 8.4.1997) 


 


Ao fazer aparecer o homem e a mulher, que tinha criado no Seu abraço, Deus proporcionou-lhes o 


servo, o arcanjo, para os proteger e educar.  Quando tivessem atingido maturidade plena, Ele 







desejava casá-los, mas não antes desse tempo.  Para cumprir isto, eles nasceram separadamente, 


tendo o homem sido educado como homem, e a mulher como mulher.  Depois de terem crescido 


completamente, observariam minuciosamente o mundo e descobririam que os reinos mineral, animal 


e vegetal foram todos criados no sistema de pares, de acordo com relações recíprocas ideais.  


Deviam olhar para eles e aprender: “Ah! Todos os animais acasalam-se, multiplicam-se e vivem 


felizes.  Oh, a mãe arrisca a vida para proteger e alimentar os filhos.  Devíamos também fazer o 


mesmo!”  Por consequência, a natureza é o museu de exibição para o desenvolvimento ideal de 


Adão e Eva.  (262-74, 23.7.1994)  


 


Quando vocês entram no nível mais profundo do mundo de verdadeiro amor, podem comunicar 


mesmo com as rochas e todo o resto da criação.  No mundo de verdadeiro amor, todas as coisas 


seriam capazes de comunicar entre si.  Porquê?  Porque todas as coisas foram criadas de acordo 


com o sistema de pares, de modo a se relacionarem com o amor de Deus.  Verdadeiro amor está 


destinar a ressoar.  Quando vocês estão no domínio de verdadeiro amor, sentem os mundos interno 


e externo de Deus.  Como tal, sem serem ensinados, saberão naturalmente tudo o que há para saber 


acerca do mundo espiritual e de Deus, e como servir os vossos Pais e a nação de Deus, na vossa vida 


terrena.  O caminho do amor não deve ser trilhado ao acaso.  Existe uma fórmula, porque só há 


um caminho para o amor, e nenhum outro.  O caminho de verdadeiro amor, a ser prosseguido pelos 


seres humanos, e o caminho conduzido por Deus e pelo mundo celestial são um e o mesmo.  


Quando Ele desce, nós ascendemos do mesmo modo.  Então, onde O encontraremos?  Temos de 


encontrá-l‟O no lugar onde tivermos atingido maturidade plena.  Só há um ponto de encontro.  


Onde devíamos encontrar-nos, para atingir unidade com Ele?  Precisamente nesse lugar, e em 


nenhum outro.  É lá que devíamos encontrá-l‟O.  (238-31, 19.11.1992)  


 


Depois de falar durante algum tempo acerca da teoria do amor, torna-se claro que tudo pode ser 


explicado por ela.  É a forma de conhecimento mais elevada.  Ao compreender a teoria do amor, 


aprendemos que este mundo inteiro é feito pelo sistema de pares.  Não é o mundo mineral 


constituído por iões positivos e negativos?  Eles são pares.  Para que finalidade?  Foram criados 


deste modo para a causa do amor correspondente aos seus níveis respectivos, porque só então a 


reprodução pode ter lugar. 


De modo semelhante, há machos e fêmeas no reino animal, e homens e mulheres no caso da 


humanidade.  Porque foram criados assim?  O amor não apareceu unicamente para as mulheres ou 


para os homens, mas para ambos!  É assim que devia ser.  As pessoas perversas que negam esta 


proposição são os agentes do inferno e da destruição.  (221-257, 25.10.1991) 


 


 


 


 


 







4. Evolução ou Criação? 


 


4.1. O erro fundamental da teoria da evolução 


 


4.1.1. Distinção rigorosa das espécies e rejeição absoluta de intervenção 


 


Quanto tempo tem durado a história?  Apareceu depois, ou primeiro que a teoria da evolução?  


Que é a teoria da evolução?  Pardais e verdelhões são primos.  São o mesmo.  A sua estrutura 


óssea, assim como todas as outras características, são exactamente as mesmas.  A diferença entre os 


dois é a cor das suas penas; tudo o mais, mesmo os órgãos reprodutores e os olhos, é idêntico.  


Embora seja assim, seriam o pardal e o verdelhão capazes de trocar de companheiros entre si, 


acasalar-se e reproduzir-se?  Seriam capazes de fazer isso, ainda que tentassem durante milhares de 


anos, ou não?  Tentem acasalar um macaco com um chimpanzé, durante milhares de anos, e vejam 


se podem reproduzir-se.  (232-126, 3.7.1992) 


 


Pardais e verdelhões são irmãos.  Que pensam vocês?  Esta afirmação é completamente correcta, 


quando comparada com a relação entre macacos e seres humanos.  Então, se um pardal se 


acasalasse com um verdelhão, gerariam um novo tipo de ave?  Intelectuais em todo o mundo 


acreditam que evoluímos, simplesmente porque a nossa aparência externa e estruturas são 


semelhantes.  Negam a lógica que tudo se tem desenvolvido através de acasalamento entre machos 


e fêmeas, e resultante reprodução.  Que complicados, pensam todos vocês, que são os órgãos 


reprodutores?  No que respeita aos peixes, as fêmeas e machos não entram em contacto, mas em 


terra é diferente.  (199-307, 21.2.1990) 


 


Qual é a idade do planeta terra, neste sistema solar?  Ela tem estado a revolver durante biliões de 


anos, e, contudo, tem-se desviado, ainda que minimamente, da sua trajectória?  Revolve do mesmo 


modo, dia após dia.  Igualmente, toda a criação segue o seu ritmo próprio.  Seria a construção de 


ninhos diferente, para os pardais na América e na Coreia?  Respondam: a mesma, ou diferente?  


Seria a mesma.  Em termos da teoria evolucionária, a construção de ninhos pelos pardais devia 


desenvolver-se no decurso do tempo, não devia?  Se é assim, então, como se explica que tenham 


estado a construir os seus ninhos do mesmo modo, durante milhares e dezenas de milhares de anos?  


Como sabem construir os seus ninhos?  As andorinhas constroem os ninhos à sua própria maneira, 


como também os pardais e os papa-figos.  No último caso, eles constroem os ninhos em árvores.  


(179-246, 12.8.1988) 


 


Se vocês pusessem juntos um orangotango-rei macho e uma mulher feia, os casassem, e os fizessem 


orar e oferecer devoções durante milhares de anos, alguma vez teriam filhos?  Seriam capazes de 


produzir um bebé?  Respondam-me, vocês, descendentes de macacos, bandidos comunistas!  


Vocês pensam que filhos podiam ser produzidos do casamento de um orangotango e de uma mulher, 







se o mundo comunista orasse e implementasse todos os tipos de força, ou pensam que isso é 


impossível?  Se não sabem, não insistam no comunismo ou na teoria evolucionária.  Todos vocês 


deviam aperceber-se disso.  (262-80, 23.7.1994) 


 


Para avançar do nível de uma amiba para o de um macaco, teria de subir-se por portões de amor de 


milhares de espécies.  A teoria evolucionária tem ignorado este facto.  Seria possível o movimento 


livre de uma espécie para a outra?  Podem aves acasalar-se com insectos?  Podem aves ascender 


dentro do reino animal, sem atravessar fronteiras?  Não faz sentido afirmar tal coisa, simplesmente 


porque a estrutura óssea é a mesma, e omitir o facto que eles precisam crescer através da relação de 


amor, dos portões de amor.  Produziria melhores descendentes o acasalamento entre espécie 


diferentes?  Só produziria espécies inferiores.  O problema que se levanta aqui é que estas pessoas 


não sabem acerca da relação de amor.  (254-264, 15.2.1994) 


 


A diferenciação das espécies é muito rigorosa.  Há milhares de espécies, entre amibas e macacos.  


Cada uma destas espécies produz descendentes através dos portões de fêmeas e machos, o que 


significa milhares de nascimentos.  O pensamento que se podia passar de uma espécie para a outra, 


sem ter em conta os níveis de milhares de espécies, sugeriria que tudo isso podia ser conseguido com 


um só nascimento, uma noção completamente errada, porque nega o facto que os portões de amor 


precisam ser atravessados.  Como pode uma amiba passar através dos portões de amor de milhares 


de espécies e tornar-se um ser humano?  Estruturas ósseas semelhantes tornariam também 


semelhantes todas as outras características?  Características ósseas semelhantes podem encontrar-se 


em toda a parte.  Parem de dizer tais coisas loucas.  (266-39, 4.12.1994) 


 


Considerando a origem das espécies do ponto de vista da teoria evolucionária presente, podemos 


definitivamente afirmar que uma espécie não pode simplesmente aparecer assim.  Tem de haver um 


macho e fêmea.  Isto também é verdade em relação ao mundo mineral.  Para que uma substância 


seja formada, o ião positivo tem de fundir-se com o ião negativo.  Tem de haver positivo e negativo, 


macho e fêmea.  (213-63, 14.1.1991) 


 


Recriação envolve a criação de um ambiente com sujeito e objecto, seguida pelos desenvolvimentos 


correspondentes.  É assim que a teoria evolucionária também devia desenvolver-se; não pode 


desenvolver-se tal como existe.  Sujeito e objecto têm de unir-se, ser absorvidos em algo mais 


importante que eles, e passar através dos portões do amor.  De acordo com este princípio, o 


progresso desde a amiba, sem amor, até aos seres humanos, milhares de níveis precisam ser 


atravessados, e estes portões de amor não podem simplesmente ser atravessados assim.  (230-68, 


19.4.1992) 


 


A presente teoria evolucionária afirma que a amiba se desenvolveu e evolveu nos seres humanos.  


Que devíamos pensar disto?  Para que macho e fêmea atinjam o nível da humanidade, precisam 







passar através do caminho de amor, por várias milhares de fases.  As pessoas são ignorantes deste 


facto.  As barreiras entre espécies diferentes são muito rigorosas.  Seria então possível passar 


através delas de fugida e evolver desse modo?  (209-29, 25.11.1990) 


 


Há alguém entre vocês que goste de ter outro homem a intrometer-se com a vossa esposa?  O 


mesmo se passa com os animais e plantas.  A resposta negativa é comum, ou absoluta?  Quando 


vocês dizem absoluta, não deixam margem para nada mais.  Espécies diferentes têm níveis 


completamente diferentes.  Tudo apareceu através dos portões de amor de macho e fêmea; como 


pode, então, um ser estar ligado e dar origem a outra espécie?  Pode simplesmente ascender desse 


modo?  Tem de passar pelos portões do amor.  Pode ignorar isso e, simplesmente, evolver?  


Patifes ocidentais parecem-se com macacos, e é por isso que produziram a teoria evolucionária.  É 


isso: não é a cor do cabelo nas suas cabeças e corpos castanha, como a de um macaco?!  (216-247, 


7.4.1991) 


 


O amor é absoluto.  É simplesmente para os dois seres, e não quer a intervenção de um terceiro.  


Deste ponto de vista, a amiba está ligada à humanidade através do processo de amor, em milhares de 


diferentes fases.  O amor é a fonte de existência contínua.  Não seria tudo destruído, se não 


houvesse amor?  A amiba só vive um ano, mas a sua existência é continuada, na forma dos seus 


descendentes, através de amor.  Gostariam vocês de fazer intervir um terceiro agente, nos portões 


de amor, para produzir uma amiba multicolor?  Se um macaco e um ser humano se acasalassem, 


alguma vez produziriam filhos, ainda que vivessem durante mil anos?  Nem mesmo dez mil anos, 


para não falar de mil, tornarão possível que eles produzam descendentes.  Por isso, digo que parem 


de dizer disparates.  (222-185, 3.11.1991)  


 


A teoria da evolução não podia ser justificada, mesmo no mundo dos insectos, se vocês deixassem de 


ter em conta o princípio que a relação entre macho e fêmea passou por um processo de 


desenvolvimento para estágios cada vez mais elevados, isto é, através dos inúmeros portões de amor 


que existem entre a amiba e o macaco, e, consequentemente, fez com que estas espécies estivessem 


completamente desligadas.  Vocês podem ver como mesmo o pardal se ajusta a esta escala de 


relações recíprocas.  Durante tempos como o Inverno, eles não se preocupam com o acasalamento, 


e assim andam de um lado para o outro sem fazer nada, cada um deles como um sujeito diferente; 


contudo, quando a Primavera chega, constroem os seus ninhos e formam relações estreitas, isto é, 


tornam-se absolutos.  Macho e fêmea unem-se para expulsar completamente qualquer terceiro 


pardal que apareça entre eles.  Quando outra fêmea se aproxima, o macho expulsa-a, e quando 


outro macho vem, a fêmea expulsa-o.  Porquê?  Eles instintivamente expulsam qualquer intruso 


que ameace destruir a sua relação recíproca, de acordo com o princípio universal.  (218-338, 


22.8.1991) 


 


Todas as plantas que produzem flores pertencem às suas respectivas espécies, e não se transformam 







num tipo diferente.  Não podem mudar.  Tendo isto em conta, a distinção entre espécies é muito 


rigorosa.  Por consequência, a lógica da teoria evolucionária, a qual afirma que o macaco evolveu 


da amiba, não tem qualquer base.  Com esta distinção rigorosa entre todas as espécies, como 


podiam milhares delas ligar-se e desenvolver-se num único sistema apoiado por todas?  A teoria 


evolucionária não reconhece o poder do amor.  Só através deste poder, a reprodução se torna 


possível.  Sem ele, nada poderia jamais reproduzir-se.  Como pode o poder do amor trabalhar 


entre amibas e macacos?  Tal nunca pode acontecer, em nenhumas circunstâncias.  (278-100, 


1.5.1996) 


 


Se uma amiba evolvesse para um macaco, podia a primeira tornar-se no último, por si própria?  


Que seria preciso acontecer, para poder passar através das muitas espécies diferentes?  Sem 


ascender a novos níveis de amor, não seria possível passar de uma espécie para a outra.  Uma 


espécie mais elevada não pode vir de uma menos elevada.  Só passando pelas inúmeras fases de 


macho e fêmea, podia atingir as espécies mais elevadas.  Se no mundo das espécies distintas, o 


conceito, de acordo com princípios, de positividade e negatividade não permite a invasão da relação 


de amor por um terceiro agente, então as amibas, por si próprias, não podem ascender a um nível 


mais elevado.  (237-135, 13.11.1992)  


 


A evolução diz respeito à produção de espécies diferentes, mas, sem passar através da relação de 


amor, não é possível que outra espécie venha a existir.  A distinção entre as espécies é muito 


rigorosa.  (302-181, 13.6.1999) 


 


A teoria evolucionária tem de ser demolida de um simples golpe.  Estão a discuti-la em termos das 


suas próprias teorias arbitrárias e a chamar à humanidade descendentes de macacos!  Os patifes!  


As pessoas estão destinadas a servir Deus, por toda a eternidade.  Para que diabo estão eles a falar 


acerca de macacos?  Há quarenta e sete diferenças entre os macacos e os seres humanos.  Não 


pode haver mudanças em qualidade ou espécie.  Por todas essas razões, se um macaco se acasalasse 


com um ser humano, produziriam um ser humano ou um macaco?  Nenhum dos dois, 


evidentemente!  A origem das espécies é absoluta.  (299-90, 5.2.1999) 


 


Porque é que o universo existe de acordo com o sistema de pares?  Naturalmente é assim, dizem os 


teóricos da evolução, e está muito bem.  Qual é a verdade mais familiar, que apareceu antes da 


teoria evolucionária?  Homens e mulheres têm genitais, os órgãos reprodutores.  Têm estes órgãos 


evolvido?  Se tivessem, então, o modo de fazer amor devia também ter mudado.  As pessoas da 


era presente deviam ter um modo mais desenvolvido de fazê-lo, que as pessoas do passado.  


Mesmo no reino dos insectos, o acto de amor entre eles devia ser diferente hoje, do que era no 


passado.  As aves, também, deviam acasalar-se de maneira diferente.  Devia haver discussões 


baseadas em tais factores.  São os órgãos de amor, os quais são a origem da vida, feitos para se 


desenvolver de modo evolucionário?  Essas pessoas são loucas.  (191-53, 24.6.1989)  







 


O rigor da diferenciação entre as espécies criadas no mundo de amor não pode ser violado por nada 


no cosmos.  Com a vinda da Primavera, pares de pardais machos e fêmeas começam a construir 


ninhos para depositarem os ovos.  Não permitem que nenhum terceiro agente, quer ave ou outro 


animal, se intrometa entre eles.  Há aqui algum homem ou mulher que gostaria que o seu melhor 


amigo ou amiga estivesse presente na noite do seu casamento?  A teoria evolucionária não é 


verdadeira.  Quando uma mulher se casa, não há neste mundo ninguém mais intimo dela que a sua 


mãe e, então, ela talvez pense: “Tenho de tê-la comigo, quer viva ou morra!  Quero estar com ela, 


aconteça o que acontecer”.  Mesmo tal mulher não pediria à sua mãe, na noite do seu casamento: 


“Mãe, por favor fique comigo esta noite”.  Haveria alguma mulher que o fizesse?  A intervenção 


de uma terceira pessoa é absolutamente desnecessária.  Esse é o padrão tradicional e original do 


amor, que devia ser observado pela humanidade.  (228-154, 27.3.1992) 


 


Que complicados pensão vocês que os órgãos reprodutores são?  Em termos do seu 


desenvolvimento estrutural e forma, os órgãos reprodutores de pardais, verdelhões e alvéolas são 


idênticos.  Bem, então, que resultaria do acasalamento de um pardal e de um verdelhão?  É isso 


mesmo possível?  Os patifes, estão a falar de coisas das quais não têm conhecimento.  Se eu 


discutisse com eles, depois de trocar algumas palavras, teriam dificuldade em responder.  Os 


patifes!  Machos e fêmeas!  Se disséssemos que tudo se desenvolveu a partir da amiba, como 


explicar a existência de machos e fêmeas, órgãos convexos e côncavos?  Porque é que todas as 


coisas são feitas de tal modo que só podem reproduzir-se dando e recebendo através destes órgãos?  


Quem determinou isso?  Os evolucionistas?  Eles não compreendem que a formação da origem da 


vida, a energia interna, tem lugar através da fundação unificada de formas de vida masculinas e 


femininas, e é tão grande que vai para além da visão universal.  Há quarenta e sete diferenças entre 


macacos e seres humanos, ou assim ouvi dizer.  Se os dois se acasalassem, podiam produzir filhos?  


Quando fazia esta pergunta aos comunistas, nos meus dias de escola, nenhum deles me podia 


responder!  Podia continuar a contar-vos centenas de tais histórias, mas não há tempo suficiente.  


Tal disparate é inaceitável.  (198-24, 25.1.1990) 


 


Pode evolução ter lugar com base na semelhança da forma estrutural?  Não, não pode.  Porquê?  


No caso da amiba, é impossível que ela seja elevada a um nível mais elevado, sem passar através do 


caminho de amor de machos e fêmeas.  O verdelhão e o pardal são semelhantes em aparência, mas 


significa isso que um evoluiu a partir do outro?  Os seus pés e bico têm forma idêntica.  Não se 


podem diferenciar entre si.  Mesmo assim, resultaria algo do acasalamento de um verdelhão fêmea 


e de um pardal macho?  Que resultaria do casamento de um homem branco com um orangotango 


fêmea?  Produziriam filhos, ou não?  Respondam-me evolucionistas!  Vocês precisam saber que 


desenvolvimentos só podem ter lugar através dos órgãos reprodutores.  Pensem nisto quando 


chegarem a casa esta noite.  Vocês sabem quão complicados são os órgãos reprodutores?  Dentro 


deles estão concentrados todos os componentes neurais necessários para todos os tipos de formações 







dessa espécie particular.  (199-253, 20.2.1990) 


 


Presentemente, as pessoas acreditam que a humanidade evolveu e se desenvolveu; todavia, tomando 


as amibas como exemplo, elas não começaram a desenvolver-se só com um macho, porque só 


quando um macho e fêmea estão presentes pode desenvolvimento ter lugar.  A teoria evolucionária 


é um grande problema.  Para avançar de uma classe de existência mais baixa para outra mais 


elevada, seria necessário passar através de todos os níveis diferentes de amor entre macho e fêmea.  


Por outras palavras, seria necessário passar através de um grande número de níveis de amor.  Todos 


vocês sabem que um verdelhão e um pardal são muito semelhantes.  Têm cores ligeiramente 


diferentes, mas a sua estrutura óssea é idêntica.  Apesar disso, se acasalassem um pardal com um 


verdelhão, reproduzir-se-iam?  Evolucionistas, respondam-me.  Tentem acasalá-los.  Nunca se 


reproduzirão.  Os ocidentais têm comparativamente mais cabelo, mas, então, produziria 


descendentes o casamento de um homem ocidental com um gorila fêmea?  Nunca na vida!  (201-


146, 30.3.1990) 


 


A diferenciação das espécies é rígida; por isso, podemos compreender que macacos não são os 


nossos antepassados, como os evolucionistas estão a afirmar.  O desenvolvimento de uma amiba 


num ser humano não é possível; seria necessário passar através de inúmeros níveis de amor, em 


inúmeras fases.  A lei do amor aplica-se do mesmo modo ao reino animal.  A intervenção de um 


terceiro agente é absolutamente proibida.  Porém, a questão que permanece, consiste em saber se é 


possível evoluir por fases.  Na acção da energia, a saída é menor que a entrada.  Portanto, se o 


envolvimento em acção produz algo menor, como podia algo maior aparecer dessa acção?  Não é 


assim?  Nada, pela sua própria habilidade, pode unir-se com um terceiro agente que lhe permitisse 


desenvolver.  (212-308, 8.1.1991) 


 


Gostaria a amiba de ver algo diferente aparecer e envolver-se no seu processo procriador?  Por esse 


motivo, não se pode negar a lógica que tal ligação não pode acontecer entre as espécies.  Antes de 


falar no significado da evolução, se os órgãos reprodutores de machos e fêmeas fossem removidos 


de consideração, a teoria evolucionária seria derrubada pela base.  A interacção de factores 


relacionais produzindo desenvolvimento pôde acontecer, porque havias machos e fêmeas, antes de 


desenvolvimento ter ocorrido.  (221-291, 26.10.1991) 


 


Os órgãos masculinos e femininos evolveram para o seu estado presente, onde se podem harmonizar 


entre si?  Esta teoria evolucionária é o problema.  A ligação desses órgãos cria um caminho para 


uma amiba entrar numa relação com algo num nível mais elevado?  Pode ela encontrar-se com 


qualquer coisa e todas as coisas, não só horizontalmente, mas de todos os outros modos?  


Evidentemente que não.  O mundo de machos e fêmeas veio a existir com base no conceito de amor, 


e existe num nível completamente não relacionado com a evolução.  (222-39, 27.10.1991) 


 







No mundo de amor, a lei natural nunca permite a presença de um terceiro agente; um ser tem de estar 


sozinho com o seu companheiro.  Isto também se aplica a pardais e a insectos.  Então, do ponto de 


vista da teoria evolucionária, quantas ordens de amor, ascendendo em milhares de fases, existem 


entre amibas e seres humanos?  Não há vários milhares de espécies só de insectos?  Desde plantas 


até insectos há milhares de espécies.  Contudo, há pessoas que acreditam que estes milhares de 


espécies e seres humanos evolveram a partir de amibas, através de desenvolvimento contínuo.  De 


modo nenhum!  Vários milhares de estágios de amor precisam ser atravessados.  A distinção de 


espécies é muito rigorosa.  Quê, seres humanos evolveram a partir de amibas?  Esses impostores!  


(227-296, 14.2.1992)  


 


Todos os seres foram criados em pares.  Que diriam os evolucionistas, se vocês lhes perguntassem: 


“Porque é que machos apareceram?”  Eles responderiam: “Apareceram naturalmente”, o que 


demonstra que eles são um grupo de lunáticos.  Apareceram naturalmente?  Todos os machos e 


fêmeas vieram a existir para reproduzir a sua própria espécie, não outras.  Macacos não se tornam 


seres humanos, e cobras não se tornam rãs.  Está certo, ou errado?  Os evolucionistas são pessoas 


ignorantes, que não sabem que machos e fêmeas se relacionam num nível específico de amor para as 


suas espécies.  Vocês sabem acerca de machos e fêmeas, não sabem?  Vieram eles a ser como são 


para nenhuma finalidade?  (209-193, 29.11.1990) 


 


Num ambiente, tem de haver um sujeito e um objecto, e eles têm de unir-se e formar uma relação 


interactiva.  Expresso de modo simples, sujeito e objecto têm de construir uma relação recíproca.  


Assim, um ser não pode viver sozinho.  A mente e o corpo existem numa relação de sujeito e 


objecto.  Se o sujeito não reconhece o objecto, nenhuma ligação pode ser feita.  Mesmo no mundo 


da química, se não existe afinidade entre dois elementos, então, por mais que sejam forçados a unir-


se no laboratório, nada resultará.  Se são compatíveis, fundir-se-ão instantaneamente, quando se 


contactam.  (291-112, 5.3.1998) 


 


A diferenciação entre as espécies é muito rigorosa.  Digamos que uma ave, semelhante em 


aparência a uma rã, vai para o mundo das rãs e sugere a uma delas: “Queres acasalar-te comigo?”  


Responderia a rã: “Evidentemente!”?  Não fugiria ou lutaria?  Tal coisa não podia acontecer.  A 


teoria evolucionária nega o facto que é impossível que uma nova espécie nasça, sem passar pelos 


portões de amor, ao avançar da amiba para o macaco.  Por outras palavras, se aquilo em que insiste 


é verdade, então, a amiba tem de ter passado através de vários milhares de portões de amor.  Pode 


fazer isso?  Os evolucionistas são completamente loucos.  Por consequência, o comunismo 


desintegrou-se em frente de mim.  Tenho curiosidade em saber como eles responderão à pergunta: 


“Que vem primeiro, razão ou ser?”  Que vem primeiro, mente ou matéria?  Vocês aprenderam a 


teoria evolucionária na escola, não aprenderam?  Está errada.  A teoria evolucionária está errada.  


Agora, começarei uma revolução.  (274-67, 20.10.1995) 


 







Não compreendemos que na reprodução tem havido um processo de desenvolvimento no mundo 


relacional de positividade e negatividade, e que o conceito de macho e fêmea já existia, antes que a 


evolução fosse teoreticamente possível?  Um terceiro agente não pode intervir, porque, em termos 


de amor, a distinção entre as espécies é rigorosa.  De acordo com a teoria evolucionária, é 


necessário atravessar os vários milhares de fases, desde a amiba até ao macaco, contudo, isto não é 


possível.  Dado que só depois de passar através de milhares de portões de amor, a semente do 


desenvolvimento pode ser ligada, é possível que uma amiba dê origem a um macaco?  Isso é 


absolutamente impossível.  (245-62, 28.2.1993) 


 


Se vocês aceitam a teoria evolucionária, estão a ignorar o facto que vários milhares de estágios têm 


de ser passados entre a amiba e a humanidade.  Mesmo que se esteja no mesmo estágio, não é 


possível passar.  Cada um destes estágios está ligado através de milhares de portões de amor.  Já 


alguma vez a invasão de um terceiro agente foi permitida em amor?  Não, não foi.  Já alguma vez 


encontraram uma noiva que dissesse: “Mãe, por favor durma comigo esta noite!” na noite do seu 


casamento?  O mesmo se passa com o marido.  Mesmo um homem que costumasse dizer: “Não 


gosta nada quando o meu pai não está comigo!” não pedirá: “Pai, por favor durma comigo esta 


noite!”, na noite do seu casamento.  O amor detesta a intervenção de um terceiro agente.  Isto 


também é verdade em relação ao reino animal e ao mundo dos insectos.  Tendo isto em conta, é 


impossível que seres humanos, ou qualquer outro ser que não seja um macaco, nasçam da espécie de 


macacos.  (239-231, 25.11.1992) 


 


Por mais que um professor, investigando química num laboratório, ordene: “Eh, tu, combina este 


elemento com aquele!” nada resultará.  Elementos não se combinam, se não se verificarem os 


requisitos necessários para a formação de uma relação recíproca.  Nenhuma reacção terá lugar, 


porque eles só se unem quando um deles puder ser o sujeito do outro.  Embora isto seja um 


princípio de existência, as pessoas desenvolveram, irresponsavelmente, a teoria da evolução, que é 


um disparate completo, para explicar a formação do universo.  Aqui, precisamos reconhecer o facto 


que o poder original universal cria a energia de interacção de toda a existência.  (117-74, 1.2.1982) 


 


Macacos e seres humanos são diferentes na sua essência.  Os macacos vivem vidas culturais?  


Desde que apareceram, os seres humanos têm seguido religião.  Os macacos tentam unir o mundo, 


através da cultura?  Invadem e ocupam outras nações ou constroem fronteiras nacionais para 


distinguir entre a sua nação e outras?  Fazem isso, ou não fazem?  São uma espécie diferente dos 


seres humanos.  Os macacos glorificam Deus?  Tudo o que gostam de fazer é comer e reproduzir-


se, e nada mais.  Seres humanos e macacos são completamente diferentes.  Os intelectuais e 


peritos que defendem a teoria da evolução estão a enganar os outros, ao persistir na afirmação 


indevida que macacos evolveram para seres humanos.  A Igreja da Unificação devia esclarecer que 


as suas asserções são erradas, e corrigi-las.  (41-185, 15.2.1971) 


 







4.1.2. As leis da acção de energia e as fabricações da teoria evolucionária 


 


A teoria da evolução é usada para explicar o mundo de hoje, mas, para que as amibas possam 


reproduzir espécies mais elevadas que elas, no seu estado presente, extra energia tem de ser 


adicionada.  Em suma, energia adicional é necessária.  Pode a amiba induzir, por si própria, 


energia adicional para se desenvolver?  Tem tal habilidade?  Para ascender para uma posição mais 


elevada e tornar-se algo maior, precisa de maior energia dentro de si.  Então, uma vez que não tem 


a habilidade para criar, por si própria, energia adicional, de onde obteria esta energia extra?  Pode 


tal lógica ser estabelecida?  Quer se trate do Sr. Kim ou Sr. Park, se um homem afirma: “Posso 


derrubar Muhammad Ali, de um só golpe”, seria realmente capaz de fazê-lo?  Para conseguir isso, 


precisaria adquirir maior aptidão que a que possui presentemente, porque haveria limites em relação 


àquilo que poderia fazer tal como é.  Se o Sr. Park afirmasse: “Quando me tornar mais forte, através 


de mutação, derrubarei Ali”, pensam que seria provável que isso acontecesse alguma vez?  


Pensam?  (89-73, 11.7.1976) 


 


Tomando em consideração o princípio da dissipação de energia, pode a entrada ser igual à saída, 


para os seres humanos?  A energia entra no corpo para realizar acções; pode essa energia ser igual à 


energia que permanece, depois de a acção ter sido realizada?  Não é consumida no processo da 


acção?  Não é verdade que movimento consome energia?  Assim, a energia à saída não pode ser 


igual à energia à entrada, mas é sempre menor.  Os evolucionistas dão a entender que a energia 


aumenta com a acção.  Tal fórmula não existe.  Se isso fosse verdade, este mundo seria virado ao 


contrário.  Por isso, uma fonte externa de energia adicional seria necessária.  (55-254, 9.5.1972) 


 


Os evolucionistas dizem que a amiba evolveu gradualmente num animal superior, o macaco, e que o 


macaco evolveu para o ser humano.  Pensem nisso.  Para que um ser humano exerça uma força 


sobre-humana, precisa ter a energia adicional fornecida de qualquer outra fonte.  Tal é o princípio 


da energia.  Energia é inevitavelmente consumida com acção.  Só quando extra energia é 


fornecida, a acção pode ser realizada novamente.  (38-155, 3.1.1971) 


 


Em princípio, um sujeito e objecto não interagem se, fazendo-o, ficarem numa situação pior que a 


inicial; só se relacionarão depois de terem descoberto uma finalidade comum, que os conduza a uma 


posição melhor, depois da acção.  Considerando a teoria evolucionária, com isto em mente, 


podemos compreender que, se não pode ser encontrada uma finalidade para o melhoramento de um 


ser, através de evolução, desenvolvimento não tem lugar.  Para que desenvolvimento ocorra, um 


maior nível de energia tem de ser investido, através da relação horizontal.  De outro modo, não 


pode haver desenvolvimento.  Essa energia não terá qualquer utilidade, sem um objectivo e objecto 


de acção.  (54-11, 9.3.1972) 


 


Que é contraditório na teoria evolucionária?  Para que a amiba evolva e se desenvolva, requer 







energia.  Precisa de uma fonte externa de energia, para crescer gradualmente.  Para poder dizer: 


“Nascerei como um ser do estágio superior, como um ser mais elevado!”, então, algo de fora tem de 


ser adicionado lá.  Sem um fornecimento de energia adicional, não pode crescer.  Precisa de 


energia, de fora de si própria.  A questão consiste em saber como pode a amiba crescer e continuar 


a viver, e, ao mesmo tempo, gerar suficiente energia para se tornar um ser mais elevado?  Tal coisa 


nunca pode acontecer.  (265-58, 20.11.1994) 


 


Como ocorrem desenvolvimentos na teoria evolucionária?  Esta teoria é completamente oposta ao 


princípio de entrada e saída de energia.  Como pode haver tal teoria no mundo?  Não é tudo, na 


teoria evolucionária, acerca de desenvolvimento até um nível mais elevado?  A evolução significa a 


transformação numa forma de vida mais baixa?  De acordo com a teoria, a amiba veio a existir 


naturalmente, e, de modo gradual, evoluiu para um macaco, o qual por sua vez evoluiu e se 


desenvolveu para se tornar num ser humano.  Neste processo, conforme descrito pela teoria 


evolucionária, a amiba torna-se mais elevada, ou menos elevada?  Por outro lado, o princípio da 


energia determina, absolutamente, que algo mais elevado não pode ser produzido por um processo 


onde a potência de energia de entrada e a potência de saída são iguais; pelo contrário, qualquer que 


fosse o nível de energia aplicado originalmente, diminuiria, naturalmente, devido a consumo.  (37-


16, 22.12.1970) 


 


No domínio da dinâmica, se um processo ocorre baseado na entrada e saída de energia, uma perda 


tem de ter lugar, isto é, o nível de energia diminuirá.  Assim, o que quero saber, é: de onde aparece 


a lógica que aumentará?  O termo “evolução” sugere que, com o decurso do tempo, alguns 


elementos são adicionados a um ser, e que se torna mais elevado com essa adição; a questão é: de 


onde vieram esses elementos adicionais?  Onde se pode encontrar a lógica que justifica uma saída 


maior que a entrada?  Acção envolve uma perda, e por isso a entrada tem de ser maior que a saída.  


Desta perspectiva, a lógica da evolução não pode ser estabelecida.  Neste processo, os seres criados 


não podem receber outra fonte de energia.  No mundo do movimento, uma saída maior que a 


entrada nunca pode ser produzida, porque, se isso fosse possível, daria origem a um poder ilimitado. 


Qual é o próximo problema?  Presentemente, as pessoas que acreditam na teoria da evolução, 


esqueceram-se que tudo veio a existir através da interacção de positividade e negatividade, homem e 


mulher, estame e pistilo, e iões positivos e negativos.  Há portões de amor que têm de ser 


atravessados em milhares de estágios, desde o nível da amiba até ao dos seres humanos.   


Todavia, essas pessoas pensam que não houve nenhum problema em passar de um nível para o outro.  


Estúpidos patifes!  Os princípios relacionados com todas as espécies são rigorosos: não há seres 


que permitam a intervenção de um terceiro agente.  (214-193, 2.2.1991) 


 


Se a teoria da evolução devesse ser aceite, todos os seres deviam ser capazes de fornecer a si 


próprios a energia necessária para a evolução, porque sem essa energia adicional não teriam poder 


suficiente, em si mesmos, para fazer com que os seus núcleos mudassem e se combinassem para 







formar novas características dentro de si próprios, e daqui a conclusão que a evolução é impossível.  


(117-72, 1.2.1982) 


 


Um sujeito e o seu objecto têm sempre uma finalidade e direcção comuns, contudo, que finalidade e 


direcção podem haver em evolução?  Este princípio não pode ser aplicado à teoria da evolução.  


Assim, devíamos derrubar o comunismo, pela compreensão desta finalidade e direcção.  O 


comunismo tem tentado destruir o mundo, com esta falsa teoria.  Quando a amiba se envolve em 


acção, a energia produzida por ela seria menor que a energia de entrada.  Então, como se pode 


tornar algo mais elevado?  Como pode um ser de nível mais elevado ser produzido por ela?  Na 


amiba, a saída é menor que a entrada, e, por isso, para que ela possa criar algo maior, uma fonte de 


energia do exterior seria necessária.  De outro modo, a base para teoria da evolução será destruída.  


A amiba tem a habilidade de receber energia de uma fonte externa que conduziria a mudanças 


qualitativas?  Esses ridículos patifes!  (210-155, 18.12.1990) 


 


Falando acerca da teoria evolucionária: vocês pensam que é possível para uma amiba criar, por si 


própria, uma nova capacidade que seria o ponto de partida da evolução?  Acção e movimento 


realizam-se à volta de três pontos: positividade, negatividade e uma nova fonte de energia, e em 


seguida outro ponto, a quarta base, o ser produto da evolução tem de emergir para completar o 


círculo.  O ser em acção tem de passar do terceiro ponto para o quarto, isto é, tem de interagir e 


mover-se num círculo.  Porém, pode a amiba ter suficiente energia para fazer uma revolução 


completa e voltar à sua posição original, num novo nível?  Não pode. 


Então, quem investiu a energia necessária para este terceiro ponto?  Falando logicamente, isto 


significa que energia de uma outra fonte tem de ser adicionada aqui.  Logo, que direcção devia a 


evolução tomar?  Quem determina esta direcção?  A amiba em evolução não pode estabelecer esta 


direcção por si própria.  Deste ponto de vista, o que tem sido designado de mutação, é o delírio de 


lunáticos.  Quem lhes prestaria atenção?  Presentemente, a expressão teoria da evolução é algo 


obsoleto, podre até seu núcleo e confinada ao caixote do lixo, onde pertence.  Eu devia acrescentar: 


é o modo de pensar da fossa.  (209-187, 29.11.1990) 


 


A física de hoje avançou até ao ponto em que está a afirmar dualismo, que todos os átomos têm 


consciência.  Esta lógica é em essência semelhante ao princípio de características duais da Igreja da 


Unificação.  Embora em níveis diferentes, toda a criação tem inteligência.  Não é verdade?  Só 


nesta base podem tais coisas como germes continuar a existir.  Vocês não pensam que sim?  Esses 


germes, invisíveis ao olho nu e do tamanho de milésimos de milímetro, teriam ouvidos?  Teriam 


olhos, nariz e boca?  Teriam órgãos reprodutores, ou não?  Têm todas essas características.  (209-


187, 29.11.1990) 


 


Ao criar este mundo, Deus começou com três pontos.  Desta perspectiva, não podemos aceitar a 


teoria da evolução ou o termo “evolução”.  Se a amiba se envolvesse em acção, não podia escolher 







por si própria a base do terceiro ponto, porque ela é criada por outra fonte de energia.  Se iniciasse 


movimento em tal estado, este movimento teria de tornar-se circular, o que significa que o número 


de pontos teria de aumentar, para que o movimento se tornasse esférico.  (212-277, 8.1.1991) 


 


Evolucionistas! Essas ideias deviam ser eliminadas.  Há alguém aqui que acredite na teoria 


evolucionária?  Pessoas instruídas, como professores, estão mais que inclinadas a acreditar nela, 


não estão?  Porquê?  Por maior que seja a força aplicada, dois objectos que não se complementem 


entre si não podem interagir ou unir-se; nem mesmo o próprio Deus os pode unir!  Porquê?  Tal é 


a lei do universo.  Porquê?  Tendo sido criado com base no ideal de amor, de acordo com o qual 


todas as coisas têm o seu complemento, o universo opera num sistema de pares.   


É verdade que os seres humanos evoluíram a partir de amibas?  Não pode haver harmonia numa 


linha recta.  Demoraria muito tempo a explicar isto logicamente.  Como podem pontos ser criados 


linearmente?  Como podem o terceiro e quarto pontos criar um quadrilátero que permita o 


aparecimento desta harmonia?  De onde vem um círculo?  Não pode ter a sua origem numa linha 


recta.  A amiba tem energia, dentro de si própria, para escolher e formar o terceiro ponto?  Não 


tem.  Ela só se pode relacionar ao nível de positividade e negatividade, entre dois pontos numa 


linha recta.  (211-254, 30.12.1990) 


 


Da posição de uma amiba, vários milhares de níveis expandem-se para cima, de acordo com as leis 


do amor; como pode a amiba passar por todos os portões de amor, até ao nível de amor de homem e 


mulher?  Não pode.  O problema da teoria da evolução consiste em saber de que fonte externa a 


energia vem.  A extensão da amplitude das espécies só se torna possível depois de atravessar os 


montes de amor.  Então, passou a amiba através dos portões ou por cima deles, para se tornar um 


macaco?  A questão seguinte é esta: há machos e fêmeas para tudo e, mesmo no caso de minerais e 


elementos químicos, há positividade e negatividade; por isso, a teoria evolucionária existiu antes do 


conceito relacional de positividade e negatividade?  A  resposta é não.  Apareceu depois do 


conceito.  Então, a relação entre sujeito e objecto neste universo tem de ser reconhecida.  Nada 


pode exceder os seus limites.  (263-273, 15.10.1994) 


 


Harmonia não pode ser criada numa linha recta, a qual é formada pela ligação de dois pontos.  Para 


que a criação tenha lugar, tem de haver três ou quatro pontos numa dimensão espacial.  Quem criou 


este terceiro ponto?  Pode a linha recta criá-lo?  Respondam-me: quem estabeleceu o terceiro 


ponto por cima (fonte de energia) e o terceiro ponto por baixo (nova criação)?  Através destes 


quatro pontos, que incorporam a relação recíproca, então, todos os desenvolvimentos da criação do 


universo podem ser produzidos.  O que isto significa é que qualquer acção requer um sujeito e um 


objecto, e é por isso que nada pode acontecer sem eles. 


Qual é a próxima questão?  Em dinâmica, a energia que entra é sempre maior que a energia que sai.  


Então, onde está a lógica que, quando uma amiba se envolve em desenvolvimento, ela produz mais 


energia que a que recebe?  Não devia aumentar, mas diminuir.  A este respeito, a teoria 







evolucionária devia ser revista.  (215-232, 18.2.1991) 


 


Não há harmonia entre dois pontos numa linha recta.  Só com o aparecimento de um terceiro ponto 


pode ser estabelecida a base da harmonia para o mundo esférico.  A habilidade para criar um 


terceiro ponto está ausente na teoria da evolução.  Como tal, vocês precisam compreender que há 


leis que não nos permitem ignorar a criação.  Tais coisas não podem ser encontradas nos pontos de 


uma linha recta.  (227-267, 14.2.1992) 


 


Do ponto de vista da criação do universo, quando consideramos como a base para o terceiro ponto – 


energia criadora - podia ser estabelecida na forma de existência linear original, compreendemos que 


é impossível concluir que o universo começou conforme a teoria da evolução descreve.  De facto, a 


criação do universo começou a partir deste terceiro ponto.  A existência destes três pontos indica 


que há um núcleo, o terceiro ponto, que se liga a todos os seres existentes, como objectos.  (227-30, 


10.2.1992) 


 


A evolução é uma teoria obsoleta, sem uma direcção final.  Da perspectiva baseada na existência de 


direcção e finalidade, pode concluir-se que o caminho que produz benefício mútuo a ambas as 


existências de positividade e negatividade, foi determinado.  Esse é o caminho central e, ao mesmo 


tempo, o caminho da justiça.  Em suma, esse é o caminho preferido por ambas as existências.   


Os evolucionistas falharam em encontrar uma solução para o argumento baseado na relação entre a 


entrada e saída de energia.  Também foram incapazes de sugerir uma direcção relativa à evolução.  


Quando se considera se a amiba tem dentro de si o poder para invocar a fonte de energia, de modo a 


desenvolver-se num ser mais elevado que ela própria, a resposta é que não tem.  Não é necessário 


perder tempo falando nisso.  A direcção para tal desenvolvimento criador é a direcção do amor.  


(207-256, 11.11.1990) 


 


Ao tirar algumas conclusões acerca da teoria da evolução, podemos perguntar: para evoluir, a amiba 


cria uma fonte interna de energia, através da qual se possa desenvolver, ou receba essa energia de 


uma fonte exterior?  Para que evolva e se desenvolva, a partir do estado presente, uma fonte de 


energia tem de ser adicionada à amiba, mas cria ela esta energia para se desenvolver, ou recebe-a de 


outra fonte?  É lógica inegável que se não pode criar essa energia, precisa que ela lhe seja fornecida. 


É indisputável que um ser evolui a partir de outro simplesmente porque os dois têm a mesma 


estrutura óssea?  Aqueles que afirmam isto são completamente loucos.  São lunáticos.  Vocês 


precisam compreender que há diferentes classes de vários milhares de espécies entre a amiba e o 


macaco.  Em resumo, há distinção entre as espécies.  Isto significa que todas as espécies são 


diferenciadas e continuam a existir através dos portões de amor de macho e fêmea.  Então, pode 


afirmar-se que, simplesmente porque a estrutura óssea de um ser se assemelha à de outro, um 


evoluiu a partir do outro, sem considerar o facto que os portões de amor para milhares de espécies 


precisam ser atravessados, de modo a que eles estejam ligados?  Passaram eles através destes 







milhares de níveis de amor, para se poderem desenvolver?  (263-273, 15.10.1994) 


 


Quando vocês nasceram, tinham os olhos fechados ou abertos?  Então, decidiram quando abririam 


os olhos, ou fizeram-no naturalmente?  Alguém vos ensinou como chupar o seio da vossa mãe, para 


beber leite?  Há um laço magnético invisível aí, isto é, há um caminho de acordo com princípios, 


para tudo o que se envolve em acção.  Tendo isto em conta, precisamos compreender que todas as 


acções não ocorrem por mero acaso. 


Os evolucionistas de hoje dizem: “O universo desenvolveu-se por si próprio.  Veio a existir 


naturalmente”.  A questão consiste em saber como poderia aparecer naturalmente.  Como se 


poderia desenvolver simplesmente, a partir de nada?  Poderia vir a existir sem uma causa, motivo, 


processo ou resultado?  Motivo e causa vêm primeiro, e, em seguida, vem a direcção.  Então, 


porque é que a direcção aparece aqui?  Um bebé segue um certo caminho com a consciência: “Eu 


devia seguir este caminho”?  Porque se abrem os olhos?  Logo que os vossos olhos se abrem, 


vocês olham para dentro, ou para fora?  Porque deviam olhar desse modo?  De onde vem essa 


direcção?  Como aparece?  Disto podemos compreender que os seres existem para seguir uma 


certa finalidade.  (94-10, 19.6.1977)  


 


Não podemos responder mesmo a todas as questões acerca dos nossos olhos.  Estas questões não 


podem ser resolvidas através de dialéctica e teoria evolucionária corrente.  De agora em diante, 


vocês precisarão de lutar contra o comunismo e derrubar a teoria evolucionária e dialéctica.  Se 


destruírem o primeiro, a segunda será automaticamente derrubada.  Qual é o argumento actual?  É 


a questão do que apareceu primeiro, consciência, ou matéria?  O mundo comunista afirma: “A 


matéria é superior, e por isso vem primeiro”, e o mundo democrático diz: “A consciência vem 


primeiro”.  


No que respeita ao aparecimento dos olhos, aqueles que pensam: “Apareceram simplesmente porque 


queriam” são patifes loucos.  Porque é que os olhos se podem mover, mas o nariz não pode?  


Quando se faz a pergunta: “Porque se movem os olhos?” a resposta dialéctica evolucionária é: 


“Porque querem”.  A finalidade dos olhos é ver, e, porque tal é a sua finalidade, precisam mover-se.  


Resumindo, movem-se para cumprir a sua finalidade.  O nariz permanece imóvel, mesmo quando 


poeira cai nele, enquanto os olhos pestanejam repetidamente.  Porquê?  Para humedecer os globos 


oculares, porque a sua humidade se evapora e os deixa secos.  Porque existem as pestanas?  


Existem para impedir que pó entre nos olhos.  À questão: “Porque é assim?” a resposta dialéctica 


evolucionária seria que quiseram que fosse assim.  Mas não é assim tão simples.  Se os olhos 


vêem alguém que diz que eles vieram a ser como são porque quiseram, dir-lhe-iam: “Seu patife 


louco, pare de dizer disparates!”  (93-176, 29.5.1977) 


 


4.1.3. A teoria da evolução é refutada pela lógica do amor 


 


Precisamos resolver a questão da teoria evolucionária.  É um problema, porque os conceitos de 







evolução e circunstâncias ambientais têm sido usados como instrumentos pelo comunismo.  O que 


é invisível é verdadeiramente precioso.  É possível ver Deus, a consciência ou o amor?  Estas três 


coisas invisíveis e de valor incalculável são infinitamente preciosas para os seres humanos.  Toda a 


gente sabe que tem consciência, não sabe?  Há alguém que não a tenha?  Há alguém que não tenha 


amor?  No entanto, ambos são invisíveis.  Que acontece como resultado de serem invisíveis?  


Podem entrar em toda a parte e unir-se com qualquer coisa.  Podiam entrar tão facilmente se fossem 


visíveis?  Como não podem ser vistos, podem entrar mesmo nas células humanas.  Não há lugar 


por onde não possam passar.  Tal lógica permanecerá.  Ninguém pode controlar o amor.  


Verdadeiro amor não pode ser controlado ou obstruído, mesmo pelo universo.  (239-68, 


23.11.1992) 


 


A evolução precederia a existência de macho e fêmea?  Qual precede o outro?  A existência 


aparece primeiro, ou o conceito de amor?  Este é um assunto sério.  Para demolir o comunismo, 


precisamos ter uma compreensão clara da lógica que pode subjugar a teoria evolucionária.  A amiba 


teria existido antes, ou depois do mundo de relações experienciais?  Como disse eu que foi feita a 


conexão ligando os diferentes estágios entre a amiba e os seres humanos?  Onde se pode encontrar 


a lógica absurda que afirma que as amibas se transformaram em seres humanos, através de evolução, 


e ignora completamente o conceito que os seres se desenvolveram através de amor?  (235-23, 


24.8.1992) 


 


A causa da maior das confusões no mundo da cultura cristã, durante o período da história desde a 


Idade Média até ao tempo presente, tem sido a ideologia do humanismo.  A teoria da evolução de 


Darwin, tendo o humanismo como base, desempenhou um papel principal na destruição do 


Cristianismo, amarrando-o e enforcando-o pelo pescoço.  Esta teoria afirmou que não havia Deus.  


No mundo da criação, o que se torna sujeito e objecto são o macho e fêmea, no sistema de pares.  O 


conceito de macho e fêmea, em termos dos seres humanos, é o homem e mulher; então, que 


apareceria primeiro, macho e fêmea, ou o conceito da evolução?  Sujeitos e objectos podem 


encontrar-se em todos os ambientes, mas um processo evolucionário não pode ser encontrado.  Em 


todos os ambientes tem de haver sujeito e objecto.  Mesmo no mundo mineral, o electrão revolve à 


volta do protão, como o núcleo.  Nas moléculas, os iões positivos e negativos estão envolvidos em 


interacção.  Teriam todos eles precedido o conceito de evolução, ou vindo depois dele?  


Precederam-no.  Já existiam antes de ele aparecer.  (245-49, 28.2.1993)  


 


Que teria aparecido primeiro, o conceito de evolução, ou a existência de macho e fêmea no 


universo?  Também no mundo mineral há iões positivos e negativos, que formam um sistema de 


pares de sujeito e objecto.  Não é o mundo vegetal também assim?  Estames e pistilos existem 


numa relação recíproca de sujeito e objecto.  Então, e o reino animal?  É constituído por machos e 


fêmeas.  Esta é a lei natural imutável do universo.  Nunca houve – e nunca haverá – ninguém na 


terra que possa mudar qualquer macho e fêmea de uma espécie para a outra, com força humana.  Se 







houvesse tal pessoa, as consequências seriam desastrosas. 


Eu digo: parem de justificar a teoria evolucionária.  Vocês deviam saber que o conceito de yin-yang 


apareceu muito antes dela.  Foi um segredo, escondido de nós, como um dos mistérios do universo, 


mas já não devíamos ser ignorantes do facto que este universo foi formado pelo conceito de yin-yang 


e pela relação entre sujeito e objecto.  Então, qual precederia o outro: a teoria evolucionária ou o 


conceito de yin-yang?  O último.  Não veio Jesus à terra para revolucionar o conceito de yin-yang?  


Sim ou não?  (272-255, 6.10.1995) 


 


Como diz a teoria evolucionária que a evolução teve lugar?  Afirmações que tudo evoluiu a partir 


da amiba são um disparate completo.  Podem desenvolvimentos acontecer de sua livre vontade?  


Acontecem pelo investimento de uma fonte externa de energia, associada com uma relação ideal 


entre dois agentes.  Só acção de dar e receber entre dois agentes, numa relação recíproca, pode dar 


origem a desenvolvimentos de um nível mais elevado.  (86-114, 14.3.1976) 


 


De acordo com a teoria evolucionária, amibas desenvolveram-se para se tornarem seres humanos.  


Quão complicado é o desenvolvimento?  Desenvolvimento não tem nada a ver com a adaptação de 


um ser de uma classe particular ao seu ambiente, tal como existe.  Para que um ser evolua para uma 


categoria mais elevada, precisa passar através do processo de amor, de positividade e negatividade, 


isto é, de macho e fêmea.  Todavia, esta realidade é completamente ignorada na teoria 


evolucionária.  Pode uma existência ser primeiro um macho, então, desenvolver-se para se tornar 


outro macho, em seguida, desenvolver-se para se tornar uma fêmea, depois noutra fêmea, e assim 


sucessivamente?  Só nos desenvolvemos e tornamos seres mais elevados passando através dos 


portões de amor, mas os evolucionistas não sabem deste facto.  Para evoluir, tem de se  passar 


através dos portões de amor.  (208-235, 20.11.1990)                                 


 


A afirmação que o homem e a mulher apareceram através de evolução, é problemática.  O amor 


existiu antes da evolução, ou veio a existir depois dela?  Quando: antes ou depois?  Foi antes.  


Presentemente, diz-se que mesmo micróbios existem como casais.  Não a amiba, mas micróbios.  


Mesmo no mundo dos micróbios, os quais só podem ser vistos quando ampliados centenas de 


milhares ou mesmo milhões de vezes, podemos encontrar relações complementares.  Teriam eles 


existido antes das amibas?  Que vos parece?  Não é interessante?  O facto de todas as coisas 


existirem em pares mostra que foram criadas com base em amor.  Deste ponto de vista, pode dizer-


se que a sensibilidade de amor precedeu a evolução.  Então, como podiam as diferentes classes, nos 


biliões de estágios da interacção entre machos e fêmeas, ser atravessadas na evolução desde a amiba 


para os seres humanos?  Isto é ilógico.  Tal lógica é obsoleta.  A teoria evolucionária está a 


causar um problema sério.  Tem servido como a base de desenvolvimento do comunismo, o qual 


tem negado Deus e a Sua existência, através da história.  (223-355, 20.11.1991) 


 


 







Em que direcção se desenvolve o universo?  Sem reconhecer esta direcção, não podemos ter uma 


finalidade em vista.  Os comunistas falam da teoria evolucionária e, assim, não podem 


compreender a verdadeira finalidade do universo.  Apesar disso, todos os seres foram criados como 


sujeitos e objectos, e interagem em amor.  O que os liga é o caminho do amor.  Todas as coisas 


procuram o caminho do amor.  (260-12, 11.4.1994) 


 


A teoria evolucionária actual devia reconhecer que progresso é baseado no princípio das relações 


entre sujeito e objecto.  As mentes destes dois seres deviam estar de acordo e ser estimuladas 


através de uma finalidade comum mais importante.  Só quando eles são estimulados a prosseguir o 


cumprimento dessa finalidade em conjunto, podem avançar para um lugar mais elevado.  Assim, 


tem de haver sujeito e objecto.  A estimulação que aparece entre os dois, é chamada amor.  (265-


190, 21.11.1994) 


 


Pode a lógica do amor ser encontrada na teoria evolucionária?  Estou a falar na base teórica de 


como o côncavo e convexo apareceram.  Então, qual apareceu primeiro: a teoria da evolução ou o 


conceito de yin-yang?  Qual?  O último apareceu primeiro.  Então, qual precedeu o outro: macho 


e fêmea, ou amor?  Qual?  Macho e fêmea apareceram por causa de amor.  (274-93, 29.10.1995) 


 


Onde teve o universo a sua origem?  Não apareceu através de evolução.  Precisamos compreender 


que macho e fêmea existiram antes do conceito da criação ou evolução.  Porque apareceram macho 


e fêmea?  Por causa do amor.  O amor é a fórmula para toda a existência.  (280-60, 1.11.1996) 


 


Todos os seres foram criados em pares.  Que diriam os evolucionistas se lhes perguntassem: 


“Porque é que machos vieram a existir?”  Eles responderiam: “Vieram a existir naturalmente”, o 


que mostra que são um grupo de lunáticos.  Vieram a existir naturalmente?  Todos os machos e 


fêmeas vieram a existir de modo a reproduzir a sua própria espécie, não outras.  Macacos não se 


tornam seres humanos, e cobras não se tornam rãs.  Está certo, ou errado?  Os evolucionistas são 


pessoas ignorantes, que não sabem que machos e fêmeas se relacionam num nível específico de 


amor para a sua espécie.  (209-193, 29.11.1990) 


 


O universo protege a integridade do domínio de reciprocidade entre sujeito e objecto.  Como 


pareceria a teoria evolucionária, à luz deste princípio?  Não é possível passar da amiba para formas 


mais elevadas de vida, de modo tão simples; positividade e negatividade têm de unir-se.  Quando se 


unem, tornam-se ou uma positividade ou uma negatividade mais elevada.  Deste modo, alguns 


seres estão acima e outros abaixo.  Perante o padrão do Ser Sujeito global, se um ser é o 


companheiro objecto da positividade que corresponde à positividade do Grande Sujeito, ligar-se-ia a 


essa positividade, enquanto se fosse a figura objecto da negatividade, em relação a esse Grande 


Sujeito, ligar-se-ia a essa negatividade.  É assim que eles formariam uma positividade ou 


negatividade mais elevada, e desse modo se desenvolveriam para um mundo mais elevado.  (218-







266, 19.8.1991) 


 


Como podemos refutar a teoria evolucionária?  É um assunto sério, no mundo académico.  Os 


macacos macho e fêmea apareceram através de evolução?  Foram criados através de evolução?  


Todas as coisas, até ao mais pequeno insecto, no reino dos insectos, existem como machos e fêmeas, 


estames e pistilos no mundo vegetal, e como iões positivos e negativos, no mundo mineral.  


Apareceu isto por evolução?  Tentem perguntar a um evolucionista qual é a origem do macho e 


fêmea.  Qual seria a sua resposta?  Ele não poderia negar que começaram a existir para se amarem 


um ao outro e reproduzir-se.  (221-1,45, 23.10.1991) 


 


Onde começou primeiro a evolução?  Esta é a questão.  Hoje, jovens intelectuais estão apanhados 


numa armadilha, por esta questão e, por isso, estão destinados ao inferno.  Afirma-se que a 


evolução começou a partir da amiba.  Tudo, no que respeita ao debate entre os argumentos opostos 


da evolução e criação divina, foi esclarecido por mim.  A teoria evolucionária foi fabricada pelo 


comunismo ateu, num estado de negação de Deus.  É um monstro que provocou destruição no 


mundo científico e devia ser totalmente desacreditado.  Podemos agora aperceber-nos, através do 


microscópio, de todo um mundo de germes milhões de vezes mais pequenos que a amiba.  Se a 


evolução tivesse começado a partir da amiba, teriam os germes macho e fêmea existido antes da 


amiba, ou antes?  (222-78, 28.10.1991) 


 


Devíamos estar cientes de uma questão importante.  Não existiam macho e fêmea, com base em 


amor, antes da evolução?  A teoria evolucionária é o problema.  Macho e fêmea vieram a existir 


através de evolução, ou antes?  Seres substanciais vieram a existir com base em amor e por causa 


de amor.  Homem e mulher – macho e fêmea – unem-se por causa de amor.  Tal coisa como a 


evolução nunca poderia ter tido lugar.  Seres substanciais foram criados a partir do conceito de 


amor, muito antes do aparecimento da teoria evolucionária, e, portanto, o termo evolução é 


inapropriado para o homem e mulher, macho e fêmea.  Eles nasceram para o amor.  (223-246, 


10.11.1991) 


 


No começo da criação, existia o conceito de amor, macho e fêmea, muito antes de pretensões da 


teoria evolucionária.  Homem e mulher casam-se por causa de amor e, uma vez que se casem, 


devem atingir unidade.  Para que finalidade deviam unir-se?  Unicamente para cumprir a 


finalidade de amor, sem nenhuma relação com a teoria evolucionária.   


É uma coisa compreender a união entre macho e fêmea, como a fórmula da criação, mas 


completamente outra que um macho pense em evoluir para uma fêmea, e vice-versa.  Tal coisa não 


pode acontecer naturalmente.  Embora isto seja impossível, depois de tudo não se pode negar que 


macho e fêmea podem unir-se, e que o motivo por detrás deste conceito é amor.  Deste ponto de 


vista, a teria evolucionária nunca pode ser estabelecida.  Então, por que razão vieram a existir 


macho e fêmea?  Por causa do amor.  (224-126, 24.11.1991) 







 


O conceito de evolução não podia ser encontrado no universo.  O conceito de aumento começou 


primeiro, baseado no amor.  O ideal de Deus da criação é causar e organizar desenvolvimentos 


baseados no conceito de amor.  Tendo em consideração o conceito de amor, o qual é anterior à 


evolução, como pode a existência de macho e fêmea, conforme está relacionada com o conceito de 


amor, ser compreendida através da teoria evolucionária?  A emoção de amor existia antes da 


evolução, e a sua fonte não tem nada a ver connosco.  Já existia antes do homem e da mulher virem 


a existir.  Assim, conceito aparece primeiro.  Qual é o palácio principal do amor?  Podem 


descobrir?  (224-143, 24.11.1991) 


 


Quando consideramos a teoria evolucionária, temos de nos lembrar que positividade e negatividade 


existem no mundo mineral.  No reino animal, há machos e fêmeas, e no reino vegetal, estames e 


pistilos.  Tudo existe como masculino e feminino.  No mundo humano, é representado pelo 


homem e pela mulher.  Teriam eles vindo a existir sem razão?  Tudo está na relação de sujeito e 


objecto, para dar e receber, e interagir, com base em amor no seu próprio nível.  (240-290, 


13.12.1992) 


 


Vocês não imaginam quanto a teoria evolucionária contribuiu para a destruição do Cristianismo.  


Contudo, agora chegou a era na qual posso destruir a teoria evolucionária, com as minhas mãos.  


Continuarão vocês a acreditar nessa teoria, ou não?  Acreditam naquilo que eu digo , ou na teoria 


da evolução?  Agora o tempo chegou para pôr tudo em ordem.  A teoria evolucionária é uma 


grande mentira.  Se o poder do amor se prolongou por centenas de milhares de gerações, como 


podia a amiba passar através de vários milhares de portões de amor, assim tão facilmente, e tornar-se 


seres humanos?  Pode a amiba ter dentro de si própria tal habilidade ou capacidade para se elevar 


até ao Céu?  (240-297, 13.12.1992) 


 


4.2. A teoria da evolução é uma ideia desactualizada 


 


No que respeita às ideologias principais do mundo, hoje, o conceptualismo e o realismo tornaram-se 


as duas correntes principais do mundo filosófico, dando origem ao conflito entre teísmo e 


materialismo, direita e esquerda em política, que causaram muito dano no mundo.  A ideologia de 


esquerda, em particular, atingiu supremacia mundial, através da teoria evolucionária.  Que vem 


primeiro: a existência do homem e mulher, ou amor?  Antes do aparecimento do homem e da 


mulher, existia o conceito de amor.  Como amor existia antes deles, o homem e a mulher foram 


criados para estar preparados para ele, isto é, para estar de acordo com o conceito de amor.  Por isso, 


o conceptualismo e o realismo não são separados.  O que o comunismo não sabia é que o 


conceptualismo e o realismo podem ser unificados deste modo, através de amor.  (228-162, 


27.3.1992) 


 







Até agora, tem havido um debate interminável entre os intelectuais do mundo, para decidir sobre 


qual teoria é mais válida: a evolução, ou a criação por Deus.  O conceito de evolução existia antes 


do conceito de amor?  Qual apareceu primeiro?  Certamente não foi a evolução, porque veio a 


existir depois do conceito de amor existir já havia muito tempo.  O universo do sistema de pares foi 


criado primeiro, e, em seguida, as semelhanças estruturais entre seres deram origem à teoria 


evolucionária.  Vocês precisam compreender que a teria evolucionária não emergiu por o universo 


ter sido criado de acordo com os seus ensinamentos.   


Todos os tipos de aves têm estruturas semelhantes.  Apesar disso, a distinção entre as espécies é um 


assunto completamente diferente.  Podem um pardal e um verdelhão acasalar-se e reproduzir-se?  


Isso nunca pode acontecer.  Desde a amiba até aos seres humanos existem divisões das espécies em 


vários milhares de fases; logo, podiam elas ser simplesmente ignoradas, e uma amiba transformar-se 


num ser humano, imediatamente?  Nunca na vida.  A diferenciação das espécies é absoluta.  


(228-61, 3.3.1992) 


 


A questão consiste em saber onde encontrar um conceito ideológico que convencerá mesmo os 


comunistas a dar uma volta completa e reconhecer a existência do Deus vivo.  Como podemos 


estabelecer o padrão para negar absolutamente o materialismo e a teoria evolucionária, unir a nossa 


mente e corpo, e tornarmo-nos o ponto de partida ideal de um mundo unificado?  Isto tem sido o 


problema através da história. 


O bloco comunista propôs a teoria evolucionária, enquanto o mundo religioso insistiu no 


criacionismo e, por isso, lutaram entre si.  Tudo aquilo que foi defendido por blocos mundiais 


acabou em fracasso.  Por conseguinte, estas bases mundiais não deviam ser o ponto de partida.  


Devia ser o nível individual.  Uma vez que um indivíduo errou e causou tal resultado, a escolha 


entre espiritualismo e materialismo devia ser feita pelo indivíduo.   


O mundo tornar-se-á instável, sem eliminar a teoria evolucionária e estabelecer o núcleo de valores 


absolutos baseados no criacionismo e centrados no Deus absoluto.  (270-96, 7.5.1995) 


 


O mundo ideológico tem estado mergulhado em contradição e caos pela teoria evolucionária 


corrente, materialismo dialéctico, epistemologia, espiritualismo, etc.  Só quando a verdade absoluta 


for estabelecida, será possível a formação de um mundo de valores absolutos.  A existência de 


valores absolutos é eterna, imutável e única.  Então, quando consideramos qual é o princípio eterno, 


imutável e único do universo, chegamos à conclusão que é a relação de amor entre sujeito e objecto, 


causa e efeito.  (89-226, 27.11.1976) 


 


Presentemente, a questão consiste em saber qual é verdadeira: a teoria evolucionária, ou a criação de 


um universo harmonioso?  Quem determina a direcção da evolução?  Pode ela própria fazê-lo?  


Pode o ser em desenvolvimento fazer a decisão, por si próprio?  Outra questão consiste em saber 


como esse ser pode criar, fornecer e aumentar a energia para formar uma relação com um mundo 


mais elevado.   







Tais coisas só se tornam possíveis através de Deus.  Esta questão não pode ser explicada pela 


ciência.  Por isso, de modo semelhante aos seres humanos, a matéria também acalenta o desejo de 


união com Deus.  Tal é a sua finalidade.  É o mesmo para todas as coisas.  Desta maneira, a 


humanidade é o representativo principal de toda a existência no mundo substancial.  (111-127, 


8.2.1981) 


 


Onde está a fonte dos nossos pensamentos?  Algumas pessoas dizem que está dentro da nossa 


cabeça, enquanto outras dizem que está no nosso coração.  Se alguém afirma que existimos porque 


pensamos, então, onde estamos: no nosso coração, ou na nossa cabeça?  Em seguida há ainda mais 


perguntas.  Se existimos como seres resultantes, então, a pergunta que devíamos estar a fazer é: 


como viemos a existir, isto é, qual é a nossa origem?  Esta é a questão: de onde começámos a 


viver? 


Em geral, as pessoas acreditam que os seres humanos evoluíram a partir do mundo animal, mas isto 


é uma teoria improvisada e fabricada por necessidade.  A teoria foi inventada como um expediente, 


de modo a formar uma ligação lógica; mas as pessoas não sabem isto.  A base da nossa mente 


começou com a amiba?  O que estou a perguntar é: é a amiba o nosso antepassado mental?  A 


teoria evolucionária afirma que tudo começou e se desenvolveu a partir da amiba.  (117-68, 


1.2.1982) 


 


Qual é a corrente ideologia filosófica, a respeito da existência humana?  Precisamos investigar num 


nível fundamental, de modo a responder a essa questão.  Embora tenhamos prosseguido isto 


teoricamente, perguntando: “Como viemos a ser do modo que somos?” ainda temos de chegar a uma 


conclusão em relação às questões: “Que é um ser humano?  Que é um ser humano verdadeiro?”  


Todos os intelectuais e filósofos célebres têm ponderado na questão da existência humana, mas têm 


ainda de chegar a uma conclusão.  “Que é a humanidade?  Qual é a sua origem?”  Esta questão 


ainda permanece por responder, quer através da teoria evolucionária ou do criacionismo.  Não 


chegou a uma conclusão satisfatória e definitiva.  (170-144, 15.11.1987) 


 


No que respeita a todas as escrituras, mesmo os ensinamentos de Confúcio são bastante vagos, 


porque ele não sabia da existência do Deus pessoal, o Pai Celestial.  Tem de haver um pai no qual 


temos a nossa origem, contudo Confúcio não sabia da Sua existência.  O Budismo comenta sobre o 


princípio que tudo no universo volta à sua origem, mas é ignorante acerca do Deus pessoal.  Um 


passo em falso e estará a apoiar o materialismo e a teoria evolucionária.  Podia facilmente alinhar-


se com a ideologia materialista, porque permanece no estágio formativo da religião, que não é 


diferente do ponto de vista da teoria evolucionária.  (198-257, 4.2.1990) 


 


Depois da Revolução Francesa e do processo de desenvolvimento a partir do humanismo, através 


das ideias do iluminismo até ao comunismo, o último uniu-se com a teoria de Darwin da evolução 


para conduzir o Cristianismo ao fosso da destruição.  (213-65, 14.1.1991) 







 


Presentemente, os cientistas dizem que este universo é constituído por energia, mas não 


compreendem que antes de a energia poder existir, tem de haver primeiro acção.  Confusão aparece 


do facto de se desconhecer que, para haver acção, também tem de haver sujeito e objecto.  Ao 


estabelecer um julgamento acerca da criação, de acordo com o conceito de sujeito e objecto, então, a 


teoria evolucionária desintegra-se pela sua base.  (131-212, 4.5.1984) 


 


Ouvi dizer que muitas das melhores universidades nos Estados Unidos não dão cursos sobre tópicos 


tais como a teoria da evolução.  É só apropriado.  Esta teoria afirma: “Tudo veio a existir 


naturalmente!”  No entanto, que disparate seria se toda a gente acreditasse que veio a existir 


naturalmente!  Se vocês perguntassem: “Tudo veio a existir naturalmente?  Há uma natureza 


directiva na natureza?” a resposta seria: “Não sabemos isso realmente”.  Que afirmação absurda é 


essa?  Como apareceu a natureza directiva?  A resposta será: “Simplesmente aconteceu assim, 


como uma acção fisiológica, um fenómeno de desenvolvimento”.  Se continuassem a perguntar: 


“Realmente?  Como é que isso aconteceu?” então a resposta que dariam seria: ninguém sabe.  Foi 


simplesmente o que aconteceu”.  Não pode haver nenhuma lógica em tais argumentos.  Não pode 


haver um resultado sem uma causa.  Não pode existir lógica cientifica que negue a lei de causa e 


efeito.  (159-267, 19.5.1968) 


 


Agora, a teoria evolucionária tornou-se uma relíquia histórica do passado.  A teoria afirmou que a 


evolução causou desenvolvimento, não é verdade?  Se assim é, porque é que a evolução não pode 


acontecer ao contrário?  Não poderia ocorrer na ordem inversa, ou em qualquer direcção, quer este 


quer oeste?  Quem decide a direcção na qual evolve?  Podem os seres em evolução designar, eles 


próprios, a direcção?  Para que o desenvolvimento de uma amiba para um ser humano tenha lugar, 


numerosos estágios de um nível mais elevado têm de ser atravessados, e a questão é: quem 


estabeleceu a direcção na qual o desenvolvimento deve ocorrer para um nível mais elevado?  Por 


outras palavras, porque é que a criação se deve desenvolver em direcção a um nível mais elevado?  


(166-212, 7.6.1987) 


 


Um defeito de todas as escrituras religiosas é o facto que não explicam o criacionismo.  Não falam 


acerca da finalidade e processo da criação de Deus.  Assim, várias dissertações têm sido escritas, 


com base em todos os tipos de lógica.  Como elas não tratam do criacionismo, não sabem a 


direcção e finalidade da criação.  Por isso, toda a gente no mundo está a fazer aquilo que quer, 


inventando a teoria evolucionária e outras ideias prejudiciais, e comportando-se como quer.  Sendo 


assim, devíamos compreender claramente o criacionismo.  Em seguida, precisamos inquirir porquê 


este mundo se tornou tão mau, quando isso não está de acordo com a direcção e finalidade da criação.  


Depois de descobrir esta razão, precisamos descobrir, remontando até ao primeiro começo, porque é 


que nações inteiras foram destruídas no processo da história, conforme foi narrado pelas Escrituras 


Sagradas e história humana.  Tem de haver uma perspectiva histórica, com uma abordagem lógica, 







que possa ser justamente aprovada por toda a gente, de pontos de vista gerais e práticos.  (212-323, 


11.1.1991) 


 


Um terceiro agente não pode ser incluído numa relação de amor absoluto.  Como esta lógica é 


verdadeira, a teoria evolucionária não pode ser justificada.  A amiba não se pode desenvolver 


sozinha.  Precisaria desenvolver-se para um novo nível, através da relação de positividade e 


negatividade, e dos portões de amor.  Considerando que doutrinas religiosas ensinam relações de 


amor recíprocas, e que a lei celestial impede a intervenção de um terceiro agente, pode chegar-se à 


conclusão que a teoria evolucionária não pode ser mantida.  (203-343, 28.6.1990) 







CAPÍTULO II 


 


A Criação da Humanidade e a Perfeição do Ideal de Amor 


 


1. O Valor Absoluto do Amor 


 


1.1. O homem e a mulher 


 


Quando se consideram os fundamentos do universo, Deus criou o universo através do conceito de 


macho e fêmea, baseado no ideal de reciprocidade.  Até agora, as pessoas não sabiam disto.  (300-


217, 14.3.1999) 


 


Quais são os fundamentos do universo?  A humanidade está subdividida entre homens e mulheres.  


Para que finalidade vieram a existir?  Porque nasceram os seres humanos?  Esta é a questão.  A 


questão de que devíamos tratar é: qual é o centro mais fundamental do universo, ou, qual é a coisa 


mais preciosa no universo?  (217-94, 4.5.1991) 


 


Quando se procuram os fundamentos do universo, chegamos ao conceito de sujeito e objecto.  


Mesmo a mulher mais pequena sentada aqui tem poder dentro dela, não tem?  O poder desta mulher 


pequena desejaria ter o pequeno poder de um homem pequeno, ou o grande poder de um homem 


grande?  Isto também se aplica ao homem, porque se se tratasse de um homem pequeno, ele ansiaria 


pelo poder de uma mulher grande.  Porquê?  Para atingir equilíbrio.  O equilíbrio é a questão; 


vocês precisam ser perpendiculares numa base horizontal.  É por isso que a designação “ideal de 


reciprocidade” aparece; é daí que o ideal de reciprocidade é derivado.  (216-9, 3.3.1991) 


 


A humanidade é composta de homens e mulheres.  Então, que é que eles representam?  A questão 


é: dos dois, qual devia ser a semente das sementes, o foco sobre o qual ambos deviam estar 


centrados?  O homem e a mulher foram criados como positividade e negatividade.  Tem sempre de 


haver positividade e negatividade.  Se vocês olharem para qualquer semente, notarão como as duas 


metades estão envolvidas por uma camada externa.  Isso demonstra a natureza fundamental do 


universo.  Tudo em existência tem estas mesmas características.  (255-79, 6.3.1994) 


 


Como é que o universo veio a existir?  Nada existe sem uma causa.  Para cada resultado há uma 


causa.  Desta perspectiva, qual seria a causa por detrás da criação do homem e da mulher?  A 


mulher apareceu para devorar o homem?  Ou vice-versa?  Não, ambos foram criados para o amor.  


Se o amor foi a causa, então, a mulher veio a existir para o amor, assim como o homem.  O amor é a 


causa.  (283-251, 13.4.1997) 


 


Porque foi a mulher criada?  Para a causa do amor, para o homem.  Ela deve existir para o homem.  







Porque nasceu o homem?  Nasceu para a mulher.  Essa é a essência do ideal original do universo.  


Essa é a lei do universo e a verdade.  Nada pode mudá-la.  Esta simples verdade foi desconhecida 


até agora.  (278-203, 24.5.1996) 


 


Em que direcção caminha a mulher, desde a altura do seu nascimento?  Porque veio a existir?  Esta 


é a grande questão.  As mulheres lamentam-se por terem nascido como mulheres, não se lamentam?  


Então, porque nasceram como mulheres?  É muito simples.  Talvez não pareça, porque vocês não 


estão conscientes disso, mas é um dos pontos mais fundamentais da filosofia da vida e é realmente 


muito simples.  Ela nasceu para o homem.  É simples.  A verdade acerca do universo é simples.  


(246-222, 18.4.1993) 


 


Fundamentalmente, este universo foi criado no sistema de pares, de modo a criar ressonância.  Esta 


consonância ou harmonia tem lugar com base em amor.  Quando se pensa nisto deste modo, teria 


Deus estabelecido o amor para o homem e mulher, ou o homem e a mulher para o amor?  Qual 


apareceu primeiro?  Deus concebeu o amor para ser como é, porque os homens e mulheres são 


como são, ou concebeu os homens e mulheres para serem como são, porque o amor é como é?  


Deste ponto de vista, a coisa mais preciosa é aquela que não pode ser vista.  (226-81, 2.2.1992) 


 


Porque nasceram os seres humanos?  Ninguém nasce para si próprio.  Os seres humanos nasceram 


para uma finalidade mais elevada que simplesmente eles próprios.  Aqueles que só vivem para si 


próprios estão a agir de modo contrário ao princípio fundamental do seu nascimento.  As pessoas 


que vivem deste modo são desertores, falhados, degenerados e destruidores.  Vocês aprenderam isto 


na escola?  Aqueles que dizem que nasceram para si próprios não são desejados por este universo.  


(221-313, 27.10.1991) 


 


Aquilo que pertence à mulher, não é para o seu próprio uso, mas para o homem.  Há alguém que 


possa negar isto?  Sendo assim, não há ninguém que possua alguma coisa.  Não é vergonhoso 


serem mulheres com nada para vós, senão o vosso nome, porque desse modo se podem harmonizar 


em toda a parte.  Podem harmonizar-se com avós, mães, avôs, tias e tios.  Como a centralidade das 


mulheres não é grande, existe muito espaço para  expandirem gradualmente o seu domínio de 


reciprocidade.  Isto está ligado à fundação formulada com base nos princípios da criação do 


universo e, assim, torna-se definitivo.  (255-144, 10.3.1994) 


 


Logo que uma semente se tenha unificado, isto é, logo que as duas metades se tenham unido 


completamente, não pode haver outra semente nelas.  Aquele que violasse esta regra estaria na 


mesma posição que se destruísse fundamentalmente o universo e o processo inteiro da recriação, e 


esse é Satanás.  Por consequência, as vossas esposas são como as vossas irmãs mais novas.  Como 


filhos de Deus, um casal é como dois gémeos, tendo a mulher nascido para o homem, e o homem 


para a mulher.  A mulher não nasceu para si própria, mas para o homem, e vice-versa.  Os seres 







humanos não nascem do seu próprio desejo.  Logo, um homem não pode ser amado por si próprio; 


precisa de uma mulher.  De modo semelhante, a pessoa que ama a mulher não pode ser ela própria, 


mas um homem.  Não é assim?  (253-65, 7.1.1994)  


 


Amadurecer em verdadeiro amor é impossível, sem um companheiro.  Vocês precisam compreender 


a preciosidade do vosso companheiro.  O vosso companheiro vem antes do verdadeiro amor.  Têm 


de saber que o vosso companheiro vem primeiro.   Rejeitar esta ideia, é como rejeitar a origem do 


universo.  É uma rejeição de Deus e da Sua criação.  Por favor compreendam isto.  Verdadeiro 


amor não se pode estabelecer onde um homem e uma mulher vivem sozinhos; mas só onde os dois 


estão unificados.  Quando pensam deste modo, acerca do vosso casal e família, podem afirmar: “O 


universo assemelha-se a mim”.  (248-53, 20.6.1993) 


 


Estaria certo que o homem e a mulher fossem idênticos?  Eles são fundamentalmente diferentes.  


Se o homem fosse o oriente, a mulher seria o ocidente; se ele fosse o sul, ela seria o norte.  Por isso, 


as mulheres não deviam dizer coisas como: “Porque não se parecem os homens, connosco?”  Se a 


mulher é fraca, o homem devia ser forte, e se a mulher for delicada, o homem devia ser firme.  


Além disso, quando andam, o homem devia oscilar os ombros, e a mulher, as ancas.  É assim que 


eles diferem.  Oscilando os ombros, ele agita tudo.  Tal é o tom do universo.  Ele vive em ritmo 


com o universo.  (167-220, 19.7.1987) 


 


O homem nasceu para a mulher, e a mulher para o homem.  Então, porque nasceram ambos?  Esta 


é a questão fundamental.  Porque nasceram o homem e a mulher?  Para sentir o amor de Deus.  


Esta é a questão.  Porque deviam os dois, homem e mulher, tornar-se um, e que devem fazer quando 


se encontram?  Devem atingir horizontalidade e o centro da esfera.  O universo inteiro tem a forma 


de uma esfera.  Não é também a terra um globo flutuando no espaço?  O universo, o sol – de facto, 


tudo – flutua no espaço.  (173-205, 18.2.1988) 


 


Porque nasceu o homem?  A finalidade do seu nascimento é simples.  Ele nasceu para a mulher.  


Porque nasceu ela?  Para o homem.  Ela não pode passar sem ele, do mesmo modo que ele não 


pode passar sem ela.  Adão e Eva nasceram para o amor.  Todos os seres humanos nasceram para o 


amor.  Porquê?  Deus precisa de amor, e só fica satisfeito depois de beber a sopa do amor.  Mesmo 


que Ele tomasse amor ao pequeno-almoço, almoço e jantar, ainda assim diria: “Ah, sinto-me tão 


feliz!” Ficaria Deus feliz por ter um maço de dinheiro trazido à sua frente?  Ele não precisa de 


maços de conhecimento ou poder, mas está destinado a cair por maços de amor.  Essa é a prenda 


mais preciosa que a humanidade pode oferecer.  O provérbio que diz: “Tudo está bem quando existe 


harmonia na família” é apropriado.  Este ditado refere-se aos fundamentos do universo.  Não é isto 


claro, logo que vocês vêm para a Igreja da Unificação?  (148-33, 4.10.1986) 


 


 







Os homens e mulheres não nasceram para viver centrados em si próprios.  Nasceram para proteger 


este universo, a origem e todos os resultados da natureza original de Deus, e para viver como seres 


com tal valor.  A característica comum a todas as formas da criação é a inclinação para possuir e 


amar aquilo que se assemelha a elas.  Não gostam todos os insectos de estar onde se encontram 


machos e fêmeas?  As borboletas preferem os lugares onde estames e pistilos se encontram em 


flores emitindo a sua doce fragrância.  Tudo na criação deseja actuar, viver, e alimentar-se em 


lugares onde macho e fêmea estão a realizar o acto de amor.  (303-286, 9.9.1999) 


 


Se a Queda não tivesse ocorrido, tudo seria sabido sem ser aprendido.  Então, porque nasceram os 


homens e mulheres?  Essa é a questão.  Nasceram para o amor.  Porque precisamos desse amor?  


Que deve ser feito com ele?  As pessoas vivem e morrem para o amor?  Preocupam-se em viver ou 


morrer por amor?  Sim, porque o amor é a origem da vida.  Procuramos a origem, que é o amor 


absoluto; não procuramos dois amores.  Tal é o grande caminho do universo, a lei do Céu.  Esta lei 


nunca desaparecerá, porque esta lei de amor é também o grande padrão de julgamento, quando vocês 


passarem para o mundo espiritual.  (191-36, 24.6.1989) 


 


Que liga a vida da mãe e do pai à linhagem?  O amor.  É isto que vocês descobririam se 


investigassem profundamente os fundamentos do universo.  As pessoas como eu são muito sérias.  


A questão sobre os fundamentos do universo é muito séria.  (191-11, 24.6.1989) 


 


Os fundamentos do universo são amor, vida e linhagem.  Somos o seu fruto.  Dentro de nós está o 


centro de amor, que protege a vida.  Com base nisso, a história e tradição estão ligadas através da 


linhagem.  Portanto, precisamos dos três.  Vocês têm-nos todos dentro de vocês, não têm?  Têm 


amor, vida e linhagem.  Os três combinam-se num só, para dar origem a uma nova pessoa.  (190-


223, 19.6.1989) 


 


Quando são unificados o amor de Deus e o amor da humanidade?  Esta tem sido uma questão 


histórica de grande importância, desde a criação do universo.  Até que seja respondida – isto é, até 


que a origem do universo seja determinada – nunca haverá resolução.  Com base em verdadeiro 


amor, Deus precisa permanecer na posição do núcleo, e Adão e Eva seriam as duas metades 


envolvendo o núcleo.  Se vocês examinassem uma castanha, podiam ver este fenómeno: veriam que 


é constituída por duas metades envolvendo o embrião, não é verdade?  Do mesmo modo, com Deus 


como núcleo, o homem e a mulher deviam unir-se completamente, com base em amor.  (177-142, 


17.5.1988)    


 


O homem e a mulher encontram-se por causa do amor.  Ambos nasceram para o amor.  Então, 


depois de ter amado, que devem fazer?  Devem ocupar Deus e a origem do universo.  Por outras 


palavras, causa e efeito são harmonizados como uma só unidade.  O fruto nasce do lugar onde causa 


e efeito se unem para formar uma só unidade.  Quando o fruto nasce, rebentos despontam.  Isto é, 







descendentes aparecem.  É deste modo que filhos e filhas recebem carne e sangue dos seus dois pais, 


e nascem.  (197-143, 13.1.1990) 


 


Nascemos por causa do amor.  Amor!  Compreendem?  Esta é a origem do universo.  Amor, 


verdadeiro amor!  Isso é verdade para toda a gente, para homens e mulheres.  (198-122, 25.1.1990) 


 


Com base em quê deviam os dois tornar-se um só?  Não em Deus, homem ou mulher.  Unidade só 


pode ser produzida quando Deus, Adão e Eva estão centrados em verdadeiro amor – o amor absoluto.  


Tais são os fundamentos do universo.  É simples.  Mesmo Deus seria um Deus solitário, sem amor.  


(144-150, 12.4.1986) 


 


Porque é que a folha da aboboreira respira?  Para viver.  Porque é a vida mantida?  Para o amor.  


Para quê vive a mulher?  E o homem?  Para dinheiro?  É só para o amor.  (223-150, 10.11.1991) 


 


Trocariam vocês a vossa querida esposa, por dez biliões ou cem biliões de dólares?  Esta é uma 


questão muito séria.  Se realmente soubessem quão precioso o amor é – porque este amor conduz 


aos fundamentos do universo – e compreendessem claramente que, sem ele, todas as origens seriam 


destruídas, por quê o trocariam?  Trocá-lo-iam por uma nação?  (201-15, 28.2.1990) 


 


Vocês apoiam o mundo comunista, ou o mundo democrático?  O mundo democrático acredita no 


teísmo, isto é, dá primazia à mente.  A Igreja da Unificação afirma que a mente e o corpo são um só.  


Esta é a essência da ideologia da Unificação, que explica acerca do sujeito e objecto.  O princípio 


fundamental do universo é que nada pode continuar a existir por si só.  Embora dois seres possam 


existir separadamente, com base em amor devem tornar-se absolutamente um só.  Embora 


originalmente dois, homem e mulher, positividade e negatividade, têm de unir-se, ou monismo não 


pode ser atingido.  Em vez disso, dualismo é estabelecido, e dualismo dá origem à lógica que o 


mundo se dividirá em duas partes que lutam entre si.  Logo, embora homem e mulher sejam duas 


entidades separadas, precisam unir-se completamente.  Por outras palavras, por princípio estão 


destinados a formar uma unidade baseada em verdadeiro amor.  (274-71, 29.10.1995) 


 


1.2. Os órgãos sexuais – aquilo que aperfeiçoa o homem e a mulher 


 


A base fundamental do universo é o homem e a mulher.  A base do universo veio a centrar-se no 


amor do homem e mulher, positividade e negatividade.  Essa é a posição dos órgãos sexuais.  Não é 


assim que tudo funciona?  O que quer que seja em que vocês fixem a vossa atenção, seja um 


canguru ou qualquer outro animal, logo que nasce procura o seio da sua mãe.  No que respeita aos 


órgãos sexuais, há alguns animais que têm os seus órgãos nos lugares mais bizarros, tais como as 


axilas; então, como é que os seus companheiros os encontram?  Emitem algo semelhante a ultra 


sons.  A fonte do universo que os liga é a energia primária universal, a qual se refere à energia 







essencial de Deus.  (299-154, 10.2.1999) 


 


Qual é a diferença entre o homem e a mulher?  Não são diferentes por causa dos seus olhos ou cinco 


sentidos.  Que torna o homem, diferente da mulher?  Eles distinguem-se pelos órgãos sexuais.  É 


isto que os diferencia.  (246-220, 18.4.1993) 


 


 Porque nasceram o homem e a mulher?  A palavra homem veio a existir devido à mulher.  Reconhece-


a como condição prévia.  Embora o homem tenha um tamanho maior, nasceu para a mulher pequena.  


Porque nasceu a mulher?  Qual é a diferença entre o homem e a mulher?  Qual é?  As suas mãos, 


olhos, narizes, ou bocas parecem diferentes?  Que é diferente?  Que disse eu que era a coisa que os 


diferenciava?  Uma é convexa, enquanto a outra é côncava.  São os órgãos sexuais.  Aquilo que é 


absolutamente necessário ao homem é a verdade da mulher, e para a mulher, a verdade do homem.  


Qual é a verdade do homem?  E a verdade da mulher?  Não são os órgãos sexuais?  Sim, o homem e 


a mulher nasceram para que os seus órgãos sexuais se ajustassem entre si.  Porque se deviam eles 


ajustar?  Para quê?  Para o amor.  Para unir as suas vidas e linhagens.  Para fundir os três elementos: 


amor, vida e linhagem.  (196-130, 31.12.1989) 


 


A perfeição do homem e da mulher é conseguida através dos seus órgãos sexuais.  Pensem nisto.  


Não é verdade para vocês?  Têm um olho, ou dois?  Porque têm dois?  Têm duas narinas, ou uma?  


Porquê duas?  Têm dois lábios, ou um?  Novamente, porque têm dois?  Então, e os vossos ouvidos, 


têm um, ou dois?  Porquê dois?  E mãos, têm uma, ou duas?  Porquê duas?  Têm um pé, ou dois?  


Porquê dois?  Então, os órgãos sexuais do homem e da mulher, há dois, ou um?  São semelhantes?  


São diferentes.  Têm formas diferentes.  As questão é: qual é a melhor maneira de tratar deles, visto 


que são diferentes?  Tudo o mais é constituído por pares complementares, excepto os órgãos sexuais 


do macho e fêmea, não é?  Porque temos órgãos sexuais?  Para que servem?  Qual é a finalidade 


deles?  Usam-nos para comer, quando têm fome?  Qual é a finalidade do seu uso?  Não se pode 


cumprir sozinho a finalidade do seu uso.  Permaneceriam para sempre inúteis, se o homem e a 


mulher não se tornassem um.   


Pensem nisso.  Para que servem?  Para que chama um homem, uma mulher?  É por causa dos 


olhos, da cabeça, do corpo, ou do coração?  Qual deles?  Também, para que chama uma mulher, 


um homem?  Que parte dela chama por ele?  Os lábios?  Para cumprir a finalidade dos órgãos 


sexuais, precisamos de um companheiro.  Assim, a mulher tem de chamar o homem, e o homem 


tem de chamar a mulher.  É isto absoluto ou relativo?  É absoluto.  Transcende a história e 


circunstâncias.  Por isso, independentemente de eventualidades ou daquilo que possa ocorrer 


incidentalmente, isto tem de ser cumprido.  (247-203, 9.5.1993) 


 


Que é diferente entre um homem e uma mulher?  Em primeiro lugar, os seus corpos, incluindo os 


órgãos sexuais, são diferentes.  Então, para quem é o órgão sexual de um homem absolutamente 


necessário?  Existe para uma mulher. 







Quando se observam os órgãos sexuais humanos, vê-se que um é côncavo, enquanto o outro é 


convexo.  Porque foram criados assim?  Órgãos de ambos os sexos podiam ter sido feitos com 


formas pontiagudas ou achatadas, mas porque foram feitos com formas tão diferentes?  Por causa 


do nosso companheiro.  O órgão do homem é absolutamente desejado pela mulher, e o da mulher é 


absolutamente desejado pelo homem.  Até agora, ninguém sabia que o órgão sexual da mulher 


pertencia absolutamente ao homem, e que o órgão sexual do homem pertencia absolutamente à 


mulher.  Ocupando o órgão do sexo oposto, podemos compreender amor.  (299-119, 7.2.1999) 


 


Não somente a base para a paz, mas também tudo o mais, incluindo o Reino de Deus na terra e no 


Céu, tem a sua origem em amor.  Que amor?  É o amor do homem, o amor da mulher, ou de 


ambos?  É o amor de ambos.  Onde se unem o amor do homem e da mulher?  É a face ou a ponta 


dos dedos?  O amor entre os dois une-se através do côncavo e do convexo.  (263-52, 16.8.1994) 


 


Com base em quê se unem o corpo e a mente?  Não se unem por causa de dinheiro, conhecimento 


ou poder; só verdadeiro amor os pode unir.  Como podemos ter a certeza disto?  Examinando o 


mundo da criação vemos que as pessoas nascem como homens e mulheres; então, aqueles que 


estudaram filosofia não têm a máxima curiosidade em saber por que razão nasceram os seres 


humanos?  A resposta é simples.  Porque nasceram os seres humanos no mundo?  Por seres 


humanos quero dizer homem e mulher.  Então, tendo em consideração a questão de saber porque 


nasceram o homem e a mulher, podemos responder que existe o animal que é a mulher e o animal 


que é o homem, e que os seus órgãos sexuais foram feitos para uni-los.  Com base em quê devem 


eles unir-se?  Com base em amor.  Foi desse modo que os seres humanos apareceram.  Sob a luz 


do conceito que originalmente Deus é amor, é inegável que o homem e a mulher vieram a existir 


para o amor.  Em que se devem centrar, quando se tornam um só?  Como se devem unir por causa 


de amor, é inegável que foram criados com base em amor. 


É por isso que amor é o maior mistério do universo, e a maior fonte de interesse, entusiasmo, 


preocupação e fascínio, e evoca todos os superlativos, ao descrevê-lo.  Que mais existe depois 


disso?  Reciprocamente, o amor pode causar as maiores ruínas.  O amor é uma coisa muito 


complicada, que pode ser formada de qualquer modo que se queira.  Tal é o amor.  É a coisa mais 


difícil.  (219-166, 29.8.1991) 


 


Os órgãos sexuais são entidades sagradas.  Está certo, ou errado?  Porque é que vocês olham para 


mim com olhos tão estranhos?  Porque estão a olhar para mim, como se dissessem: “O fundador da 


Igreja da Unificação está a falar de órgãos sexuais”?  Podem pastores de igrejas falar acerca de tais 


órgãos?  Todos eles seriam tratados com desprezo.  Há homens e mulheres que cospem nos órgãos 


sexuais?  Os homens cospem nos órgãos femininos, e as mulheres cospem nos masculinos?  Os 


órgãos sexuais são coisas sagradas.  São sagrados, sagrados, sagrados.  São sagrados.  São o lugar 


do Adão aperfeiçoado, antes da Queda.  São o lugar sagrado, o palácio sagrado.  São o palácio mais 


elevado.  Os órgãos sexuais são o palácio original da vida e do amor.  (285-59, 5.6.1997) 







 


Qual é a finalidade dos órgãos sexuais do homem e da mulher?  São para fazer amor, não são?  O 


homem e a mulher são elementos essenciais para produzir amor.  Nasceram para verdadeiro amor, 


isto não pode ser negado.  (221-145, 23.10.1991) 


 


Seria um problema sério se só existisse convexo, sem côncavo.  Então, quando Deus estava a criar 


os seres humanos, existiria primeiro o conceito de côncavo e convexo, homem e mulher, ou o 


conceito de amor?  Ponderem nisto, antes de me responderem.  Que teria aparecido primeiro, o 


conceito de seres humanos, homem e mulher, ou o conceito do seu género?  O género é a origem, e 


é mais importante que tudo o mais.  Vocês precisam saber que os órgãos sexuais masculinos e 


femininos são os antepassados da Criação.  Isto foi desconhecido até agora.   


Os órgãos sexuais são os progenitores da criação da humanidade.  Os primeiros antepassados são os 


órgãos sexuais.  Deles emergiram o homem e a mulher.  Esta é a verdade.  Pelos órgãos sexuais, os 


seres humanos foram diferenciados entre homem e mulher.  O conceito de distinção veio depois do 


conceito original.  Do conceito original de macho e fêmea, fomos divididos e viemos a ser 


chamados homens e mulheres.  (272-171, 1.10.1995) 


 


Quando macho e fêmea vieram a existir, teria o corpo inteiro sido feito primeiro, ou os órgãos 


sexuais?  É o género, fêmea ou macho, decidido no meio do processo de crescimento, ou é decidido 


primeiro, com o aparecimento da existência e, em seguida, o ser cresce como tal?  Como é, Dr. 


Yoon?  Não é decidido antes de eles começarem a crescer?  Tal é o caso.  Quem decide se um ser 


devia ser macho ou fêmea?  Pode uma amiba tornar-se um macho, simplesmente porque quer?  A 


amiba fêmea tem de permanecer absolutamente como fêmea, e o macho como macho.  Não podem 


mudar de um sexo para o outro.   


Posso eu tornar-me uma mulher, como a Mãe, só por desejar?  Já foi decidido na altura em que vim 


a existir.  É decidido na altura em que o espermatozóide fertiliza o ovo.  Os órgãos sexuais são 


decididos antes da emergência do homem e da mulher.  Uma pessoa não pode ser quase um homem 


e, então, tornar-se uma mulher no último minuto.  O homem é um homem absolutamente, tal como 


a mulher é uma mulher absolutamente.  (197-51, 7.1.1990) 


 


Em conclusão, em que parte teria Deus investido o maior esforço, quando estava a criar os seres 


humanos?  Seriam os olhos, a boca, o nariz, ou as mãos?  As pessoas não pensaram ao mínimo 


nisto.  Essa parte seria o baluarte do amor.  Onde estaria o baluarte do amor?  Nos órgãos sexuais 


do macho e fêmea.  Os órgãos sexuais são o palácio original do amor.  É através deles que o amor 


de um homem e de uma mulher pode ser aprendido.  Sem eles, permaneceríamos ignorantes acerca 


do amor, porque os donos do amor não poderiam aparecer.  A dona do amor do homem é a mulher, 


e o dono do amor da mulher é o marido, e são os órgãos de amor que nos qualificam como os donos 


de amor.  (302-220, 14.6.1999) 


 







Ouro de vinte e quatro quilates, ou ouro puro, tem o mesmo valor independentemente da sua origem, 


quer seja a terra da Coreia, um lugar de beleza cénica, debaixo de água, ou algum ponto remoto 


numa ravina, num lugar não tocado por mãos humanas.  Vocês pensam que, em relação ao cônjuge 


com o qual vocês estão prestes a fazer amor, os órgãos sexuais protestarão, dizendo: “Oh, não gosto 


de ti, porque a tua face é feia”?  Uma vez que estejam numa relação de amor, mesmo uma face com 


cicatrizes de pústulas parecerá bela.  Quando uma mulher branca e um homem preto se amam 


mutuamente, ela não pensará nele como se fosse um homem preto.  Tais coisas acontecem.  (276-


87, 4.2.1996) 


 


As nossas pestanas cresceram por si próprias, e os nossos olhos derramam lágrimas, simplesmente 


porque desejam fazê-lo?  Não digam tais disparates.  Tem de haver o dono – a ideia – que é a 


origem deste universo.  Quão misterioso é o nosso corpo?  Veio a existir assim tão facilmente?  


Quão misteriosos são os órgãos sexuais?  Podiam estes órgãos, tão inimaginavelmente misteriosos, 


ter sido feitos caprichosamente?  Nada que está relacionado com a vida, é simples.  (191-53, 


24.6.1989) 


 


Eu sou aquele que ensina que os homens deviam tornar-se os donos que cuidadosamente protegem 


os seus órgãos sexuais, e que também as mulheres deviam proteger para sempre os seus.  As 


pessoas que assumem a responsabilidade por fazer homens e mulheres salvaguardar-se a si próprios, 


são os pais que têm o nome de Verdadeiros Pais.  Ser Verdadeiros Pais é muito simples.  Eles são 


aqueles que têm o poder de reunir homens e mulheres licenciosos, e fazer deles homens e mulheres 


que nunca mais serão infiéis, mas permanecerão absolutamente castos.  (271-188, 28.8.1995) 


 


1.3. Os órgãos sexuais: o começo e o fim da resolução de problemas fundamentais 


 


Mulheres, vocês não podem profanar os vossos órgãos sexuais.  Quem disse eu que possui aquilo 


que pertence à mulher?  Não riam!  Estou a revelar um princípio fundamental do universo.  


Pensem se isto é verdade, ou não.  Podem imaginar como eu trabalhei tão duramente até expor os 


ossos dos meus dedos, para descobrir isto?  As palavras, em si próprias, soam simples, mas vocês 


compreendem quão terrível é o seu significado?  Isto dividirá o Céu, a terra e o mundo, em dois 


grupos de pessoas – más e boas.  (177-219, 20.5.1988) 


 


Onde está o palácio do amor?  Vocês não deviam achar estranho que eu fale de tais coisas.  Se o 


nosso modo de pensar em relação aos órgãos sexuais não está em linha com o modo de pensar de 


Deus, então, todo o mundo ficará torto.  Quando o primeiro passo é errado, então, todo o universo 


ficará cheio de maldade.  Nos meus esforços estrénuos para descobrir a resposta para os problemas 


fundamentais da humanidade e a origem do universo, embati nos órgãos sexuais.  Uma vez que 


embati neles e reflecti em toda a matéria, descobri que a harmonia do Céu e terra estava a rodopiar à 


volta dos órgãos sexuais.  É um facto extraordinário.  (197-24, 7.1.1990) 







 


Não inquiri em todas as verdades relacionadas com o complicado mundo?  Deus acedeu à minha 


determinação para descobrir tudo.  Depois de passar por tribulação depois de tribulação, na minha 


pesquisa, compreendi que tinha as respostas precisamente debaixo do meu nariz.  Evidentemente 


que fiquei surpreendido e satisfeito, mas, ao mesmo tempo, não pôde deixar de sentir quão fúteis os 


meus esforços tinham sido.  (295-15, 16.8.1998) 


 


Eu realmente não sabia que as soluções para os problemas fundamentais com os quais a humanidade 


se debateu até agora eram assim tão simples e fáceis.  Passei por tribulações insuportáveis.  Não 


estando ciente dessas soluções para os problemas do mundo, chorei e gritei, fui ao mundo espiritual 


e procurei por todo o lado, até às suas sarjetas imundas, em resumo, fiz toda a espécie de coisas.  


Aconteceu que eu tinha todas as respostas e disse a mim próprio: “Ah, não sabia disto!” tenho tudo.  


O universo está nas minhas mãos.  Todo o universo veio até mim.  (199-314, 21.2.1990) 


 


Lutei durante nove anos com a questão relacionada com a origem do universo, e finalmente descobri 


a resposta.  Afinal era um princípio muito simples.  Então, disse: “Oh, eu não sabia esta simples 


verdade.  Tinha as respostas dentro de mim próprio, mas não me apercebi disso”.  Não é verdade?  


Um homem velho, que cavou à procura de ginseng não cultivado, foi às partes mais profundas de 


montanhas alcantiladas, como a montanha Taebaek, para o procurar, somente para descobrir, de 


manhã, que o lugar onde tinha descansado e urinado era um campo de ginseng.  Não tinha estado 


ciente disso.  No caminho de regresso, decidiu voltar ao lugar onde tinha urinado e fumou um 


cigarro antes de partir.  Encontrou a ponta do cigarro que tinha jogado fora e fumou-a; para sua 


grande surpresa, a ponta do cigarro estava num campo de ginseng.  Isto aconteceu realmente.  Em 


tal momento, a procura dessa ponta de cigarro e o facto de tê-la fumado foi uma grande sorte para 


ele.  Isto podia realmente acontecer.  (196-130, 31.12.1989) 


 


Não sou um patife.  Investiguei para descobrir os princípios do universo, e revelei-os.  Para os 


descobrir, precisava sofrer tribulações neste mundo, durante toda a minha vida?  Quando os 


descobri fiquei emudecido, porque estava provado que já tinha todas as respostas.  Tinha todas as 


respostas dentro de mim.  Como tal, quando vocês entram no mundo espiritual, atingem um estado 


místico e chamam: “Onde está Deus?” de dentro de vós virá a resposta: “Sim, aqui estou”.  É daqui 


que deriva a máxima: “Os seres humanos são Deus”.  (191-43, 24.6.1989) 


 


Ninguém imagina as tribulações por que tive de passar para resolver as questões fundamentais 


relativas ao modo como o universo veio a existir.  Não encontrei a resposta de maneira simples, 


como uma pessoa aprenderia as notas de uma canção tocada numa flauta.  Derramando lágrimas e 


sangue, concentrei os meus cinco sentidos, esforcei os meus nervos num único ponto e lutei, 


encontrando finalmente a resposta.  Embora fosse capaz de encontrar as respostas, se não tivesse 


tido a capacidade de me manter firme nelas, Deus não me teria permitido conservá-las.  (225-281, 







26.1.1992) 


 


Que protecção pensam vocês me permitiu sobreviver através da minha vida, até agora?  Teria eu 


conseguido o que consegui só devido aos meus próprios esforços?  Há alguém que deseje ter a sua 


vida arruinada e não prosperar?  Para estar sob a protecção da prosperidade celestial, precisamos 


percorrer o caminho que não conduz à nossa prosperidade.  Que caminho seria esse?  O lema do 


diabo, através da história, tem sido fazer   as pessoas viver para si próprias, enquanto na terra.  O 


universo, entretanto, protege quem quer que transcenda este lema, e continue com o trabalho 


inacabado da criação, baseado em viver para os outros, e aja em conformidade com a finalidade 


original do Criador, para procurar o ideal, vivendo para os outros, na fundação ideológica de Deus, 


de acordo com a ideologia fundamental.  Afirmemos o lema: “O universo protege” para o poder 


realizar.  (197-253, 19.1.1990) 


 


Ninguém sabe das dificuldades por que tive de passar para encontrar este caminho, que era 


desconhecido de toda a gente.  Vocês não podem mesmo começar a imaginar as tribulações por que 


passei na minha juventude, tacteando às cegas, na escuridão, na minha busca por uma resposta para 


os problemas da vida.  Compreendi que os problemas fundamentais da vida só podiam ser 


resolvidos depois de a angústia da história, do universo, e de Deus serem resolvidas.  No entanto, 


triunfei finalmente, e construí uma organização que pode realizar esta tarefa, não só em palavras, 


mas em acções, e agora todo o mundo testemunha em relação a isso.  Agora a era chegou, na qual 


qualquer pessoa que corra para nós, se agarre à bandeira e se volte para permanecer connosco, pode 


entrar no Reino de Deus.  (209-292, 30.11.1990) 


 


O problema mais fundamental é a ignorância do facto que a base – onde estava enterrada a jóia 


universal – foi perdida, devido ao começo da luta entre a mente e o corpo.  Ninguém sabia que o 


caminho para a unidade interna dentro de nós próprios é encontrar amor que nos aperfeiçoará.  Este 


amor só pode ser encontrado depois de o universo ser completamente decifrado.  De outro modo, a 


resposta não pode ser encontrada.  Quais são os vossos pensamentos, depois de ouvir as minhas 


palavras?  Consideram-se afortunados, ou infortunados?  Quão afortunados pensam que são?  


(224-164, 24.11.1991) 


 


Qual é a base de tudo, tal como a continuação deste universo, história, nações, e a herança do ideal?  


Qual é o elemento de base que mantém o mundo de numerosas e diversas relações?  Estou a 


perguntar acerca do elemento central que representa o todo.  Esta é uma questão importante.  Entre 


os membros da Igreja da Unificação, com a passagem de uma década ou algumas décadas, desde que 


primeiro vieram para a igreja, há aqueles que gradualmente começaram a agir por hábito.  Não era 


assim quando primeiro vieram para a igreja, porque trabalhavam diligentemente e pensavam no bem 


geral, antes de si próprios.  Todavia, com a passagem do tempo, tais tendências desapareceram e, 


em vez disso, foram lentamente envolvidos pela rede do diabo, pensando em procurar o seu próprio 







benefício.  Isto marca o começo da sua ruína.  (253-223, 30.1.1994) 


 


Porque é o Princípio assim chamado?  É a teoria fundamental.  O Princípio refere-se à razão e 


lógica da origem do universo e da vida.  Como as respostas às questões fundamentais da vida e do 


universo são reveladas através do Princípio, nada há aqui na terra ou no Céu que possa parar o seu 


caminho.  É deste modo que o caminho de vida da paz, equilíbrio e repouso é encontrado.  É 


importante o facto que uma vez que vocês atingiram unidade não se podem sentir separados de vocês 


próprios.  (258-304, 20.3.1994) 


 


Deus não nos pode dizer quais são os fundamentos do universo, ainda que oremos e Lhe roguemos 


com grande clamor.  Vocês precisam compreender que é algo que não pode ser revelado 


simplesmente a qualquer pessoa.  Não é isso estranho?  Se Deus nos iluminasse a este respeito, este 


mundo seria unido num dia; contudo, porque foram os seres humanos que erraram e pecaram, são 


eles que devem liquidar os seus pecados. 


Só as pessoas que ultrapassaram e transcenderam este estado de ignorância, são elegíveis para saber 


a verdade, porque caíram num estado de ignorância.  Isto é semelhante àqueles que não podem 


receber alta do hospital, até que estejam completamente curados.  Quando uma pessoa penetrou nos 


fundamentais, o que aparece é a questão da relação entre Deus e a humanidade, e a resposta é 


simples.   


De pé, em frente de vocês, está o homem que ponderou mais que qualquer pessoa, na questão: 


“Quais são os fundamentos do universo?”  Como resolvi este problema, pude estabelecer a Igreja da 


Unificação.  Tal coisa não pode ser cumprida no mundo humano.  Quando vou ao mundo espiritual, 


tenho de lidar com tudo, como se estivesse num leilão, num mercado público.  (198-104, 25.1.1990) 


 


Se Deus, que é a origem do universo, não existisse, não podia haver um padrão de valores absolutos 


neste mundo.  Se esse fosse o caso, então, os padrões para a ética humana e moralidade não podiam 


ser estabelecidos.  Uma sociedade sem ética e moralidade não teria nenhuma base filosófica para os 


seres humanos se tornarem os senhores de toda a criação.  (259-127, 29.3.1994) 


 


Sou um homem que estudou ciência.  Expus esta base teórica, porque tive fé na infalibilidade dos 


fundamentos do universo, que tinha descoberto.  Durante a minha vida, tenho estado dentro e fora 


da prisão, fui espancado e abusado, e exposto a todos os tipos de dificuldades e, contudo, em silêncio, 


nunca proferi uma palavra de desafio.  Emergi dessas dificuldades e venci o mundo.  Pode Deus, o 


centro de verdadeiro amor e de todo o poder, sucumbir?  Pode o Seu companheiro de amor 


sucumbir?  Aqueles que atacam os outros estão destinados a magoar-se a si próprios, não estão?  


Então, e Deus?  Se Lhe perguntassem: “Pai, queres que o Teu objecto de amor seja mais feio ou 


mais belo que Tu?” Ele responderia: “Tenho a mesma opinião que qualquer de vocês!” 


Esta verdade espantosa dos fundamentos do universo é assim!  Se em seguida Lhe perguntassem: 


“Não quererias que os Teus filhos e filhas fossem melhores que Tu?”  Ele daria a mesma resposta.  







As pessoas perderam o valor privilegiado que deviam ter, como companheiros de amor de Deus.  


(217-189, 27.5.1991) 


 


Ainda que eu investigasse todas as verdades do mundo, explorasse o mundo espiritual e o mundo 


físico, e procurasse todas as escrituras, não haveria maneira de resolver a questão relacionada com a 


existência de Deus.  Como Ele existe, não deixarei um Deus que fez o mundo do modo como existe 


hoje.  Lutarei para encontrar uma solução para isto. 


Qual é o princípio fundamental sob o qual os seres humanos nasceram, e porquê?  O homem nasceu 


por causa da mulher.  Essa é a verdade mais elevada de todas as verdades.  Um homem ideal, em 


frente de uma mulher, é a verdade mais elevada.  Vocês precisam compreender que um homem ideal 


é a entidade substancial da verdade que aperfeiçoou todo o universo.  Uma mulher ideal, em frente 


de tal homem, também é a entidade substancial de todas as entidades substanciais de verdade 


universal.  Ela é a encarnação absoluta da verdade.  (267-230, 8.1.1995) 


 


2. Os Órgãos Sexuais São os Três Grandes Palácios Originais e o Lugar mais Sagrado 


 


2.1. O palácio principal do amor, vida e linhagem 


 


Como vieram a existir o homem e a mulher?  Que os torna diferentes?  Como se tornam um só?  


Com base em quê, se unem o homem e a mulher?  Nos órgãos sexuais.  É assim que se 


harmonizam.  O amor é aperfeiçoado neste lugar.  Verdadeiro amor é aperfeiçoado lá pela primeira 


vez.  É lá também que as vidas do homem e da mulher são unidas, e as suas linhagens trocadas e 


plantadas.  Os órgãos sexuais são o palácio principal do amor e linhagem ideais.  O lugar original 


absoluto é chamado o palácio principal, e ninguém pode mudar o seu valor.  (228-51, 3.3.1992) 


 


Os órgãos sexuais de Adão e Eva são lugares nobres.  Por consequência, são designados os palácios 


principais do amor.  Esta é uma designação espantosa.  O palácio onde toda a criação pode ser 


aperfeiçoada, e mesmo o próprio Deus pode ser aperfeiçoado e habitar, é o palácio principal.  Nem 


o Reino no Céu nem o Reino na terra vêm primeiro; tudo começou na família.  Os órgãos sexuais 


são o palácio principal.  Estas são palavras extraordinárias.  Esse lugar é também o palácio 


principal baseado em verdadeiro amor, assim como em verdadeira vida.  É o palácio principal 


centrado na linhagem, e o ponto de partida do Reino de Deus na terra e no Céu.  (263-347, 


27.10.1994) 


 


Os órgãos sexuais dos seres humanos são o lugar de verdadeiro amor.  Não é aí que o homem e a 


mulher são ligados, no acto de amor?  Não é em nenhum outro lugar.  Esse é o palácio onde as 


vidas do homem e da mulher são ligadas e tornadas uma.  Quando o homem e a mulher são 


unificados, os seus filhos e filhas nascem dessa linhagem.  Portanto, é o palácio da linhagem.  Os 


órgãos sexuais têm tal importância.  (231-275, 7.6.1992) 







 


Os órgãos sexuais masculinos e femininos são o palácio de amor, o palácio real de amor.  Qual é 


mais precioso: o útero, ou os órgãos sexuais masculinos e femininos?  Respondam-me.  Vieram 


eles a existir por causa do útero, ou vice-versa?  Estas são palavras sérias e não para vocês se rirem 


delas.  O útero veio a existir por causa da existência do homem.  O órgão sexual da mulher foi feito 


para o homem.  Sem os órgãos sexuais, não pode haver amor.  Amor não podia ser encontrado.  


Sem passar através deles, a vida não pode continuar.  Para que serviria a existência do homem e da 


mulher?  A vida não poderia continuar.  Sem passar através deles, a linhagem que liga a história 


não podia continuar.  (245-70, 28.2.1993) 


 


Que são os órgãos sexuais?  São os palácios centrados em amor, vida e linhagem verdadeiros.  São 


as coisas mais preciosas.  Se desaparecessem, o Céu e a terra também desapareceriam e, sem eles, o 


ideal de Deus, a Sua família e Sua vontade não podiam ser conseguidas.  Eles são a origem, a partir 


da qual a perfeição de tudo pode ser conseguida.  (216-218, 1.4.1991) 


 


O órgão sexual feminino é a origem universal.  O lugar onde se forma a ligação de amor é o palácio 


de amor principal.  É o palácio original.  O amor começa lá.  O acto de amor na noite de 


casamento é o começo do palácio principal de amor.  É o lugar onde a vida do homem e da mulher 


se unem pela primeira vez.  Assim, este lugar é o palácio principal da vida ideal, e é também o 


palácio principal da linhagem, porque a linhagem começa lá.  Além disso, como o Reino do Céu 


também começa lá, esse lugar é o palácio principal do Reino de Deus na terra e no Céu, o palácio 


principal de perfeição da humanidade e de Deus.  (257-324, 16.3.1994) 


 


Onde fica o lugar principal através do qual não só o homem e a mulher, mas também o próprio Deus 


podem ser aperfeiçoados?  Onde podem o amor de Deus e do homem e da mulher ser 


aperfeiçoados?  Onde fica o lugar central de fixação?  Esta é a questão.  Se vocês não sabem a 


resposta, não podem expandir o Reino do Céu do ideal de amor na terra.  São os olhos, o nariz, as 


mãos, os pés?  Onde fica?  No côncavo e no convexo.  (261-167, 9.6.1994) 


 


Onde fica a fortaleza na qual a vida começa?  Onde fica a terra pátria original do amor e linhagem?  


São os órgãos sexuais masculinos e femininos.  Através de quê o homem e a mulher se unem?  


Unem-se centrados em amor.  O amor começa centrado neles: a vida começa a partir deles e a 


linhagem também.  Estas três bases preciosas não podem ser perdidas.  Não podem ser trocadas 


pelo Céu e pela terra.  (218-133, 14.7.1991) 


 


O palácio principal de amor, vida e linhagem são os órgãos sexuais.  A origem e o destino de 


verdadeiro amor, mais procurados por Deus, são os órgãos sexuais masculinos e femininos.  A partir 


daí, as vidas do homem e da mulher combinam-se.  A partir daí a linhagem é entretecida, e a 


humanidade, encarnando a história, é ligada por laços de sangue, e é por isso que eles são preciosos 







ao máximo.  (212-297, 8.1.1991) 


 


Os órgãos sexuais são mais importantes que a cabeça.  A origem de verdadeiro amor não está na 


vossa cabeça.  A origem de verdadeira vida e de verdadeira linhagem também não estão lá.  Onde 


está, então, esta origem?  Nos órgãos sexuais.  Não é verdade?  Tudo pode ser encontrado nos 


órgãos sexuais: vida, amor e linhagem.  Eles são o palácio principal de amor.  A raiz da vida 


também se encontra lá.  O mesmo se passa com a linhagem.  Os órgãos sexuais são a parte mais 


preciosa não só do vosso corpo, mas também do nosso presente e do nosso passado.  Sem eles a 


reprodução humana seria impossível.  (203-104, 17.6.1990) 


 


“O meu órgão sexual é o palácio principal de amor, vida e linhagem”.  Só assim se pode tornar o 


palácio no qual Deus pode residir.  Como Deus é o Rei dos reis, Ele precisa residir no Seu palácio 


principal.  Por conseguinte, se vocês quiserem que Deus venha residir com vocês, precisam tornar-


se o palácio principal de amor, vida, linhagem e consciência.  (280-197, 1.1.1997) 


 


Os órgãos sexuais são o palácio do amor.  Qual é estado corrente desse palácio do amor?  Os 


órgãos sexuais humanos são as coisas mais preciosas do mundo: são o palácio do amor, vida e 


linhagem.  São os mais sagrados, mais preciosos no mundo.  Vida, amor e linhagem estão ligados a 


eles.  Estes órgãos sagrados foram conspurcados por Satanás.  (218-176, 28.7.1991) 


 


Que é o órgão sexual, o palácio principal onde o homem e a mulher fazem amor?  É o palácio do 


amor, vida e linhagem.  Avôs e avós cuidam deles, assim como pais e mães, maridos e esposas, e 


todos os filhos e filhas que nascerão no futuro.  Há alguma mulher ou homem que não os aprecie?  


Então, porque se tornaram uma coisa tão má?  As pessoas consideram qualquer palavra relacionada 


com o sexo como má.  Porque é má?  Devia ser sagrada.  Vocês deviam aceitar palavras 


relacionadas com o sexo como sagradas.  Os órgãos sexuais ligam-se a amor eterno para produzir 


vida e linhagem eternas.  Eles são as coisas mais preciosas.  (210-101, 1.12.1990) 


 


Os órgãos masculinos e femininos são o palácio da vida.  São o ponto de partida de nova vida e o 


palácio original imutável.  São o palácio da vida, e o palácio imutável de amor.  São a fundação 


sobre a qual a consciência se pode estabelecer, com base no ideal.  São a base da linhagem.  A 


partir deles a vida desponta, o amor atinge a unidade, e o homem e a mulher unem-se.  Como a 


Queda ocorreu através dos órgãos sexuais, eles tornaram-se os monstros que destruíram o Céu e a 


terra.  Por consequência, na era presente consideramo-nos como maus. 


Foram criados por Deus com o maior cuidado.  A essência de todos os seres criados foi extraída e 


ligada a eles.  Os órgãos sexuais estão completamente ligados à essência do amor e vida, e a 


essência da história emerge a partir deles.  Por este motivo eles são a origem de esperança, 


felicidade e o começo do domínio da liberdade baseada em amor.  (262-114, 23.7.1994) 


 







Onde fica a fonte de vida, amor e linhagem?  Onde?  Nos órgãos sexuais.  Como foram 


subvertidos, tornaram-se as palavras mais indecentes no mundo.  Se não tivessem falhado, ter-se-


iam tornado não as palavras mais indecentes, mas as mais grandiosas.  São palavras sagradas.  Não 


são palavras sagradas o oposto de palavras indecentes?  Que podia ser mais exaltado que 


verdadeiras palavras?  Verdadeiras palavras só são estabelecidas em relações recíprocas, mas 


palavras sagradas indicam a vertical, o domínio esférico.   


Se os seres humanos não tivessem caído, o órgão masculino seria o palácio do amor.  Logo, não 


poder usado descuidadamente.  É também o palácio da vida.  Não é vida gerada a partir dele?  De 


onde vem a vida?  Do palácio da vida.  Os órgãos sexuais são também o palácio da linhagem.  


Deles a nossa vida nasce, herdando linhagem.  Eles são a fonte da nossa vida, linhagem e amor.  


Como tal, os nossos antepassados deviam tê-los apreciado.  (206-125, 3.10.1990) 


 


Quanto se teria Deus deleitado ao fazê-los?  Pensem nas partes do corpo masculino e feminino que 


Ele teria criado com o maior prazer e cuidado.  São os órgãos sexuais que foram assim criados.  


Não são receptáculos para guardar arroz não cozido.  São receptáculos que geram vida.  São os 


órgãos sexuais de vida, que iniciam vida.  Sem eles, nenhuma vida nasceria mesmo depois da 


passagem da eternidade, não haveria nações, e o Céu e a terra tornar-se-iam uma grande vastidão de 


escuridão e deserto.  (283-256, 13.4.1997) 


 


Verdadeiro amor emerge desse lugar onde os filhos e filhas de Deus nascem.  Esse lugar são os 


órgãos sexuais.  Porém, são tratados com o máximo desdém.  São tratados como os mais indecentes, 


porque o Céu e a terra foram subvertidos, mas, no mundo restaurado, são o palácio principal de amor, 


vida, linhagem e consciência.   


Ignoramos o facto que, sem os órgãos sexuais, nenhuma nação teriam vindo a existir, e não haveria 


nem o começo nem o desenvolvimento do mundo ideal.  (286-170, 9.8.1997) 


 


Porque vieram os órgãos sexuais a existir?  Vieram a existir por causa de amor, vida, linhagem e 


consciência.  Sem passar através deles, não pode haver amor, vida, linhagem ou consciência.  


Quando Deus criou os seres humanos, que parte teria sido mais difícil para ele criar, os cinco órgãos 


dos sentidos, ou os órgãos sexuais?  Apelamos para o amor, através dos cinco órgãos dos sentidos?  


São estes os órgãos onde amor, vida, linhagem e consciência convergem?  Absolutamente não.  O 


único tal lugar são os órgãos sexuais.  É aí que os segundos frutos de amor, vida, linhagem e 


consciência nascem, e chamamos a estes frutos os nossos filhos e filhas.  Sem os órgãos sexuais, 


nada pode existir.  O mundo inteiro deixaria de existir.   


Até agora, a humanidade não sabia quão preciosos os órgãos sexuais são.  Algumas pessoas talvez 


pensem orgulhosamente: “Sou o melhor do mundo!”, mas sem os seus genitais não seriam nada.  


Por genitais quero dizer os verdadeiros órgãos sexuais.  (281-189, 13.2.1997) 


 


 







Onde fica o palácio da vida, amor e linhagem?  Não é a família, o casal?  Não é esse lugar a 


habitação do amor conjugal?  Os órgãos sexuais masculinos e femininos deviam cumprir esse 


trabalho.  Todos vocês deviam dar nascimento a descendentes reais.  Com base no amor de Deus, 


vocês precisam dar nascimento aos verdadeiros príncipes e princesas do Céu.  Essa é verdadeira 


vida.  Vocês têm de transmitir uma verdadeira linhagem à posteridade.  (221-13, 20.10.1991) 


 


Os órgãos sexuais são o palácio da vida.  O palácio é a primeira casa original, representando o todo.  


Que é o rei?  Ele é o centro da formação, crescimento e aperfeiçoamento.  O centro desses três 


estágios é o rei.  Dessa perspectiva, consideramos que este carácter chinês apareceu através de 


revelação.  Vocês têm o palácio de amor?  Homens e mulheres têm o palácio de amor?  Contudo, 


porque é que as pessoas que têm o palácio de amor se preocupam?  Viriam a ser infelizes?  É 


simples.  (228-266, 5.7.1992) 


 


Porque deviam vocês preocupar-se com a tradição original?  Porque os três – amor, vida e linhagem 


– são a tradição mais elevada e a essência.  Os órgãos sexuais ligam estes três simultaneamente.  É 


neles que a enxertia tem lugar, a enxertia de amor, vida e linhagem.  (230-119, 26.4.1992) 


 


Os genitais, através dos quais um casal afectuoso tem relações sexuais, são o palácio de amor.  O 


amor começa a partir desse lugar.  Eles são o palácio de verdadeiro amor e o lugar onde a vida 


primeiro começa.  Pensem se isto é verdade, ou não.  Os órgãos sexuais são o palácio de amor.  


Em termos do ideal original, antes da Queda humana, os genitais são o palácio do amor, vida e 


linhagem.  Lá, onde o homem e a mulher se unem, com base em amor, vida e linhagem são 


perpetuadas.  (254-281, 15.2.1994) 


 


Todos os seres no mundo dão a sua vida para ser absorvida a um nível mais elevado, para 


ultimamente atingirem os órgãos sexuais, através dos quais homens e mulheres podem dar 


nascimento aos filhos e filhas de Deus, não caídos e restaurados.  Minerais são absorvidos por 


plantas, plantas por animais, animais por animais maiores, e animais maiores por seres humanos.  


Portanto, os seres humanos têm de ser qualificados como senhores que possam absorver e digerir 


tudo, e deviam amar para poder comer.  Vocês mostraram amor?  Que espécie de lugar é esse?  


São os órgãos sexuais.  Os órgãos sexuais são recipientes vivos.  São os recipientes que recebem 


vida.  São o palácio do amor.  Podem as mulheres e homens sentir amor, sem eles?  Não podem.  


(286-144, 9.8.1997) 


 


O destino final ideal da absorção de toda a criação são os órgãos masculinos e femininos.  Isso é um 


facto.  Porquê?  Como é isso?  São o lugar onde o amor de Deus, a humanidade e o universo 


convergem, onde o amor e vida se tornam um. 


São também o lugar onde os descendentes são ligados verticalmente, através da linhagem, e através 


desta ligação vertical, inúmeras pessoas são ligadas horizontalmente.  É assim que o reino de Deus 







na terra é estabelecido.  Os órgãos sexuais são assim tão valiosos.  Quão importantes são!  (269-


129, 9.4.1995) 


 


De onde vieram os antepassados originais da humanidade?  Não foi dos olhos, nariz, boca ou mãos.  


De onde?  Onde fica esse lugar sagrado?  É o vosso órgão sexual.  Não é?  A linhagem está ligada 


a esse lugar.  Por isso, a salvação não é simples.  (218-179, 28.7.1991) 


 


Vocês ouviram falar de um cadinho de fusão, não ouviram?  Qual é o alto-forno, o lugar onde o 


sangue do homem e da mulher são fundidos e misturados no cadinho?  São os genitais.  Os 


recipientes que plantam vida são chamados os órgãos sexuais.  São o palácio de amor principal.  


Vocês precisam saber que eles são o jardim onde o amor de Deus começa a despontar.  (302-166, 


13.6.1999) 


 


Os vossos órgãos sexuais são assim: “Ah, através deles, filhos são criados”.  Já alguma vez 


consideraram isto?  É muito importante.  (298-180, 1.1.1999) 


 


No termo “Saeng Shik Gi” (órgãos sexuais), o carácter chinês “生” (Saeng) que significa vida, pode 


ser usado com “食” (Shik) que significa comida ou “植” que significa plantar.  Estes órgãos são 


chamados os recipientes que plantam vida.  “Shik” pode também ser representado pelo carácter “殖” 


que significa multiplicar.  Por outras palavras, os órgãos para plantar vida são também os órgãos 


para multiplicá-la.  É desse modo que podemos interpretar a palavra.  Os órgãos são os recipientes 


que plantam vida.  (302-181, 13.6.1999) 


 


Com base em quê devem o Criador e a criação tornar-se um?  Em amor.  Assim, chegamos à 


conclusão que Deus criou tudo com amor.  O facto que nos criou com base nos genitais prova que o 


fez baseado no tema de amor.  (193-163, 3.10.1989) 


 


Toda a gente na história prosseguiu isto.  É incrivelmente poderoso.  Transcende cultura e 


economia, mesmo no mundo da Queda.  Todavia, como teria sido no mundo original?  Se vocês 


pensarem nisto, é a coisa mais preciosa.  É o principal palácio de todos palácios.  É o palácio da 


vida, assim como o palácio da linhagem.  As fundações destes três palácios são os genitais.  São o 


lugar mais importante.  Mesmo Deus o procura.  Se Ele tivesse ocupado estes três palácios, todas 


as pessoas deste mundo ter-se-iam tornado os Seus parentes.  (243-275, 28.1.1993)  


 


A coisa mais preciosa no mundo humano é o palácio principal de amor, a fonte de amor, vida e 


linhagem.  Onde fica?  Se a Queda não tivesse ocorrido, isto ter-se-ia tornado o lugar mais sagrado.  


Os genitais masculinos e femininos são o palácio original principal de amor.  Vocês precisam 


compreender isto.  Eles vieram a ser sujos por causa da Queda; originalmente, são a fonte de vida e 


linhagem.  Contudo, a fonte mais preciosa de todos nós foi destruída, e tornou-se a coisa pior.  







Consequentemente, isto tem de ser completamente invertido.  (209-230, 29.11.1990)  


 


Os genitais masculinos e femininos são os órgãos de amor, vida e linhagem histórica.  Isto não era 


conhecido.  São preciosos ao máximo.  Apesar do facto que, juntamente com Deus, os nossos 


antepassados, nação e cultura modelo ideais pudessem coexistir, isto foi impedido pelo humanismo 


secular.  O diabo sabia que Deus estava à procura de tal nação, e, para impedir completamente o Seu 


plano, desenvolveu um estratagema que é o presente humanismo secular da América. 


Isso é o mundo da animalidade.  Os órgãos sexuais são o palácio do amor, o palácio no qual nasce a 


vida eterna, o palácio que herda a linhagem que sucederá à tradição eternamente imutável do Céu.  


São o palácio de vida, amor e linhagem verdadeiros – o lugar mais precioso de todos.  Vocês não os 


podem usar arbitrariamente.  Não os podem abrir, sem a permissão de Deus.  Não podem ser 


tocados por ninguém, a não ser o vosso marido ou esposa, que obteve permissão de Deus e do 


universo.  No entanto, é assim o amor na América?  (216-207, 31.3.1991) 


 


Depois da criação de Adão, o seu órgão sexual antes da Queda, devia tornar-se a base e palácio 


original unido com Deus e devia ligar a linhagem e vida baseada em verdadeiro amor, conforme era 


a intenção e ideal original de Deus.  Os órgãos sexuais são o palácio original, o palácio principal de 


amor.  (290-17, 2.2.1998) 


 


Vocês ouvirão dizer que o fundador da Igreja da Unificação é um líder religioso de sexo.  Se não 


fosse a Queda, o sexo seria o palácio principal de amor.  Teria sido o palácio principal onde o Rei 


pode sempre instalar-Se e residir.  Vocês deviam saber que é o palácio principal de amor.  Os 


órgãos sexuais são a sede, o palácio de amor.  (278-17, 24.5.1996) 


 


2.2. Os órgãos para completar a finalidade de Deus da criação 


 


Os vossos genitais são os órgãos para o amor.  Mesmo que um ditador aparecesse e desejasse 


revolucionar esses órgãos de amor, seria impossível.  Apesar das muitas mudanças feitas na história, 


os órgãos sexuais nunca foram mudados, nem nunca serão.  Não podem ser trocados pelo universo 


inteiro.  O problema reside no facto que os seres humanos não estão cientes deste conceito.   


Todos os problemas nos seres humanos têm a sua origem no homem e na mulher.  No momento em 


que eles estiverem completamente unidos, um mundo de paz manifestar-se-á em frente dos nossos 


olhos.  (276-130, 11.2.1996) 


 


Biologicamente, o órgão onde os nervos e veias estão mais concentrados nos seres humanos é o 


órgão sexual.  Como tal, através destes órgãos podemos recriar seres que se assemelham a nós.  Os 


genitais foram criados com o trabalho mais meticuloso possível, mas, presentemente, não são 


melhores que baldes de estrume.  (275-74, 3.11.1995) 


 







Deus baseou o Seu trabalho da criação nos órgãos masculinos e femininos, os quais estão 


incorporados e ligados a todos os elementos, incluindo os do espírito, do corpo e do sangue.  Não 


vieram de lá os constituintes que fizeram os vossos olhos?  Não é verdade que os constituintes dos 


vossos dentes se assemelham aos da vossa mãe e do vosso pai?  Há alguma parte de vocês que não 


derive deles?  Mesmo a vossa mente assemelha-se à dos vossos pais.  Por causa disto, tudo está 


concentrado nos órgãos sexuais, e todos os nervos e vasos sanguíneos derivam deles.  Os genitais 


são as raízes.  A raiz da humanidade não é a cabeça; as nossas raízes estão nos genitais.  (194-139, 


17.10.1989) 


 


O universo começou a partir de amor.  Que amor seria esse?  Seria amor vertical e horizontal, e 


frontal e posterior.  Seria amor esférico.  A família é o centro ligando o que está em cima com o 


que está em baixo, esquerda e direita, e frente e trás.  Se vocês perguntassem a Deus: “Onde estás?” 


Ele responderia: “No centro do amor”.  Se perguntassem: “Onde fica o centro do amor?” Ele diria: 


“No lugar do estabelecimento do amor”.  E à questão: “Onde fica o lugar do estabelecimento de 


amor?”, responderia: “Nos órgãos sexuais!”  (279-48, 9.6.1996) 


 


Qual é a parte mais estimulante e sensível do homem?  É a língua?  Embora o órgão do gosto possa 


ser muito sensível, não podia ser tão sensível como o órgão sexual.  Para satisfazer a língua, uma 


vez que vocês tenham saboreado qualquer coisa, desejarão comê-la outra vez, no dia seguinte, mas, 


no caso dos genitais, se tiverem uma esposa que satisfaça o vosso órgão sexual, o simples facto de 


pensar nessa pessoa satisfazer-vos-ia; é assim que o mundo será para vocês.  Podem saborear 


qualquer coisa, só quando a tiverem comido, mas serão capazes de sentir o vosso companheiro de 


amor, simplesmente pensando nele ou nela.  É o amor do vosso querido marido ou esposa, e 


nenhum outro, que vos pode dar prazer que transcende grandes distâncias e espaço infinito, e que 


vos faz desejar amar mesmo depois da morte, na próxima vida.  (286-275, 13.8.1997) 


 


Onde fica a fonte de amor, vida e linhagem, no nosso mundo?  Na boca ou na cabeça?  Onde fica?  


Nos órgãos sexuais.  Todavia, através da Queda, que arruinou o Céu e a terra, os órgãos sexuais 


foram profanados e tornaram-se o palácio e fonte do mal.  Com eles, foram plantados amor, vida e 


linhagem falsos.  Como esses órgãos são os culpados que venderam o Céu e a terra, são 


considerados indecentes, e qualquer conversa acerca deles, obscena.  (200-249, 25.2.1990) 


 


Não são os genitais, órgãos mágicos?  Os órgãos que ligam o amor e vida do homem e da mulher, 


que colhem e misturam o seu sangue, estão colocados no centro do nosso corpo; estes são os órgãos 


sexuais.  Tenho razão?  Se vocês investigassem esta origem, penetrariam na razão para o acto da 


criação de Deus. 


Porque criou Ele?  Em que baseou a Sua criação?  Hoje, não há ninguém que pondere em tais 


questões.  Mesmo que vocês visitassem todas as bibliotecas do mundo, descobririam que fui o 


primeiro a defender este ponto.  Isso é tão precioso.  Tornou-se claro que está é a conclusão para 







tudo.  Porque criou?  O facto que o homem e a mulher se tornam um só através dos órgãos sexuais, 


prova que Ele criou com amor.  Eles são a fonte do Seu amor ideal.  (194-63, 15.10.1989) 


 


Onde se ligam o homem e a mulher?  É formando um ângulo recto?  Ligam-se nos genitais.  Isto 


não é assunto para rir; é algo sagrado.  Os genitais são o palácio principal de amor.  O palácio 


principal de amor não são os olhos nem a cabeça.  Que partes do homem e da mulher são usados 


para fazer amor?  São os olhos, a cabeça ou o quê?  São os órgãos sexuais.  Portanto, não pensem 


neles como se fossem algo de mau.  São considerados maus, por causa da Queda.  Satanás fez deles 


o palácio principal que arruinou este mundo.  Não são os órgãos sexuais o palácio principal de amor 


e vida?  De onde vem a vida?  Não é dos genitais?  Onde é a linhagem ligada?  Na cabeça, ou nas 


costas das mãos?  (198-353, 11.2.1990) 


 


Qual é o palácio principal, desejado por todos os elementos materiais?  Os genitais masculinos e 


femininos, a parte mais minuciosa, com a sensibilidade ideal nos seres humanos, são o nosso mais 


elevado farol de esperança.  Não estão vocês a ouvir isto pela primeira vez?  Por conseguinte, toda 


a gente tenta investir-se totalmente na procura deles.  O único caminho que vocês trilhariam, mesmo 


que significasse renunciar à vossa vida, seria o caminho do amor.  Isto é verdade para tudo no 


universo, desde o mundo de microrganismos até ao mundo mineral, mundo vegetal e mundo mineral.  


(249-164, 10.3.1993) 


 


Todos deviam aderir à corrente principal; aqueles que não a seguem, mas, em vez disso, param a 


meio caminho, degeneram de algo modo.  Mesmo assim, qual seria a maior finalidade e desejo de 


toda a criação?  Seria procurar o lugar do Deus amoroso.  Da perspectiva de Deus, de todas as 


formas da criação que criou Ele com o maior cuidado?  Foram os genitais masculinos e femininos.  


Ele concentrou toda a Sua energia na criação dos órgãos sexuais humanos, para os tornar na fonte 


que pode reunir todos os elementos da humanidade e recriá-los.  Esse lugar é o palácio das células, 


porque células são feitas de elementos.  (249-162, 10.10.1993) 


 


O palácio principal de amor, o palácio histórico de amor, vem a ser onde os órgãos sexuais 


masculinos e femininos se unem.  Torna-se o lugar de repouso.  Ninguém pode mover este lugar; é 


eterno e absoluto.  Nesse ninho de amor, a vida do homem e a vida da mulher são assimiladas, 


fervem, e finalmente explodem, dando origem a uma nova vida.  Através do poder explosivo assim 


gerado, uma nova vida vem a existir.  É por isso que mesmo pombos fazem um barulho explosivo 


de coo-coo, quando fazem amor.  Assim, ao fazerem amor, um homem e uma mulher não deviam 


ficar embaraçados por fazer um barulho suficientemente grande para os pais os ouvirem.  (193-147, 


3.10.1989) 


 


Que serve como o centro da esquerda e da direita?  Os órgãos sexuais masculinos e femininos.  


Quando eles se encontram como um só, o cosmos e o universo revolvem.  Têm essa preciosidade.  







Não são o homem e a mulher, em si próprios, que são preciosos.  (243-27, 1.1.1993) 


 


Com base no conceito de amor, o homem e a mulher nasceram como entidades separadas, para se 


unirem através de amor.  Com base em quê se devem unir?  Com base em amor.  Os seus genitais 


são os instrumentos através dos quais eles podem unir-se, com base em amor.  Por consequência, 


têm a forma de côncavo e convexo, para que se possam ajustar entre si e formar um só.  Não é nada 


acerca do qual se deva ficar embaraçado.  O homem e a mulher devem unir-se e tornar-se um só 


corpo, através dos seus órgãos sexuais.  Por outras palavras, devem tornar-se um só corpo através de 


amor, isto é, tornar-se um em mente e corpo.  Através de quê é conseguida a unidade entre a mente 


e corpo do homem e da mulher?  Não é através de beijos ou de se darem as mãos.  Atingem 


unidade completa, quando se ajustam perfeitamente através das partes sexuais.  (229-251, 


12.4.1992) 


 


Mesmo o próprio Deus criou o Céu e a terra e toda a criação, com base em amor.  Qual é a 


evidência disto?  Este trabalho é importante.  Através de quê podemos provar que Ele criou para o 


amor?  Não através do homem e da mulher.  Então, através de quê?  Podemos ver isso através dos 


seus órgãos sexuais. 


Qual foi o padrão de Deus, ao criar os seres humanos? Se perguntássemos qual foi o padrão para 


criar o homem, estaria certo dizer: “Deus criou-o baseado na sua face”?  No que respeita à criação 


da mulher, está certo afirmar: “Criou-a para se distinguir do homem, por ter menos pelos na face, 


pele mais macia e uma estatura mais pequena”?  Evidentemente que não.  Vocês precisam 


compreender o facto que Ele os criou com base nos órgãos sexuais.  O homem é do modo que é 


hoje, de acordo com os seus genitais, e a mulher também é do modo que é de acordo com os seus 


genitais.  Eu fui a primeira pessoa a fazer esta declaração.  Nenhuma outra pessoa jamais proferiu 


tais palavras.  Estes são novos conceitos que não se encontram em bibliotecas ou na história.  (193-


145, 3.10.1989) 


 


Quando Deus criou o homem e a mulher, começou a criá-los com base nos seus órgãos sexuais.  


Assim, todos os elementos estruturais dos seres humanos convergem lá para mover esses órgãos.  


Por esta razão, quando o homem e a mulher se unem no acto de amor, concepção tem lugar e um 


bebé nasce.  Que acontece quando o bebé nasce?  A quem se assemelha: à mulher ou ao homem?  


O seu nascimento é possível, porque tem o sistema nervoso inteiro no seu corpo.  Podem ramos 


despontar, se não houver raízes?  A lógica disto não pode ser negada.  Por isso, quando amor é 


excitado, o princípio determina que a mente e o corpo podem ser unidos.  Isso é lógico.   


Então, quais são os órgãos por intermédio dos quais amor, vida e linhagem podem ser ligados, 


continuamente, aos nossos filhos?  Esses órgãos são os órgãos masculinos e femininos.  Então, que 


vem primeiro: amor ou vida?  Esta é a questão.  De modo semelhante aos problemas do mundo 


hoje, causados pela indagação sobre se é espírito ou corpo que aparece primeiro, também precisamos 


perguntar a nós próprios qual é mais precioso: amor ou vida?  Esta é a questão: qual vem primeiro?  







A ordem de importância precisa ser determinada.  Amor vem primeiro.  Quando Deus estabeleceu 


o ideal da criação, não o fez baseado em Si próprio.  Em vez disso, fez do amor o centro e, por 


conseguinte, criou o mundo como o Seu companheiro objecto.  (193-145, 3.10.1989) 


 


Para que são os órgãos sexuais?  Para encontrar amor.  Através do encontro da mulher e do homem, 


o amor aparece.  Tal é o casamento.  Não pode ser trocado por nada no universo.  O homem é 


como é, porque foi criado de acordo com os seus genitais.  A mulher também foi criada como é, de 


acordo com os seus genitais.  As pessoas têm estado a viver até agora desconhecendo o facto que os 


seres humanos vieram a ser o que são por causa dos seus órgãos sexuais.  (280-60, 1.11.1996) 


 


Até hoje, o assunto mais importante tem sido: que órgão do corpo serve para realizar amor?  


Contudo, devido a ignorância, esse órgão tem sido tratado como a pior coisa.  Qual é esse órgão?  


Até agora, os órgãos sexuais têm sido tratados como algo mau.  Quais são os órgãos que cumprem 


amor?  Que são os órgãos sexuais?  Não são o côncavo e o convexo?  Para que serve o lugar 


côncavo?  E o lugar convexo?  Ajustando os dois perfeitamente, o amor é ligado.  Sem os unir, 


não conheceríamos amor.  Os genitais são o lugar onde perfeito amor aparece e se torna 


absolutamente um.  Não há outra maneira.  (278-203, 24.5.1996) 


 


De que órgão precisam o homem e a mulher, como companheiros?  Está no lugar onde se beijam?  


Tem-se acesso a ele, tocando nos corpos um do outro?  Que órgão é?  São os genitais.  Genitais, 


em coreano, significam o vaso onde vida é plantada.  É precisamente isso que os genitais são.  O 


órgão feminino é o instrumento que pode ocupar o homem.  O órgão sexual é o instrumento a ser 


usado na procura de amor; porém, o dono do instrumento não é a mulher ela mesma.  Através dele, 


torna-se qualificada como dona de amor.  Isto é verdade tanto em relação à mulher como ao homem.  


(301-74, 16.4.1999) 


 


Todos os seres nasceram para o amor e, como tal, não deviam usar os órgãos sexuais para si próprios.  


Têm-nos para os seus esposos.  A não ser que estabeleçam uma ligação com os seus esposos, 


verdadeiro amor não pode ser aperfeiçoado.  Esta é a lei do Céu, pela qual todos nós nos devemos 


tornar donos absolutos, únicos, imutáveis e eternos. 


O homem sozinho não pode tornar-se o dono de amor.  A perfeição é realizada onde uma pessoa é 


ligada ao seu cônjuge, através dos órgãos sexuais.  A mulher torna-se perfeita quando é ligada a 


verdadeiro amor, isto é, a perfeição é realizada nesse lugar onde ela tiver ocupado completamente o 


órgão masculino.  O mesmo se aplica ao homem.  Portanto, todos nós apostamos a nossa vida 


nesses órgãos.  (297-155, 19.11.1998) 


 


As mulheres precisam tornar-se soberanas sobre os seus ouvidos e boca.  Os caracteres chineses 


para estas três palavras (ouvidos, boca e rei) combinam-se para formar o carácter “聖” (seong) que 


significa santo.  Quando se lhes pergunta se querem tornar-se santas ou malvadas, todas as mulheres 







respondem que se querem tornar santas.  É isso que é referido aqui como seong (聖).  Isto não é o 


seong (性) que significa desejo sexual entre o homem e a mulher.  Embora a mesma sílaba coreana 


seja usada, o seong de que estou a falar é a combinação dos caracteres chineses para ouvidos (耳), 


boca (口) e rei (王).  Seria bom que vocês pensassem em seong em termos do órgão sexual 


feminino.  Isto é verdade.  Não é o rei?  Protegendo-o, tornar-se-ão santas.  Não é isto algo que 


vale a pena aprender?  Não podem encontrar isto em nenhum dicionário ou qualquer outro lugar.  


Nunca viram tais ensinamentos, mesmo em livros de texto japoneses, ou viram?  (283-48, 8.4.1997) 


 


Todos nós estamos a procurar o mundo do amor de Deus, a fonte do Seu amor.  Todos os seres estão 


a caminho de possuir os órgãos masculinos e femininos.  As pessoas estão destinadas a tornar-se os 


objectos do amor de Deus.  Não é esta a visão correcta do Princípio?  Não é uma teoria que eu 


tenha formulado arbitrariamente.  Ela refere-se aos princípios do grande Caminho do Céu e da terra.  


(288-334, 1.1.1998) 


 


2.3. Os órgãos sexuais são o Santo dos Santos onde Deus habita 


 


As células dos órgãos de amor do homem e da mulher são as mais minuciosas.  O objectivo de 


todos os seres no mundo da criação é ter as sensações das células dessa parte, através da qual passam 


todos os caminhos do amor que une a mente e o corpo, e entrar nesse mundo como um dos seus 


elementos.  Então, onde se unem o homem e a mulher?  Através dos órgãos sexuais.  É lá onde o 


homem e a mulher se unem directamente e se tornam um com Deus.  Através da Queda, os órgãos 


vieram a ser a pior coisa, mas, originalmente, são extremamente sagrados.  Quando o homem e a 


mulher abrem essa porta, o mundo é aberto, e quando a porta é fechada, o mundo é fechado; quando 


eles estão felizes, o mundo e o universo inteiro estão felizes. 


Para nos tornarmos filhos de Deus, precisamos nascer onde a união tem lugar, através desse órgão.  


Se não nesse lugar, onde nasceriam os filhos e filhas de Deus?  Assim, quando o homem e a mulher 


estão a fazer amor, evidentemente todas as células no corpo desejam fazer parte dos órgãos sexuais, 


mas, logo que tenham entrado no lugar de amor, todo o corpo sente o mesmo.  Por outras palavras, 


todo o corpo se une.  (248-55, 20.6.1993) 


 


O amor devia ser consumado depois de tudo ter atingido a maturidade, uniformemente.  Qual é a 


antena mais elevada no mundo?  Qual seria?  Seria a antena do amor.  Qual é a antena do amor, 


nos seres humanos? Os genitais masculinos e femininos são a antena do amor nos seres humanos.  É 


evidente que as ondas de rádio não passam por outra coisa senão a antena.  Por isso, a esfera precisa 


ser formada com essa antena.  


As pessoas são as antenas de Deus.  São as antenas focadas n’Ele.  No dia em que o amor vertical 


de Deus fizer contacto com as Suas antenas no mundo, entraremos no domínio que submergirá mais 


que o mundo e o universo inteiros.  A antena é como o dispositivo que faz com que os relâmpagos 


caiam e iluminem os mundos físico e espiritual.  (134-197, 20.7.1985) 







 


Deus deseja viver no centro.  A família, nação e mundo ideais todos desejam ser ligados a essa raiz.  


No entanto, tudo foi perdido devido à Queda.  Estamos num estado lamentável.  Que é o órgão 


masculino?  É o palácio do amor eterno.  É isto verdade só para a vossa geração?  Não é!  É 


válido por toda a eternidade.  É o lugar do palácio eterno.  É o palácio da vida eterna.  Por este 


motivo, as vidas do homem e da mulher são unidas pela primeira vez, com base no amor.  Que são 


os órgãos sexuais?  Primeiro, são o palácio do amor, segundo, o palácio da vida, e terceiro, o palácio 


da linhagem de Deus.  Esta é a coisa mais preciosa.  Não estão todos vocês felizes com isso?  


(248-111, 1.8.1993) 


 


Amor conjugal e parental fixam-se para sempre na altura em que nos casamos e fazemos amor.  


Através de que parte do corpo fazemos amor?  É a boca, os olhos, ou os ouvidos?  Não faço ideia, 


mas creio que todos vocês sabem muito bem a resposta.  Qual é?  Até agora, as pessoas 


consideraram os órgãos sexuais como algo de mau, mas neste momento estou a ensinar-vos que são 


o palácio sagrado principal.  Quão extraordinários são os órgãos sexuais masculinos e femininos?  


Sem eles, amor, vida e linhagem verdadeiros não podem ser ligados.  Pode o Reino de Deus 


começar sem eles?  Não pode!  O mundo de liberdade, felicidade, paz e unidade só é possível 


através deles.  (278-153, 5.5.1996) 


 


Que são fé, amor e obediência absolutos?  Todos estes termos estão relacionados com os genitais.  


A Queda refere-se ao insucesso de Deus e dos seres humanos em tornarem-se um só.  Falharam em 


atingir unidade.  Vocês têm de acreditar nisto absolutamente.  Eles são os pilares da história da 


nossa família, clã e linhagem.  (304-164, 10.10.1999) 


 


Onde é que os seres humanos se encontram com Deus?  Encontram-se no lugar onde o homem e a 


mulher se unem e fazem amor, isto é, quando se unem através dos seus órgãos sexuais.  Todavia, os 


órgãos tornaram-se maus porque arruinaram o mundo, o Céu e a terra, devido à Queda.  Vocês 


deviam pensar que, quando o homem e a mulher fazem amor, fazem-no para servir Deus. 


Todos os dias deviam pensar em relação às partes inferiores do vosso corpo: “Como posso ligar este 


órgão, com base em amor?  Como posso dar as boas vindas e servir através dele?  Como posso 


conduzir uma vida conjugal com base em verdadeiro amor?”  Os nossos corpos estão em tal posição.  


(246-73, 23.3.1993) 


 


Devíamos ser eternos e imutáveis como Deus.  O amor é absolutamente único, eterno e imutável, 


como Deus, e os órgãos sexuais são o lugar onde se estabelece.  Ninguém sabia disto até agora.  Os 


órgãos sexuais são assim tão preciosos.  Uma família feliz é formada quando os órgãos sexuais dos 


avós, dos pais, do marido e da mulher, e também dos vossos filhos e filhas com os seus cônjuges no 


futuro, estão unidos.  Se isso for quebrado, toda a família é destruída.  A avó agarrou o pénis do 


avô e tentará não o deixar nunca, e o avô ocupou a vagina da avó e tentará não a deixar nunca.  







Tudo, amor, felicidade, liberdade, etc., começa com os órgãos sexuais.  Isso é inegável.  (278-203, 


24.5.1996) 


 


Adão e Eva estavam na posição do palácio principal, e os seus descendentes deviam tornar-se 


palácios, naturalmente; porém, o lugar do palácio principal foi perdido.  Os órgãos sexuais 


masculinos e femininos são assim tão extraordinários.  Vocês precisam compreender que eles são os 


três grandes palácios de amor, vida e linhagem e, ao mesmo tempo, a base de partida para o Reino de 


Deus na terra e no Céu.  É verdadeiramente extraordinário.  (267-257, 8.1.1995) 


 


Todas as criaturas na terra estão destinadas a ser completamente mobilizadas para se tornar as células 


dos órgãos sexuais masculinos e femininos.  Porquê?  O sacrifício vale a pena, porque os órgãos 


são assim tão valiosos.  O que isto significa é que quando Adão e Eva se tiverem tornado 


companheiros de amor, Deus habitará neles, e o amor vertical e horizontal será como um tornado 


que pode mesmo escavar a terra e criar montanhas.  Só amor pode dominar todas as coisas más 


deste mundo, e ocupar Deus no alto.  (296-90, 3.11.1998) 


 


Vocês pensam nos genitais masculinos e femininos, como os órgãos mais indecentes, mas isso não é 


verdade.  Eles são as coisas mais sagradas.  Com base em verdadeiro amor, Deus tencionava 


expandir o Seu reino ideal, a partir daí.  Eles são o santuário extremamente sagrado.  Por isso, o 


vosso companheiro de amor é absoluto.  Deviam casar-se uma vez, não duas.  (245-151, 28.2.1993) 


 


No que respeita aos órgãos de amor masculinos e femininos, o segundo é o palácio de amor dela, e o 


primeiro é o dele.  É ideal que os dois palácios se encontrem e que se tornem no rei e rainha do ideal.  


A isso chama-se amor.  Aqueles que demonstraram tal amor podem tornar-se os filhos e filhas de 


Deus e, juntamente com Ele, participar igualmente na esfera ideal da vida.  As pessoas foram 


criadas para ter tal valor.  (128-326, 2.10.1983)    


 


Qual é a coisa mais preciosa para nós?  Os órgãos sexuais são mais preciosos que as nossas nações 


ou as nossas famílias ideais.  Sem eles, as nossas famílias, raças e nações não podem ser 


estabelecidas.  A vida eterna nunca podia aparecer, se não estivessem unidos.  Isto é, a esfera da 


vida, através da qual podemos transcender o domínio do mundo físico e entrar no mundo espiritual, 


o mundo ilimitado, nunca podia aparecer sem os órgãos sexuais masculinos e femininos.  O Reino 


de Deus na terra e no Céu não existiria.  (298-155, 1.1.1999) 


 


Somos abusados e chamados os patifes da Igreja da Unificação, porque o seu fundador ensina tais 


coisas, não somos?  Não me importo que nos chamem patifes.  Não é melhor ganhar uma medalha 


de ouro verdadeira, que uma falsa?  Os órgãos sexuais masculinos e femininos são prendas herdadas 


do Criador e dos antepassados, inalteradas e ligadas.  São prendas preciosas, com as quais nem 


mesmo Deus interferirá, e que os nossos antepassados não podem violar.  Aqueles que as violam 







tornam-se a carne e sangue do diabo, destruindo o palácio principal de amor, o centro das grandes 


leis do Céu.  Os órgãos sexuais são o palácio principal da vida, que dão nascimento na fundação 


centrada no verdadeiro amor eterno, como a essência pura.  São também a fonte de uma nova 


linhagem. 


Porque foram os órgãos sexuais criados?  Certamente não para um indivíduo.  Foram-vos dados 


pelo grande caminho e grande governo providencial do Céu e da terra.  Como aparecerá na terra, no 


futuro, o mundo ideal?  Se o modo correcto do uso dos órgãos sexuais não fosse revelado, o mundo 


seria arruinado.  Nunca podíamos encontrar o mundo de paz.  Olhem para Roma e para os Estados 


Unidos.  Os Estados Unidos não serão arruinados por falta de dinheiro. 


Até agora, por causa de Satanás, éramos ignorantes em relação aos donos dos órgãos sexuais e de 


como foram criados.  Eu apareci e ergui a minha bandeira para revelar esta verdade e limpar o mau 


e abominável tumulto e confusão criados por Satanás, tanto na terra como no Céu.  (193-147, 


3.10.1989) 


 


3. A Unidade de Deus e da Humanidade e a Perfeição do Ideal de Amor 


 


3.1. O ponto de fixação do amor, onde Deus e a humanidade se encontram  


 


Qual é a origem do amor do universo?  É Deus.  A questão aqui consiste em saber como colocar 


em ordem lógica a ideia do estabelecimento do amor de Deus.  Para Deus se tornar no Ser 


harmonioso, cujas características duais estão separadamente representadas na forma de Adão e Eva, 


criados por Ele, em que Se devia basear? Devia basear-se em amor e estar na posição do Sujeito 


masculino em relação a todas as coisas.  Baseado em quê?  Baseado em amor.   


Então, como seria Deus?  Adão e Eva são os sujeitos com características duais e, por isso, os seus 


corpos são a fase de formação e as suas mentes são a fase de crescimento.  Por consequência, Deus 


deseja residir nas suas mentes.   


Se esse é o caso, quando os corpos de Adão e Eva, assim como as suas mentes, se unem, não se 


uniria também aquilo que está na fundação dos seus corações?  Que seria isso?  Unir-se-ia Deus 


com eles, ou não?  Onde se uniria?  Uma vez que Ele criou os órgãos para o amor, onde viria Ele 


unir-se com os seres humanos?  Que lugar seria esse?  Seria o lugar do amor.  (194-64, 


15.10.1989) 


 


O Princípio da Unificação define Deus como o Sujeito incorpóreo absoluto, o Sujeito com 


características duais harmonizadas.  Como um Ser com características duais, Ele criou Adão e Eva 


com corpos substanciais, para reflectir cada uma dessas características, e tencionava tornar-se o 


centro na posição vertical, quando eles estivessem plenamente amadurecidos e ligados entre si, 


horizontalmente, com amor.  Isto significa que, quando Adão e Eva atingissem maturidade plena, a 


masculinidade de Deus devia residir na mente de Adão, e a sua feminilidade, na mente de Eva.  No 


entanto, isto não significa que Deus esteja dividido em dois.  Como Ele é o Ser Sujeito destas 







características duais, pode residir simultaneamente nas mentes de Adão e Eva.  (138-245, 


24.1.1986) 


 


Quando Adão e Eva, plenamente maduros, são capazes de formar um elo de amor mútuo, Deus, que 


possui características duais, repousará a Sua masculinidade em Adão, e a Sua feminilidade em Eva.  


Ele será casado, habitando nos seus corpos e mentes.  (143-236, 19.3.1986) 


 


A linha central divide em distâncias e ângulos iguais.  Só há uma linha de equilíbrio que pode fazer 


isto no centro, não duas.  Só há uma linha perpendicular com um ponto central nela, e só um ponto 


central onde atravessa a linha de equilíbrio.  É nesse ponto que o amor de Deus, o amor axial, é 


ligado.  No dia em que este amor corre para este lugar e se une com ele, todas as acções de poder, 


em todas as direcções – trezentos e sessenta graus – passarão por este ponto.  Logo que tal poder de 


amor expluda, o homem e a mulher unir-se-ão completamente, e Deus entrará neles. 


Não tem Deus características duais?  Como seria Ele, que é o Sujeito com características duais, 


conforme se discutiu no Princípio?  É um Deus com características duais e, ao mesmo tempo, o 


Sujeito com características duais harmonizadas.  Qual seria a essência desse sujeito?  É amor, amor 


absoluto.  (136-37, 20.12.1985) 


 


O domínio substancial das características duais está destinado a tornar-se o companheiro de Deus e a 


voltar para Ele, através de verdadeiro amor.  É a acção de origem-divisão-união.  A natureza 


interna e forma externa, que eram uma, originalmente, unem-se de novo, substancialmente, através 


da bênção de Adão e Eva.  Neste lugar, onde tudo se une, Deus vem para Se unir com o homem e a 


mulher, que estão unidos.  Falei estas palavras extraordinárias.  Deus está assim tão perto de nós.  


Não há nada melhor que vir a conhecer Deus, que costumava estar na profundidade da nossa mente.  


De acordo com a Sua ordem, devíamos percorrer, sem errar, o caminho da vitória, durante a nossa 


vida.  (250-108, 12.10.1993) 


 


Como Deus possui características duais, a Sua masculinidade deve entrar na mente de Adão.  Assim, 


Ele torna-Se o Pai interno.  Vem a ocupar a posição do Pai interno.  Na primeira carta aos Coríntios, 


está escrito:  “Não sabeis que sois os templos de Deus?”  Diz que o nosso corpo é o templo onde 


Deus pode habitar.  Isto é completamente verdade.  Adão é a representação visível da 


masculinidade invisível de Deus, porque Ele existe como o Sujeito com características duais.  Por 


isso, Adão é o corpo de Deus, representado substancialmente.  Por detrás de Adão, o pai da 


humanidade e a forma corpórea substanciada do Ser incorpóreo, Deus devia permanecer na posição 


do Pai interno.  (139-233, 31.1.1986) 


 


Originalmente, se a Queda não tivesse acontecido, Deus teria vindo habitar em Adão e Eva.  Deus é 


o Ser com as características duais de forma externa e natureza interna, e os objectos dessa forma 


externa e natureza interna são Adão e Eva.  Era a intenção de Deus entrar nas suas mentes e formar 







com eles o domínio de unidade da mente e corpo. 


Deus devia estar na posição da mente dos seres humanos aperfeiçoados originais.  Os seres 


humanos estavam na posição do Seu corpo aperfeiçoado, e, neste domínio de unidade entre mente e 


corpo, Ele ter-se-ia casado através de Adão e Eva.  Esse casamento é substancial e horizontalmente 


o casamento de Adão e Eva, mas, verticalmente, seria o casamento de Deus.  (256-85, 12.3.1994) 


 


Quem são Adão e Eva?  A sua posição é aquela onde a harmonização da humanidade, baseada no 


seu amor ideal horizontal, deve realizar-se, e onde devem ser estabelecidos o ângulo recto e o ponto 


focal.  Essa posição intersectaria as linhas traçadas de cima para baixo, da esquerda para a direita, e 


da frente para trás.  Que significa isto?  Como Deus é o Sujeito com características duais, e entra 


nas mentes de Adão e Eva quando eles se ajustam ao ponto central de amor, o seu casamento, como 


os antepassados não caídos da humanidade, seria também o casamento d’Ele.  (223-267, 


12.11.1991) 


 


Adão e Eva têm a sua origem nas características duais invisíveis de Deus.  Essas duas características 


constituem o Ser unificado, Deus.  Elas são harmonizadas com base em verdadeiro amor.  Neste 


estado, Deus permanece na posição masculina, e criou o Seu filho e filha para estarem na posição 


objectiva em relação a Ele.  Assim, quando eles crescessem e se tornassem marido e esposa 


amorosos, Deus, no alto, podia descer para eles. Ele, na posição do Pai invisível, e eles, como os pais 


visíveis, deviam unir-se em amor.  (222-317, 6.11.1991) 


 


Deus tem ambas as qualidades de masculinidade e feminilidade.  Por conseguinte, Ele é 


denominado o Sujeito com características duais.  A Igreja da Unificação apresenta esta conclusão 


maravilhosa, que “O Sujeito com características duais é Deus”.  Aquele que é invisível é o Ser 


positivo, e os que são visíveis são os pais negativos.  O Pai invisível é causal; os pais visíveis são 


resultantes.  Assim, na posição de pais, Deus, o Pai invisível, e estes pais visíveis devem unir-se 


completamente, com base em amor.  Os segundos são os pais horizontais e o primeiro é o pai 


vertical.  (161-306, 1.3.1987) 


 


O homem e a mulher, em união, harmonizados pelo amor de Deus, na posição unida, representam o 


oriente e o ocidente, respectivamente.  O homem e a mulher, representando este universo, são a 


forma combinada das características duais de Deus.  Isto é inevitável.  Quando os dois estão unidos, 


um eixo central será criado neste universo, através do qual se podem ligar ao amor de Deus.  (149-


229, 13.11.1986) 


 


Onde podem vocês descobrir Deus?  Nesta época, por mais que as pessoas orassem, meditassem, 


acreditassem em religião, etc., não podiam descobri-l’O.  Isto é, nunca podiam descobrir o Seu 


verdadeiro amor .  O próprio Deus, e também o homem, têm características duais internas e externas, 


positividade e negatividade.  Deste ponto de vista, existe uma relação entre uma pessoa 







aperfeiçoada e Deus, fora da qual não há filhos ou filhas ou qualquer outra coisa.  (161-323, 


8.3.1987) 


 


Ao considerar quem é Deus, vê-se que Eva é a Sua esposa, da perspectiva interna, espiritual.  


Entrando em Adão e Eva, Deus deseja fazer amor.  As características duais divididas devem unir-se 


com base em amor, porque é só amor que pode formar a ligação em todas as direcções.  Tal é a 


relação entre Deus e a humanidade.  Deus é o “Eu” interno.  Contudo, Ele difere de nós, porque 


estamos na posição das Suas características duais divididas.  Então, porque foram divididas?  Para 


tornar a sensação de amor mais estimulante, enquanto, ao mesmo tempo, era movida a posição e 


mudado o cenário.  Com a mudança de posição, a reprodução veio a ter lugar.  Nenhuma 


reprodução é possível só com o Deus vertical.  Só há uma posição vertical; pode haver duas?  (187-


94, 6.1.1989) 


 


Se vocês observarem uma mulher que ama o marido, sentirão a sua presença com ela.  Eles 


atingiram unidade.  Não é isto o que se passa com Deus?  Tal como todas as coisas têm 


características duais, todas voltam para Ele, finalmente, através da unidade das características duais. 


Aqueles que se unem com base em verdadeiro amor tornam-se amigos de Deus.  O centro do 


homem é a mulher.  Ela revolve com ele no centro porque existe na esfera relacional dele.  Ele é o 


centro à volta do qual ela revolve.  Ele não revolve à volta dela.  Quando ele permanece no centro, 


ela naturalmente centra-se nele.  (213-266, 21.1.1991) 


 


Para Deus poder ser o Pai, Ele tem de estar ligado a nós através de linhagem, vida e amor.  Deus, 


que é um ser de características duais, teve prazer em pensar acerca de amor quando estava sozinho, 


mas para Se tornar o dono central de um mundo de pares harmonizados em todas as direcções, 


dividiu as características duais dentro de Si próprio.  Logo, a Igreja da Unificação não ensina 


origem-antítese-união, mas origem-divisão-união.  (199-276, 20.2.1990) 


 


Que acontece quando Adão e Eva se casam?  Não tem Deus características duais?  A Sua 


feminilidade entra em Eva, e a Sua masculinidade entra em Adão, e os dois unem-se.  Expresso de 


outro modo, Adão e Eva são os corpos de Deus, em forma substancial.  Desse modo, Deus entra nas 


características duais internas de Adão e Eva e une-se com eles através de amor.  Por este motivo, 


eles herdam a Sua linhagem.  (137-88, 24.12.1985) 


 


Onde entra Deus?  Entra na mente de Adão e Eva.  Eles são as Suas características duais, não são?  


Estas duas características entram e unem-se com base numa raiz.  É deste modo que os seus filhos e 


filhas estão ligados lá.  Irão para o inferno os filhos e filhas de amor nascidos em tais circunstâncias, 


se estiverem centrados no corpo e mente, centrados no espírito, e firmemente enraizados e ligados 


através de amor?  Ninguém pode fazer com eles aquilo que lhe agrada.  O corpo, mente e espírito 


absolutos, o homem e mulher absolutos, são unidos através dos órgãos sexuais, os quais são a fonte 







de vida, amor e linhagem, baseados no amor absoluto de Deus.  (194-343, 30.10.1989) 


 


Quem são Deus, Adão e Eva?  Quem são Adão e Eva?  Se Adão não tivesse caído e se tivesse 


aperfeiçoado, Deus teria entrado nele, e se Eva se tivesse aperfeiçoado, teria entrado nela.  Ele teria 


entrado nas encarnações separadas, em forma substancial, das Suas características duais, e juntado 


em união aquilo que tinha sido dividido.  Como vai Deus fazer surgir esta união?  Não é à força, 


mas com amor.  Portanto, estimulação é gerada, e reprodução é causada, a reprodução do mundo 


ideal.  (148-290, 25.10.1986) 


 


Deus é o Pai vertical.  Adão e Eva, antes da Queda, deviam ter sido os pais horizontais.  Deus é o 


Pai vertical de tudo o que existe com características duais, e Adão e Eva seriam os seus pais 


horizontais.  Então, onde deviam encontrar-se?  Verdadeiro amor passa pelo caminho mais curto.  


(199-361, 21.2.1990)  


 


3.2. Princípio fundamental da unidade ideal em amor de Deus e da humanidade 


 


3.2.1. A explicação da unidade de Deus e da humanidade 


 


Qual foi a coisa em relação à qual eu agonizei ao máximo?  É a questão de como facilitar a união 


em amor entre Deus e a humanidade, e explicá-la logicamente.  Se isto não for esclarecido, este 


preparativo não pode enraizar-se logicamente.  Se estas circunstâncias fundamentais de amor não 


forem estabelecidas para os seres humanos, tudo será um fracasso.  (249-223, 10.10.1993)  


 


O amor de Deus e o amor da humanidade tornam-se a questão.  Uma questão importante consiste 


em saber se o amor de Deus e dos seres humanos têm a mesma cor.  Onde é que os dois amores 


finalmente se estabelecem?  Se eles não se estabelecem finalmente, e formam a base para a unidade 


de Deus e da humanidade em amor, nem Ele nem a humanidade se podem satisfazer.  Se Deus e 


também os seres humanos se sentem alegres, através de amor, mas o lugar dessa alegria é diferente, 


então haverá um problema sério.  (257-58, 13.3.1994) 


 


Ao tentar resolver problemas fundamentais, pensei muito acerca do lugar onde ficaria a esfera de 


unidade entre Deus e a humanidade.  Esta é uma questão muito importante.  Se não fosse 


respondida, o ponto de partida e o destino final não estariam de acordo.  Ao investigar esta questão, 


fui subitamente inspirado por algo como um raio: que verdadeiro amor passa através do caminho 


mais curto.  Essa percepção resolveu tudo.  Se o Céu e a terra fossem ligados através de verdadeiro 


amor, seria através da distância mais curta.  Por outras palavras, só há uma perpendicular que forma 


um ângulo recto com a horizontal.  Essa é a distância mais curta possível.  (250-153, 14.10.1993) 


 


 







Porque nos casamos?  Para aperfeiçoar o amor.  Se, horizontalmente, direita e esquerda, este e 


oeste são o homem e a mulher, então, o seu verdadeiro ideal passará através da distância mais curta, 


e, assim, julgando pelas aparências, só haverá um ponto no centro, que fica à distância mais curta do 


amor horizontal.  Isso só podia acontecer num ângulo recto.  Se esse ângulo aumenta, a forma 


produzida seria uma oval, o que não seria correcto.  Nenhum outro ângulo serviria.  É só o ângulo 


de noventa graus que permite que tudo permaneça na mesma posição de igualdade, na mesma base.  


Portanto, o ponto de encontro do amor, através da unidade de Deus e da humanidade, só pode ser 


situado num ângulo recto.  (224-167, 24.11.1991) 


 


O termo para Deus, como o Pai vertical, emergiu.  Com base em verdadeiro amor, Deus é o Pai 


vertical, e Adão e Eva são os pais horizontais.  Vertical e horizontal formam um ângulo recto.  


Estes são os fundamentos do universo.  Em última análise, Deus criou os seres humanos para que 


pudesse ter o Seu casamento.  Criou-os para o Seu amor.  Com esta explicação, todas as questões 


fundamentais podem ser resolvidas.  (252-319, 5.1.1993) 


 


Aquilo que me causou maior agonia, na investigação das verdades fundamentais do universo, foi a 


questão de como o amor se move e se estabelece.  Pela descoberta do facto que o amor percorre a 


distância mais curta, tudo veio a ser resolvido.  Se o amor viesse de cima, considerando que o Céu 


fica em cima e a terra fica em baixo, que caminho seguiria o verdadeiro amor, para vir do Céu à 


terra?  Seguiria a distância mais curta possível.  Qual seria?  É a perpendicular, não é?  Só há uma 


perpendicular.  É a distância mais curta.  Admitindo que o amor segue o caminho mais rápido e 


mais curto, só pode haver um ponto de encontro dos mundos celeste e terreno.  Não há dois.  Só há 


um absolutamente.  (211-077, 29.12.1990) 


 


Adão e Eva vieram a existir a partir das características duais invisíveis de Deus.  Essas duas 


características, que são invisíveis, constituem em conjunto um Ser uno.  Elas estão harmonizadas 


com base em verdadeiro amor.  Neste estado, Deus permanece na posição masculina, e criou o Seu 


filho e filha para estar na posição de objecto em relação às Suas características duais.  Assim, 


quando crescessem e se tornassem marido e esposa, centrados em amor, Deus no alto podia descer 


até ao ponto onde eles estivessem.  Ele permaneceria como o Pai invisível, e eles, como os pais 


visíveis, deviam ser unidos através de verdadeiro amor.  (222-317, 6.11.1991) 


 


Quando as pessoas atingem a perfeição, adquirem natureza divina, tornam-se perfeitas como o nosso 


Pai no Céu, e atingem valor divino.  Embora Deus seja o Ser Absoluto, não pode cumprir sozinho o 


ideal de verdadeiro amor, porque isso requer um companheiro.  Aqui, precisamos compreender a 


relação entre o começo e perfeição do verdadeiro amor de Deus e o verdadeiro amor dos seres 


humanos.  Se Deus não tivesse estabelecido os seres humanos como os seres absolutos de 


verdadeiro amor, na posição de objecto e, em vez disso, tentasse conseguir o começo e perfeição do 


Seu verdadeiro amor, sem os seres humanos, que teria acontecido?  As forças motivadoras dos 







ideais de verdadeiro amor de Deus e da humanidade teriam sido diferentes e, consequentemente, a 


direcção e finalidade dos dois amores teria sido diferente.  (282-209, 13.3.1997) 


 


Quem são Adão e Eva?  A sua posição é aquela onde a harmonização da humanidade, baseada no 


seu amor ideal horizontal, deve realizar-se, e estabelecidos o ângulo recto e o ponto focal.  Essa 


posição intersectaria as linhas traçadas de cima para baixo, da esquerda para a direita, e da frente 


para trás.  Que significa isto?  Como Deus é o Sujeito com características duais, e entra nas mentes 


de Adão e Eva quando eles se ajustam ao ponto central de amor, o seu casamento, como os 


antepassados não caídos da humanidade, seria também o casamento d’Ele.  (223-267, 12.11.1991) 


 


Onde fica o ponto de partida da perfeição humana?  É o lugar mais precioso para Deus e os seres 


humanos, a base para a continuação deste universo.  É a origem de todos os elementos na altura da 


criação.  Em suma, é o amor.  Nascemos para o amor.  Que seria este amor?  Seria verdadeiro 


amor.  Nada, não os olhos, a boca, ou os cinco órgãos dos sentidos, pode separar-se desse 


verdadeiro amor.  Estão destinados a revolver à volta dele, a mover-se de acordo com ele, a 


ascender só quando ele ascende, e a descer só quando ele desce.  Assim, podemos concentrar os 


nossos cinco órgãos dos sentidos num ponto focal.  Que permite isto?  Não é dinheiro, nem 


conhecimento nem poder.  Não é outra coisa senão verdadeiro amor.  (210-317, 27.12.1990) 


 


Onde têm de unir-se a vertical e a horizontal?  Onde deve realizar-se a união do Céu e da terra?  Na 


perpendicular.  O amor segue o caminho mais curto.  A questão de saber onde se deve estabelecer 


custou-me um esforço indescritível.   


Ao clarificar os fundamentos do universo, vim a saber que há dois tipos de amor: vertical e 


horizontal.  Como vim a saber isto?  Não nos podemos elevar perpendicularmente, de súbito.  Se 


isso pudesse ser feito, teríamos de permanecer num lugar, sem nos movermos um milímetro.  Além 


disso, se devêssemos amar verticalmente, teríamos de ser diferentes.  Neste estado, onde e como 


revolveríamos?  Não podíamos.  A questão mais séria estava relacionada com o modo como os dois 


tipos de amor seriam ligados, isto é, se existe amor no Céu e na terra, como se unem os dois tipos.  


No entanto, uma coisa de que eu tinha a certeza era que o amor passa pela distância mais curta.  


(214-232, 2.2.1991) 


 


O que Deus quer é atingir unidade com a humanidade, através de verdadeiro amor.  A unidade de 


Deus e da humanidade!  Isto significa a esfera da união entre Deus e os seres humanos.  Se o 


padrão ideal que dá alegria a Deus estivesse em contradição com o desejado pela humanidade, a 


situação seria terrível.  Eles precisam tornar-se um face a face. 


Por outras palavras, precisam tornar-se um, horizontal e verticalmente.  Quando se encontram 


perpendicularmente, frente e trás, esquerda e direita, o lado superior e o lado inferior, o lado direito e 


o lado esquerdo…. em suma, todas as doze direcções se ajustam perfeitamente, onde quer que 


estejam, porque todas formam ângulos rectos.  (223-346, 20.11.1991) 







 


Até agora ninguém conhecia a lógica relativa ao ponto de encontro do amor de Deus e do amor da 


humanidade.  Sem este conhecimento, o termo “Pai Celestial” seria infundado e completamente 


irrelevante.  Adão e Eva deviam ser os corpos de Deus.  Que significa que todas as coisas serão 


como Adão e Eva as designaram?  Significa que Deus entra nos seus corpos e as designa juntamente 


com eles.  Logo que eles se tivessem aperfeiçoado, a natureza interna de Deus entraria na mente do 


homem, e a Sua forma externa entraria na mente da mulher.  A cerimónia de casamento de Adão e 


Eva devia ser também o casamento de Deus.  Vocês compreenderão isto claramente quando 


passarem para o mundo espiritual.  Todas estas teorias incompreensíveis farão sentido.  Assim, só 


quando tiverem ocupado completamente o amor de Deus, o vosso desejo será plenamente satisfeito e 


declararão: “Agora foi finalmente conseguido!”  (252-119, 14.11.1993) 


 


Deus é a raiz do amor, vida e linhagem, e a raiz do Seu reino na terra e no Céu.  Na altura do 


casamento de Adão e Eva, Deus entra nas suas mentes e realiza o amor que emerge através da união.  


Ele é o Verdadeiro Pai vertical, e Adão e Eva são os verdadeiros pais horizontais.  Como recebemos 


carne e sangue, e nascemos de tais pais, a mente é o nosso eu vertical, e o corpo, o nosso eu 


horizontal.   


Aqueles que tiverem aperfeiçoado a unidade entre a mente e corpo, pela união em amor com Deus, 


tornam-se os Seus filhos e filhas.  Uma vez que se tornem os Seus príncipes e princesas, formam 


com Ele uma relação pai-filho e, assim, podem herdar tudo d’Ele.  Quando estes filhos atingem 


unidade conjugal baseada em verdadeiro amor, formam uma família que serve a Deus, e estabelecem 


o ponto de partida da paz e do ideal.  Homem e mulher, cada um deles como uma metade do todo, 


unem-se e completam o amor ideal de Deus, como seus companheiros.  Isto é, com base em 


verdadeiro amor, Deus aperfeiçoará a humanidade, como seres com valor infinito.  Como tal, 


através da perfeição de verdadeiro amor, Ele aperfeiçoará o mundo do ideal da criação, que é a 


residência de amor eterno ideal.  (254-106, 1.2.1994) 


 


Deus, o Ser Sujeito de verdadeiro amor, criou a humanidade como os seres objecto desse verdadeiro 


amor.  O Seu amor ideal só pode ser aperfeiçoado através dos seres humanos.  A Sua finalidade da 


criação é o mundo do ideal de amor absoluto, através da unidade em amor de Deus e da humanidade.  


Deus criou os seres humanos como os mais elevados e melhores companheiros do Seu amor.  Deste 


modo, entre todas as formas da criação, eles são os Seus companheiros objecto, encarnando 


unicamente a Sua imagem.  Nasceram como seres visíveis, em frente do Deus invisível.  Quando 


os seres humanos são aperfeiçoados, tornam-se os templos de Deus.  São os seres corpóreos para os 


quais Deus pode livremente vir, e em quem pode habitar em qualquer altura.  O ideal geral absoluto 


de verdadeiro amor só é realizado e cumprido através dos seres humanos, na forma da relação entre 


pai e filho.  (277-198, 16.4.1996) 


 


 







3.2.2. A base para a unidade de Deus e da humanidade 


 


Onde se encontram o amor de Deus e o amor da humanidade?  No ponto onde o amor, vida e 


linhagem se estabelecem.  Se esse lugar não existisse, não seria possível ligar o amor, vida e 


linhagem.  Que é esse lugar, esse órgão sexual, e para que é usado?  É o lugar onde as vidas do 


homem e da mulher se encontram, e onde a sua linhagem e sangue se interceptam.  A vida, amor e 


linhagem de Deus e da humanidade são ligados através deste ponto de estabelecimento.  Com base 


nele, os seus descendentes aparecem.  (205-63, 7.7.1990) 


 


Onde se encontram o amor absoluto de Deus e da humanidade?  Só num ponto.  Onde seria?  No 


lugar onde os órgãos sexuais se unem, na noite de casamento.  Bem, vocês já alguma vez pensaram 


em encontrar Deus lá?  A questão é: onde se uniriam com Ele?  Se a base na qual o Deus absoluto 


Se pode estabelecer, e a base do amor ideal desejado por Adão e Eva não fossem as mesmas, mas 


diferentes, então, haveria duas direcções e objectivos diferentes para o amor.  Isto quereria dizer que 


os seres humanos nunca poderiam formar uma relação com o amor absoluto de Deus e, 


consequentemente, seria errado dizer que Ele criou para a causa do amor. 


Não é esse o lugar onde a nossa existência começou?  Homens e mulheres nascem lá.  Não vieram 


a existir através de beijos, vieram?  Logo, não seria desejável que os órgãos sexuais masculinos e 


femininos se unissem absolutamente?  Maridos e mulheres anseiam unir-se absoluta, ou 


moderadamente?  Para receber amor através desse órgão, uma mulher precisa permanecer na 


posição onde atende não só o seu marido, mas também Deus, espiritualmente.  Externamente, o 


órgão sexual de Adão é o seu próprio, mas, internamente, é o de Deus.  Externamente, o órgão 


sexual da mulher é o de Eva, mas, internamente, é o de Deus.  O que é invisível é vertical, e o que é 


visível, horizontal.  É desse modo que o Pai vertical e os pais horizontais atingem unidade.  (282-


306, 7.4.1997)  


 


O casamento de Deus realiza-se na noite de casamento de Adão e Eva.  Haveria um casamento 


vertical e um casamento horizontal.  O homem e a mulher atingiriam o amor absoluto de Deus, 


através dos seus órgãos sexuais e, ao mesmo tempo, atingiriam o centro desse amor e seriam unidos 


com base nele.  Se isto tivesse acontecido, eles ter-se-iam unido, com base nas suas mentes, como 


Deus.  (284-56, 15.4.1997) 


 


Deus habita no lugar onde o amor é absolutamente imutável. Reside nos órgãos sexuais.  Ele é a 


fonte do amor e a origem da vida, a vida do homem e da mulher, e da linhagem.  Então, onde se 


uniriam o amor, vida e linhagem de Deus e da humanidade?  Só pode ser neste lugar.  (287-29, 


10.8.1997) 


 


Internamente, a cerimónia de casamento de Adão e Eva é o casamento de Deus: por outras palavras, 


é um casamento dual.  O que une os dois são os órgãos sexuais masculinos e femininos.  Sem eles, 







não poderia existir a vida de ninguém.  Através dos órgãos, as linhagens e história da humanidade 


têm sido perpetuadas.  Mesmo o mundo ideal de Deus será estabelecido pelos filhos queridos que 


passaram por esses portões.  É desse modo que o Seu reino será realizado.  (290-81, 3.2.1998) 


 


Que cerimónia de casamento é a de Adão e Eva?  É o casamento de Deus.  Se isso tivesse 


acontecido, qual teria sido o resultado?  Os órgãos sexuais ter-se-iam tornado, em primeiro lugar, o 


palácio do amor de Deus, o palácio principal do amor.  É por isso que se diz que a família é o 


palácio, porque os órgãos são o palácio principal do amor.  Falando de modo geral, a família é o 


palácio, e os órgãos são o palácio principal vertical do amor.  Quão preciosos são!  (265-269, 


23.11.1994) 


 


Quem é Adão?  Se ele não tivesse caído, mas se tivesse aperfeiçoado, ter-se-ia tornado o corpo de 


Deus.  Eva também se teria tornado o Seu corpo.  O homem ter-se-ia tornado o Seu corpo com 


características positivas, e a mulher, o Seu corpo com características negativas.  A partir daí, que 


serviria como base para a sua união?  Seria amor, os órgãos sexuais.   


Dado que Adão e Eva, com Deus residindo internamente no centro das suas mentes, são as Suas 


encarnações, que aconteceria quando fizessem amor com os seus genitais?  Através de quem faz 


Deus amor?  Através de quê ama a mente?  Não é através do corpo?  Do mesmo modo, Deus 


entraria em Adão aperfeiçoado, não caído, como um dono entra em sua casa, e os dois fariam amor.  


(197-52, 7.1.1990) 


 


Quem é Deus?  É o criador e o Pai vertical de verdadeiro amor.  Por outras palavras, é o Pai 


vertical baseado em verdadeiro amor.  Adão e Eva aperfeiçoados são os pais horizontais baseados 


em verdadeiro amor.  Estes dois tipos de pais devem unir-se.  Vertical e horizontal devem unir-se 


no lugar onde Adão e Eva fazem amor.  Esse lugar é o palácio principal de amor, vida e linhagem.  


São os órgãos masculinos e femininos. 


Desse modo, o próprio Deus dará nascimento aos Seus filhos e filhas.  São na verdade os seus filhos.  


Todos nós nascemos de dois tipos de pais, e a consciência está na posição recíproca em relação ao 


Pai vertical.  Tendo isto em consideração, a consciência é o “Eu” vertical.  Como se unem o 


vertical e o horizontal?  Se se unissem através de verdadeiro amor parental, o verdadeiro amor do 


Criador, o corpo e a mente nunca estariam em conflito, mas, pelo contrário, harmonizar-se-iam 


completamente.  (250-38, 11.10.1993) 


 


Que significa chamar nosso Pai a Deus?  Vocês precisam saber a origem do ideal da criação.  Quem 


é Deus?  É o nosso Pai, e vocês são os Seus filhos.  Como são os Seus filhos, a quem se 


assemelham?  Assemelham-se a Ele.  Teria Ele olhos?  E nariz, boca e ouvidos?  Teria.  Em 


seguida, teria um corpo?  E órgãos sexuais?  Todos estes assuntos levantam questões, que têm de 


ser respondidas logicamente.  (196-41, 24.12.1989) 


 







Que órgão usa um casal, para fazer amor?  Onde se unem o amor de Deus e da humanidade?  Só há 


um ponto de partida.  Se houvesse dois, haveria duas direcções e finalidades diferentes, e, 


consequentemente, concluiríamos que tanto Deus como os seres humanos não podiam ser felizes.  


Se Deus criou os seres humanos para serem os companheiros objecto do Seu amor, o ponto de 


partida onde o Seu amor e o amor deles entram em contacto devia ser um só e o mesmo.  Onde seria 


esse ponto?  Não seria o coração.  Quais são os órgãos mais importantes para o homem e para a 


mulher?  São os órgãos sexuais, os órgãos aos quais Deus devotou o maior cuidado, durante o 


processo da criação.  (267-315, 5.2.1995) 


 


Não devia o casamento de Adão e Eva ser o casamento de Deus?  Onde irão vocês para encontrar 


Deus, que criou o companheiro objecto do Seu amor para ser superior a Ele?  Onde irão para se 


unirem com Ele?  Ao nariz?  Onde será?  Este é um assunto de peso.  Como tal, os órgãos sexuais, 


encontrados tanto nos homens como nas mulheres, são o jardim original onde Deus pode residir.  É 


aí que o Seu amor é aperfeiçoado pela primeira vez.  Esse é o lugar onde o côncavo e o convexo se 


unem.  É aí que a perfeição dos seres humanos, isto é, a perfeição da mulher, homem e Deus se 


realiza, com base em amor.  (261-220, 19.6.1994) 


 


O corpo e a mente precisam unir-se através dos órgãos sexuais.  Só devia haver um ponto de 


partida: se houvesse dois, haveria duas direcções diferentes.  O destino final onde o amor da 


humanidade e o amor de Deus entram em contacto e se fixam são os órgãos sexuais.  Aí, o marido 


interno e o marido externo são unidos completamente em amor.  Expresso de modo simples, são 


unidos onde o côncavo encontra o convexo.  (264-330, 20.11.1994) 


 


O casamento de uma pessoa que atinja maturidade completa e se case, significa o estabelecimento de 


uma relação entre o amor de Deus e o amor da humanidade.  Com base em quê?  Nos órgãos de 


amor.  De uma perspectiva espiritual, o órgão sexual de Adão é o órgão sexual externo de Deus, e o 


órgão sexual de Eva, o Seu órgão sexual interno.  Do ponto de vista relacional, isto significa a união 


com o órgão sexual da mulher.  (223-19, 7.11.1991) 


 


O casamento de Deus é o casamento de Adão e Eva e, portanto, o Seu reino na terra e no Céu vêm a 


existir simultaneamente.  Começam no ninho de amor. 


O momento onde os órgãos sexuais masculinos e femininos se unem é, sem falha, o ponto onde 


aparecem o reino de Deus na terra e no Céu.  Essa é também a base onde as Três Grandes Realezas 


deviam ser estabelecidas.  Um ninho de amor não pode ser construído em nenhum outro lugar a não 


ser esse.  (263-57, 16.8.1994) 


 


O casamento de Adão é também o casamento de Deus.  Este é o Seu grande segredo.  Depois de 


descobrir isto, tornei-me um especialista na anatomia dos órgãos sexuais.  Tudo se une, com base 


nos órgãos sexuais.  Se não existissem, o homem e a mulher não poderiam conhecer amor, e não 







haveria lugar para as suas vidas se unirem.  É aí que o seu sangue se mistura, a história é perpetuada, 


e a consciência começa.  (275-68, 3.11.1995)  


 


Do ponto de vista de Deus, quem é a mulher, originalmente, e qual é a Sua relação com Ele?  Deus 


criou a humanidade por causa do amor.  A este respeito, devia o Seu amor estar em conflito com o 


amor da humanidade, ou unido?  Se o segundo, onde deviam unir-se?  Onde seria?  Já alguma vez 


consideraram isto?  Deviam pensar.  Esse lugar são os órgãos sexuais.  (265-256, 23.11.1994) 


 


Vocês precisam saber que a tradição de amor baseada em Deus e nos Verdadeiros Pais é o ponto de 


partida para tudo.  Onde se unem e começam o verdadeiro amor de Deus e da humanidade?  Nos 


órgãos sexuais.  Que espécie de órgãos sexuais?  Os verdadeiros órgãos sexuais desejados por Deus.  


Esta é a conclusão.  (267-321, 5.2.1995) 


 


Procuramos voltar à terra natal original – o lugar onde o amor de Deus e da humanidade estão 


ligados – os órgãos masculinos e femininos.  Onde começam a unir-se o amor de Deus e da 


humanidade?  Deus, que é a raiz da vida, amor consciência e linhagem de Adão e Eva, entrará 


inevitavelmente, a partir da posição vertical, no centro de união da forma externa e natureza interna 


de Adão e Eva, que estão na posição horizontal.  Por conseguinte, o casamento de Adão e Eva é 


também o casamento de Deus.  Os órgãos masculinos e femininos são os instrumentos que 


libertarão e aperfeiçoarão Deus.  Por isso, Deus é o Pai, o Pai vertical, enquanto o Adão 


aperfeiçoado é o pai horizontal.  (258-78, 16.3.1994) 


 


Não sejam descuidados com os vossos cacetes, mas, pelo contrário, respeitem-nos.  Deus está a 


olhar para eles; reside neles.  Além disso, aquilo que pertence à esposa pertence à Sua esposa, a 


Rainha, e, devia eu dizer que aquilo que pertence ao marido, é o Seu cacete?  Vocês deviam pensar 


que é o mesmo que o de Deus.  Não são duas coisas diferentes.  Tal como a mente e o corpo, Se 


Deus é a mente, vocês são o Seu corpo.  Embora invisível, Ele está lá convosco e com os vossos 


órgãos sexuais.  Embora o órgão esteja ligado ao vosso corpo, deviam pensar que aquilo que está 


ligado a vós é a forma unificada de dois.  (265-273, 23.11.1994) 


 


Já alguma vez pensaram nos órgãos sexuais do vosso marido, como os de Deus?  Quão perto O 


torna isso?  Não O coloquem num pedestal elevado e venerem.  Ele está dentro da vossa mente.  


Não O sentis, porque forma uma união completa convosco.  (265-104, 20.11.1994) 


 


Devido à Queda, os órgãos masculinos e femininos tornaram-se coisas más, porque se tornaram o 


palácio principal que abriu os portões da onda má da morte, as leis da morte, o inferno da destruição, 


e os objectos cruéis que violaram as leis do Céu.  Este foi o segredo escondido na história até agora.  


Se não tivessem caído, os órgãos sexuais masculinos e femininos ter-se-iam tornado a origem do 


amor e o palácio principal do amor, vida e linhagem.  Como tal, deviam ter sido unidos com o amor 







vertical de Deus e o amor horizontal de verdadeiros pais. 


Como verdadeiro amor percorre o caminho mais curto, o amor horizontal dos seres humanos, Adão e 


Eva, também o faria e, portanto, não teria outra alternativa senão atingir a perpendicularidade.  Aqui, 


uma explosão devia ter lugar, causada pela alegria da união de Adão e Eva com Deus, em vida, amor 


e linhagem.  Os seres humanos deviam ter nascido desta explosão unificadora.  Assim, ter-se-iam 


tornado os filhos de Adão e Eva, e os netos de Deus.  Se isso tivesse acontecido, porque teriam ido 


para o inferno?  Porque precisariam de religião?  Teriam vivido tal como eram e ido para o Céu.  


(197-175, 13.1.1990)  


 


Como Deus está na posição vertical, no centro, é vertical, e Adão e Eva são horizontais, e, assim, o 


lugar onde se unem são os órgãos sexuais.  Então, Deus, a fonte de amor e vida, pode habitar nesse 


lugar, e como Ele é a origem da linhagem, tudo começa lá. 


Se aquilo que é a fonte de vida, amor e linhagem fosse puxado, isto é, se esta ligação de sangue fosse 


puxada, então, juntamente com ela, todas as ligações de sangue dos antepassados emergiriam.  Se a 


vida fosse puxada, seriam também puxadas as vidas dos antepassados?  Além disso, se os elos de 


amor fossem puxados, também seria puxado o resto?  Esse lugar, a sede onde a criação está 


concentrada e ligada, é o lugar mais precioso de todos.  Os órgãos sexuais são as características que 


diferenciam o homem da mulher. 


Então, os órgãos sexuais foram criados para fazer primeiro uma ligação com quem?  Não foram 


criados para Adão e Eva, mas para Deus.  A Bíblia descreve o diabo como um Deus de 


licenciosidade.  Porque o odiou Deus tanto?  Satanás destruiu completamente a essência do ideal de 


Deus.  Por isso, a sua expulsão do universo inteiro está predita.  (194-64, 15.10.1989)  


 


Quão preciosos são os órgãos masculinos e femininos?  A Queda aconteceu através deles, causando 


a destruição do ideal da humanidade.  Eles não podem ter dois donos mas um só, absolutamente.  


Quando uma mulher se casa e permite que o seu se una somente com o seu marido, será por toda a 


eternidade.  Portanto, os órgãos masculinos e femininos são preciosos.  Onde se encontram o amor 


de Deus e o amor da humanidade? 


Deus criou o Céu e a terra por causa do amor do ideal da criação, e o companheiro objecto desse 


amor é a humanidade.  Não desejariam todos vocês que o companheiro objecto do vosso amor fosse 


melhor que vocês próprios?  Não desejam isso?  Quantos milhares de vezes devia ser?  Se vos 


perguntassem: “Querem que o vosso cônjuge seja mil vezes ou dez mil vezes melhor?”,  


responderiam dez mil vezes.  Se vos perguntassem: “Dez mil ou cem mil vezes?” então, seria cem 


mil vezes, e assim sucessivamente, até um número incalculavelmente grande.  (263-121, 21.8.1994) 


 


Quem pensam vocês que seria o companheiro de amor desejado por Deus, no mundo da criação?  


Como seria esse companheiro?  Podia o homem sozinho ser o Seu companheiro?  Podia a mulher 


sozinha sê-lo?  Que companheiro deseja Ele?  Não um companheiro por causa de dinheiro, 


conhecimento ou poder.  Podemos encontrá-l’O no lugar onde os órgãos masculinos e femininos se 







unem, porque Ele deseja um companheiro de amor.  (279-250, 15.9.1996) 


 


3.2.3. A raiz da verdadeira linhagem: Deus 


 


Se não fosse por causa da Queda, Deus ter-Se-ia tornado o Pai e Mãe internos, e Adão e Eva, o pai e 


mãe externos.  Como os filhos e filhas do Pai interno, os seres humanos deviam ter nascido 


herdando a semente de amor.  Todavia, devido à Queda, cuja base foi o amor de Satanás, herdaram 


o seu amor, vida e linhagem.  (223-234, 10.11.1991) 


 


Deus permanece na posição do Adão interno invisível e da Eva interna invisível.  Em frente da 


humanidade, Adão devia permanecer como o pai substancial atendendo Deus, o Pai interno, e Eva, 


como a mãe substancial atendendo Deus, a Mãe interna.  Deste modo, a base vertical devia 


expandir-se para uma fundação horizontal.  (138-245, 24.1.1986)  


 


Eva é a futura esposa do amor de Deus.  O próprio Deus é vertical, mas não tem um objecto 


horizontal.  A não ser que a vertical e a horizontal se unam, produção não pode ter lugar.  Deus 


existe como o Ser vertical.  A vertical é perpendicular, e só pode haver uma perpendicular.  O 


mundo vertical é incapaz de se multiplicar.  A configuração onde a multiplicação é possível, é a 


fundação horizontal, porque existe espaço para que a multiplicação se efectue em todas as direcções.  


Como Ele não a podia realizar sozinho, criou os Seus corpos, na forma de Adão e Eva, para 


multiplicar cidadãos para o Seu reino.  (203-296, 27.6.1990) 


 


Originalmente, se não tivessem caído, Eva ter-se-ia tornado a esposa de Deus, e Adão, o Seu corpo.  


Através do acto de amor de Adão, como o corpo de Deus, e de Eva, também como o Seu corpo, a 


união de Deus e da humanidade, do Céu e da terra, devia ter tido lugar.  Esta união de Deus e do 


homem e da mulher, positividade e negatividade, devia ter-se produzido, dando lugar a nova vida e 


nova linhagem, através de amor estabelecido vertical e horizontalmente.  (196-233, 1.1.1990) 


 


Quem é Adão?  Adão é como o novo ramo ou rebento que desponta, porque Deus é a raiz.  Deus e 


Adão são um corpo.  Uma vez que Deus é a raiz da vida, amor, linhagem e consciência, precisa de 


sentir amor primeiro.  De acordo com o Principio, a raiz devia sentir amor, antes do rebento.  (264-


136, 9.10.1994) 


 


Adão e Eva ocupam a posição dos companheiros objecto para o amor de Deus, que é o seu 


companheiro sujeito.  O amor de Deus deve tornar-se um com eles, na altura e lugar do seu primeiro 


acto de amor, na sua noite de casamento.  Porém, eles não se sentiriam unidos com Deus, porque 


Ele se teria tornado um com eles.  Mas Deus já estaria a sentir a alegria do ideal da criação, através 


da ligação de amor, vida e linhagem.  Como resultado da alegria de Deus, o homem e a mulher 


sentem prazer no acto de amor.  Estou a referir-me ao casamento e união de Adão e Eva.  (253-211, 







23.1.1994) 


 


Deus é a fonte de amor, vida e linhagem.  Onde se uniriam o amor, vida e linhagem do homem e da 


mulher?  Seria no seu lugar secreto, nomeadamente nos seus órgãos sexuais.  Assim, o maior de 


todos os empreendimentos na vida é o casamento.  (211-240, 30.12.1990) 


 


No que respeita à relação entre Deus e os progenitores da humanidade, Adão e Eva, a origem da 


nossa vida é Deus.  Deus é também o sujeito do nosso amor e o centro da nossa vida.  (53-238, 


29.2.1972) 


 


O casamento de Adão e Eva significa o casamento de Deus com a humanidade.  De modo 


semelhante, todos vós, como seres humanos, devem casar-se com Ele.  Onde está Deus?  Está 


dentro de nós.  (258-276, 20.3.1994) 


 


O casamento de Adão e Eva é também o casamento de Deus.  Quem é Adão?  É o filho 


primogénito de Deus.  Ele é horizontal, e Deus é vertical.  Numa família, a expansão horizontal 


começa com o filho primogénito.  Deus e Adão formam um corpo de pai e filho, baseados em amor.  


Então, onde é que o amor se unifica?  No casamento de Adão e Eva verticais.  Eles adoram-se entre 


si, depois de atingirem maturidade completa para encontrar a posição vertical.  (263-124, 


21.8.1994)  


 


Através de amor, Deus deve entrar em Adão e Eva e tornar-Se o Pai interno, e eles devem tornar-se o 


Seu corpo, tornando-se finalmente Deus, interna e externamente.  Deus é o Deus interno, que criou 


o universo, e a humanidade é o Deus externo.  Tornarem-se marido e esposa, e estabelecerem o 


palácio do Reino de Deus é o seu grande trabalho da criação.  O inferno não pode existir, quando o 


palácio é estabelecido com base na realeza do universo e da família real de Adão e Eva.  (140-115, 


8.2.1986) 


 


Se Deus e Adão e Eva se tivessem unido externa e internamente, Deus teria sido o Deus interno, e 


Adão, o Deus externo.  Deus, dentro de Adão e Eva, teria sido o Deus interno, e Adão teria sido o 


Deus externo.  (41-290, 17.2.1971)  


 


Deus é o Criador e o Pai vertical de verdadeiro amor.  Por outras palavras, é o Pai vertical, baseado 


em verdadeiro amor.  Adão e Eva aperfeiçoados são os pais horizontais, baseados em verdadeiro 


amor.  Estes dois tipos de pais devem unir-se.  Vertical e horizontal devem unir-se no lugar onde 


Adão e Eva fazem amor.  Esse lugar é o palácio principal de amor, vida e linhagem.  São os órgãos 


masculinos e femininos. 


Deste modo, o próprio Deus dará nascimento aos Seus filhos e filhas.  São na verdade os Seus filhos.  


Todos nós nascemos de dois tipos de pais, e a consciência está na posição recíproca em relação ao 







Pai vertical.  Tendo isto em consideração, a consciência é o “eu” vertical, e o vosso corpo é o “eu” 


horizontal.  Como se unem o vertical e o horizontal?  Se se unissem através de verdadeiro amor 


parental, o verdadeiro amor do Criador, o corpo e a mente nunca estariam em conflito, mas, pelo 


contrário, harmonizar-se-iam completamente.  (250-38, 11.10.1993) 


 


Se uma família encarnando a união de Deus e da humanidade tivesse sido realizada, hoje todos nós 


iríamos directamente para o Reino do Céu, sem termos de nos preocupar com o Céu ou o inferno.  


Nesta família, Deus pode ser um com os seres humanos, pelo estabelecimento de uma relação do 


grande verdadeiro amor que desejava, como um ideal, na altura da criação.  Mas, sem a unificação 


do verdadeiro amor de Deus e do verdadeiro amor de verdadeiros seres humanos, haveria dois 


pontos de partida.  Se o verdadeiro amor de Deus e o verdadeiro amor dos seres humanos 


começassem como duas formas diferentes de amor e, assim, tivessem direcções e finalidades 


diferentes, seria impossível encontrar o mundo ideal absoluto desejado por Deus e pelos seres 


humanos.  (277-54, 30.10.1995) 


 


A Igreja da Unificação difere das igrejas estabelecidas por afirmar que a união entre Deus e a 


humanidade se realiza e estabelece através de amor.  As outras teologias afirmam que Deus é 


sagrado, e a humanidade, baixa e pecadora.  Se este fosse o caso, como podiam unir-se o amor de 


ambos?  Não há resposta para isto.  O problema está na crença que o Deus absoluto pode fazer o 


que quer que seja.  Como resultado, muito sangue foi derramado em todos os lugares para onde o 


Cristianismo foi.  O Cristianismo invadiu, pilhou e criou ditadores, em nome de Deus.  O mundo 


não devia ser assim.  Do ponto de vista da natureza original de Deus, não é assim que as coisas 


deviam ser.  (249-145, 8.10.1993)  


 


3.3. A importância do casamento 


 


3.3.1. A finalidade do casamento é a semelhança com Deus 


 


Estes são os fundamentos do universo, e também se aplicam à perfeição de Deus.  Possuindo 


características duais, Adão e Eva devem unir-se com Ele, verticalmente.  Assim, são os seres 


humanos que aperfeiçoarão e libertarão Deus.  Não podem separar-se entre si; todos se têm de amar 


uns aos outros, nessa posição.  (277-25, 17.3.1996) 


 


Pode dizer-se que Adão e Eva tiveram a sua origem no mesmo maço, porque emergiram das 


características duais de Deus.  Por outras palavras, eles são como irmão e irmã nascidos do mesmo 


útero, como gémeos.  Tocando um no outro, o irmão e irmã gémeos chupam cada um o seu seio e 


pensam juntos, baseados em amor.  Amam-se mutuamente, abraçados no seio da sua mãe.  (238-


248, 22.11.1992) 


 







Como a natureza original de Deus é composta de características duais, não seria natural ver duas 


partes, quando a separação ocorre?  O homem é o Deus de natureza interna, e a mulher, o Deus de 


forma externa.  Só quando os dois estão unidos, isto é, quando os dois seres separados são unidos, 


pode ser criado o eixo baseado em amor.  Este eixo não pode ser tocado por ninguém.  Daqui 


podemos concluir que mesmo Deus tem de obedecer absolutamente a este eixo de amor.  Tudo isto 


é lógico.  (206-296, 14.10.1990) 


 


Onde fica o padrão da unidade?  Na perpendicular.  Se a Queda não tivesse ocorrido, onde se 


encontrariam Deus e a humanidade?  As pessoas casam-se para encontrar Deus, para ser enxertadas 


ao Seu amor.  Como Deus, devíamos procurar o companheiro objecto ideal do nosso amor, porque 


nascemos para o amor e, através dele, somos unidos com o universo.  Isto não pode ser conseguido 


quando se está sozinho, porque somos as formas divididas das características duais de Deus.  (203-


247, 26.6.1990) 


 


Porque nos casamos?  Para nos assemelharmos a Deus.  Ele tem características duais e é um ser 


unificado, no qual ambas as características estão harmonizadas.  O homem e a mulher foram criados 


para se assemelharem a cada uma das Suas características duais.  Assim, o homem e a mulher 


deviam unir-se completamente, em harmonia, tornar-se como a semente, e voltar para a posição do 


carácter original de Deus.  Para nos ligarmos a essa semente precisamos seguir o caminho do amor 


e, por isso, precisamos nascer do amor.  Precisamos ser criados com amor, como o nosso objectivo, 


viver em amor, e percorrer o caminho que nos conduzirá de volta ao amor de Deus, no Céu.  Vocês 


têm de compreender que se não seguem o caminho em direcção a esse objectivo, enquanto vivem na 


terra, seguirão na direcção errada.  Se conservarem a vossa mente focada numa vida vivida para 


amar os outros, estarão no caminho certo, não importa em que direcção sigam, como se estivessem a 


tentar encontrar o Pólo Sul ou o Pólo Norte.  (138-97, 19-1-1986) 


 


Vocês casam-se não simplesmente para vós próprios, mas também para o vosso cônjuge.  Significa 


isso que o casamento é mais para o vosso cônjuge que para vós próprios?  Como tudo no Céu e na 


terra está baseado no princípio de sujeito e objecto, o casamento do homem e da mulher é também 


uma regra no Céu e na terra. 


Se o homem representa a direita, a mulher representa a esquerda.  Isto é assim para que possam 


formam uma relação horizontal no universo.  Se o homem é o sujeito, a mulher torna-se o seu 


objecto; isto forma uma relação vertical com Deus, com as posições de cima e baixo.  Por 


consequência, o casamento não é só para a mulher ou só para o homem.  É para estar em 


conformidade com a lei celeste.  A razão por que o homem e a mulher têm formas diferentes, é 


para se unirem de acordo com a lei celestial.  (Bênção – 356) 


 


Porque nos casamos?  Para amar Deus.  Que se pode conseguir, depois de amá-l’O?  Unimo-nos 


com o Seu eixo.  Que estamos a tentar conseguir pela nossa união com Deus?  Que acontece 







quando nos unimos com Ele?  Porque nos devíamos unir com Ele?  Com base no amor eterno do 


Deus absoluto, a vida eterna pode ser alcançada.  Isto não é tudo.  Vocês têm de saber que, a partir 


da altura onde o contacto é feito, o direito de herdar o universo é concedido.  O mundo criado por 


Deus, com base em amor, pertence-Lhe, mas pode tornar-se nosso, através do direito de herança.  


(136-39, 20.12.1985) 


 


Porquê casar?  Não é para Adão e Eva descobrirem o seu próprio amor.  É para fazer um círculo 


secundário, baseado no núcleo, o qual é o amor vertical de Deus.  Esse é o ideal. O ideal de Deus 


da criação também é cumprido com base em tal amor, e só através da união de um homem e mulher 


maduros pode o amor ser realizado e ligado à vida.  A ligação não pode ser feita através da vida, 


mas através do amor.  Com base no amor parental vertical, com amor conjugal horizontal, a 


semente do amor original pode ser ligada pela primeira vez.  (173-288, 21.2.1988) 


 


É no casamento que o ideal da criação é aperfeiçoado.  A perfeição dos filhos de Deus, dos irmãos, 


e do homem e mulher ideais é realizada no casamento.  A unidade substancial das características 


duais, natureza interna e forma externa, conforme existiam antes de ser manifestadas na forma de 


Adão e Eva, tem lugar aqui.  (225-118, 14.11.1993) 


 


As características incorpóreas duais de Deus foram manifestadas separadamente, na forma de Adão 


e Eva.  Através do casamento, os dois podem reunir-se verticalmente.  No momento em que se 


unem em casamento, as metades incompletas são completadas, atingem a perfeição, e abraçam os 


mundos uma da outra.  Só o poder do amor pode conseguir isto.  Não só isso, mas, através do 


casamento ocupam Deus e o seu cônjuge.  É isso exactamente que é o casamento.  Não pode ser 


feito casualmente.  (255-260, 11.3.1994) 


 


Que é o casamento?  Através do casamento, o homem ocupa o mundo da mulher, do qual era 


previamente ignorante.  A mulher também ocupa o mundo do homem.  Antes do casamento, o 


homem é um mistério para a mulher, como ela é para ele.  Estão os dois na mesma situação.  


Ocupando mutuamente os mundos misteriosos um do outro, e possuindo-os ambos, o homem e a 


mulher podem ser unidos perante Deus, o Sujeito de características duais e, assim, podem unir-se 


com Ele.  (261-218, 19.6.1994) 


 


O homem nasce para a mulher e vice-versa.  O casamento produz a perfeição de duas metades.  


Torna a metade que é o homem e a metade que é a mulher inteiros novamente e, então, eles ocupam 


Deus.  O homem e a mulher são divididos, como características duais e, em seguida, reunidos em 


amor.  Aquilo que foi dividido da origem, foi reunido.  (270-167, 29.5.1005) 


 


Pode também dizer-se que o casamento de Adão e Eva é o casamento de Deus.  Ele, que é a raiz do 


amor, vida, linhagem e consciência, devia sentir amor primeiro.  Deus, e em seguida o marido, 







deviam ser bem acolhidos no lugar do casamento.  As características duais de Deus deviam entrar 


nas mentes de Adão e Eva.  Por outras palavras, a origem divide-se e entra nos dois, separadamente. 


É assim que a acção de origem-divisão-união se realiza.  Positividade e negatividade são 


completamente unidas, deste modo.  (273-84, 21.10.1995) 


 


Porque nos casamos?  Para nos assemelharmos a Deus.  Ele tem características duais e é um Ser 


unificado, no qual ambas as características estão harmonizadas.  O homem e a mulher foram 


criados para se assemelhar a cada uma das Suas características.  Assim, o homem e a mulher 


deviam formar uma união completa e harmoniosa, e tornar-se como uma semente, voltando para a 


posição do carácter original de Deus.  O casamento significa atingir a posição na qual o casal pode 


ser um com Deus.  (290-53, 2.2.1998)       


 


Que é o casamento?  Através dele, a mulher, que só está metade completa, torna-se completa pela 


realização de amor com um homem.  O mesmo é verdade em relação ao homem, porque é 


aperfeiçoado pelo casamento, tornando-se um com uma mulher.  Assim, os órgãos masculinos e 


femininos são absolutamente necessários.  O órgão masculino foi feito para a mulher, e o órgão 


feminino, para o homem.  Os seus órgãos sexuais não foram feitos para si próprios.  (265-101, 


20.11.1994) 


 


Grande é o amor da primeira noite de casamento.  É o primeiro amor.  Este é o momento em que 


uma mulher oferece o seu corpo, que protegeu durante toda a sua vida, ao seu homem.  O mesmo 


acontece com o homem.  Nessa noite, um homem oferece o seu corpo casto, completamente, à sua 


mulher.  As vidas que eles viveram antes do casamento foram em preparação para essa noite.  (250-


97, 12.10.1993) 


 


Quando o homem e a mulher se encontram e o amor desabrocha entre eles, vocês pensam que eles 


deviam unir-se absolutamente, ou continuar separados?  Como se produz absoluta unidade?  


Através dos beijos do homem e da mulher?  Através de que parte se tornam um?  O objectivo do 


casamento é a perfeição do ideal dos órgãos sexuais.  O casamento satisfaz esse ideal.  Isto está 


errado, ou certo?  Talvez pareça uma conclusão grosseira, mas não é de modo nenhum grosseira.  


Parece grosseira, porque é expressa nas palavras de pessoas grosseiras, num mundo secular, mas é 


sagrada, no mundo original de Deus.  Onde fica o lugar mais sagrado, desejado por Deus?  É o 


lugar onde o amor pode habitar para sempre.  (279-71, 24.7.1996) 


 


Uma mulher a caminho de encontrar o seu homem, devia estar a pensar: “Estou a procurar aquele 


que é mais precioso que Deus.  Estou a caminho de me encontrar contigo, com aquilo que é 


precioso ao máximo.  Com grande cuidado, entesourei e protegi isto toda a minha vida.  Amo-te”.  


Quando as mulheres anseiam pelos homens, deste modo, a sua área sexual palpita.  (206-141, 


3.10.1990) 







 


Amor filial é aperfeiçoado no momento em que um homem e uma mulher casados fazem amor, isto 


é, têm relações sexuais, pela primeira vez.  Aqui, a perfeição do coração fraternal e conjugal é 


realizada.  Este momento é também o ponto de partida para a perfeição do coração de futuros pais.  


Assim, o órgão sexual da mulher é o palácio original do amor, a origem do amor.  A partir daí, o 


amor começa; não começa no ar.  (257-100, 13.3.1994) 


 


Que aperfeiçoa o homem e a mulher?  A vida de casamento: onde o convexo e côncavo do homem e 


da mulher são unificados, com foco no amor.  É através do amor que eles são unificados.  Olhando 


para o corpo humano inteiro, de um ponto de vista estrutural, não há nada como os órgãos sexuais.  


Eles foram criados para ser o núcleo do todo.  No processo da criação, Deus investiu neles o maior 


esforço.  (263-261, 15.10.1994) 


 


A perfeição mútua é conseguida através do casamento, e pela união do homem e da mulher, que são 


duas metades, através dos seus órgãos sexuais.  O homem é aperfeiçoado através do amor da mulher.  


Ele aperfeiçoa-a, e ela a ele.  Esta perfeição e união de verdadeira vida, realiza-se com verdadeiro 


amor.  O homem e a mulher são unificados em verdadeiro amor.   


Isso acontece no lugar onde os dois são unidos através da activação da vida, com amor no centro.  É 


aí que o seu sangue se mistura, num só cadinho de fusão.  Filhos e filhas nascem desse lugar.  


Vocês deviam saber que esse lugar é mais precioso que filhos e filhas, que os vossos maridos, e 


mesmo Deus.  (280-199, 1.1.1997) 


 


O lugar onde o homem e a mulher se abraçam em amor é o lugar onde o universo é unificado.  É 


desse modo que a criação aparece, quando realiza o ideal como foi originalmente desejado.  (22-201, 


4.2.1969) 


 


A mais preciosa de todas as bênçãos é o amor de Deus.  Em seguida, é a herança do poder criativo 


de Deus.  Tal como Deus criou Adão e Eva, nós recebemos o poder de criar, através dos filhos que 


geramos.  Porque amamos os nossos filhos?  Porque, através deles, herdamos, horizontalmente, as 


grandes realizações de Deus; a habilidade para criar, neste mundo substancial.  Como resultado, 


sentimos a mesma alegria com os nossos filhos que Deus sentiu quando criou Adão e Eva.   


Em seguida, Deus concedeu-nos o direito de domínio.  Por causa disto, podemos ter domínio sobre 


a criação, tal como Deus.  Por conseguinte, devíamos compreender que, no momento em que em 


que nos casamos, herdamos o amor de Deus, o poder da recriação e o direito de domínio na esfera da 


perfeição.  Por isso, o casamento refere-se não só à realização do amor, mas também à herança dos 


direitos sobre a criação e seu domínio.  (76-45, 26.1.1975) 


 


O amor livre que campeia neste mundo, é uma armadilha preparada por Satanás para fazer com que 


as pessoas caiam, e evitar que se aproximem de Deus.  Uma vez apanhadas nesta armadilha, 







morrerão e serão dominadas por Satanás ou tornar-se-ão as suas presas.  Nos sociedades ocidentais 


presentes, e nos Estados Unidos em particular, devido à prevalência de amor livre, está a tornar-se 


cada vez mais difícil formar famílias ideais, e o número de pessoas que falham em formar famílias 


está a aumentar diariamente.  Assim, num futuro não muito distante, a maioria das pessoas não 


formarão famílias! 


Quando isso acontecer, a América tornar-se-á uma sociedade sem amor.  Posso predizer, com 


confiança, que se tornará finalmente uma sociedade infernal, dominada por ansiedade e medo 


causados por falta de confiança.  Neste momento, vocês, nos Estados Unidos, receberam a 


responsabilidade e missão de erradicar estas tendências sociais e, em vez delas, estabelecer uma 


sociedade transbordando de amor, a sociedade que Deus deseja.  (Bênção - 361) 


 


Na Igreja da Unificação, os nossos pontos de vista sobre o amor são diferentes.  A finalidade do 


casamento é que regressemos à Origem.  (182-186, 23.10.1988) 


 


3.3.2. Amor conjugal e poder absoluto 


 


Se um marido e esposa se amam mutuamente, tanto que o seu amor está prestes a explodir, na base 


do seu amor por Deus e pela humanidade, Deus e o universo serão capazes de se sentir extasiados 


através dessa família.  O amor que partilham não é outro senão o amor por Deus e pela humanidade.  


A raiz do amor não pode ser encontrada dentro de nós próprios.  Encontra-se em Deus e na 


humanidade.  (35-239, 19.10.1970)  


 


Depois do casamento nada continua a ter só uma dimensão horizontal, porque, quando um ser mais 


elevado está ligado a um ser menos elevado, o conceito de perpendicularidade emerge.  Uma 


fundação horizontal pode controlar o universo, mas não o cosmos.  Só quando a vertical se encontra 


com a horizontal, todos os lados podem ajustar-se perfeitamente, seja o Céu como a terra, a terra 


como o Céu, a frente como a retaguarda, a retaguarda como a frente, a direita como a esquerda, o 


alto como o baixo, e antes como depois.  O padrão aperfeiçoado na terra conduz à perfeição total do 


mundo espiritual.  (230-259, 8.5.1992) 


 


Depois do casamento, o lugar onde o marido e mulher partilham verdadeiro amor é a origem do 


amor, vida e linhagem de Deus e da humanidade.  Este palácio é o ponto de partida do ideal de Deus, 


do Seu reino na terra e no Céu.  Então, os filhos nascidos deste verdadeiro amor atingem unidade 


conjugal quando se centram em verdadeiro amor, formam uma família que atende a Deus, e tornam-


se o ponto de partida da paz e do ideal.  O homem e a mulher, que em si próprios são só metades, 


unem-se e completam o amor ideal de Deus, como os Seus companheiros objecto.  (259-45, 


27.3.1994) 


 


 







Quando um homem e uma mulher recebem a Bênção e sentem alegria, dando e recebendo amor 


aperfeiçoado, aos olhos de Deus, isso é como uma flor a desabrochar na terra.  Além disso, tudo o 


que acontece através do seu amor é para Ele como a fragrância das flores.  Deus viria então residir 


em tal família, porque deseja viver no meio de tão maravilhosa fragrância.  A fundação onde o Seu 


amor desce é o lugar onde o amor conjugal se realiza, e tornar-se-á também o lugar onde todas as 


coisas e o universo podem unir-se em harmonia.  (Bênção – 887) 


 


Quem é o dono dos órgãos masculinos e femininos?  É o Deus vertical.  Onde se unem o amor 


ideal de Deus e dos seres humanos ?  Nos órgãos sexuais.  Casamo-nos para encontrar Deus.  


Estas são palavras extraordinárias.  Deus não reside em nenhum outro lugar.  Quando tivermos 


atingido essa posição, descobriremos que Ele está a residir lá.  Onde é que o ensinamento 


relacionado com os três grandes sujeitos se estabelece e enraíza?  Em amor.  O amor de Deus e dos 


seres humanos unem-se através dos órgãos sexuais.  O casamento tem como objectivo sermos 


enxertados ao amor vertical de Deus. 


Trovões e relâmpagos, causados por electricidade negativa e positiva, num dia nublado, simbolizam 


o casamento do universo.  Nessas alturas, ouve-se um grande estrondo, não é verdade?  Os pombos 


não são barulhentos, quando fazem amor?  Tenho a certeza que vocês têm dificuldade em abafar o 


grito que ameaça sair da vossa boca, com receio que os vossos pais vos possam ouvir.  Sejam 


espontâneos.  Não é necessário esconder tais coisas.  Já não é pecado gritar até que os vidros da 


janela se estilhacem todos ao mesmo tempo.  Tal como relâmpagos iluminam o Céu e são 


acompanhados do estrondo de trovões, vocês deviam resplandecer.  No casamento, deviam atingir o 


estado de viver atendendo uma mulher ou homem santo, e Deus.  Monges budistas nunca 


conhecerão um tal mundo de amor, por mais que pratiquem ascetismo.  (203-255, 26.6.1990) 


 


Vocês pensam que Deus não vos vê a fazer amor?    Não é um segredo.  É algo que o universo 


deve ver, e é muito errado não se estar ciente deste facto.  Os vossos antepassados estão a observar-


vos do mundo espiritual; podem ver esse acto como se estivesse a ter lugar precisamente em frente 


deles, como se fosse nas palmas das suas mãos.  Portanto, é muito errado pensar que fazer amor é 


algo embaraçoso.  (250-244, 15.10.1993) 


 


O amor é eterno.  Não pode haver dois amores eternos, mas só um.  Quando o homem e a mulher 


se unem através de amor, deviam viver juntos, em união feliz na terra, até que a morte os separe.  


Mesmo depois da morte deviam viver juntos eternamente.  Embora haja dois corpos, formam uma 


unidade quando se reúnem.  Quando os dois corpos se unem, estão destinados a revolver à volta de 


Deus, estabelecendo desse modo a base de quatro posições de amor; esse é o mundo ideal.  Falso 


amor não pode invadi-lo, e só verdadeiro amor habitará lá.  (Bênção – 344) 


 


Que espécie de casal são um marido e esposa ideais?  São o marido e esposa que podem manifestar, 


substancialmente, a arte e literatura mais elevadas.  Antes de entrarem em contacto com o ideal 







mais elevado e com o mundo da cultura, o amor mais doce e extraordinário partilhado pelo marido e 


esposa devia tornar-se a melhor obra artística no mundo.  A sua vida conjugal devia tornar-se a 


maior obra literária, a encarnação da própria literatura.  (22-269, 4.5.1969) 


 


A arte devia ser manifestada na família.  Os maridos deviam ser artistas e capazes de divertir.  Se 


vocês encontrarem um bom artigo numa revista, sublinhem-no e leiam-no em voz alta, com uma voz 


maravilhosa, para a vossa esposa, quando ela estiver prestes a dormir.  Se imaginarem num sonho 


que a vossa esposa foi movida com emoção, precisamente quando foi dormir, isso acontecerá na 


realidade.  Desse modo seriam ligados ao mundo espiritual.  Que esplêndido isso é!  Gostariam de 


viver desse modo, ou prefeririam viver como um casal não requintado?  Se quiserem viver em estilo, 


adoptem primeiro uma atitude e direcção requintadas.  Essa é a primeira condição.  (271-282, 


28.8.1995) 


 


Dando nascimento a um bebé, vocês ocupam a parte mais elevada do mundo de Deus.  Ascendendo 


à posição de Deus e amando os nossos filhos, podemos sentir o coração interno de Deus, e quanto 


Ele amou os seres humanos, depois de criá-los.  (224-28, 21.11.1991) 


 


Dando nascimento a filhos e filhas e tomando a posição de pais, um casal pode sentir a alegria que 


Deus sentiu quando estava a criar os seres humanos.  Através da experiência de termos filhos e 


filhas somos iniciados no mundo onde podemos herdar todos os poderes de Deus, o Grande Sujeito 


do Céu e da terra.  A responsabilidade da mãe e do pai consiste em produzir filhos e filhas, educá-


los e casá-los.  Deus devia criar Adão e Eva e casá-los, mas não pôde fazê-lo.  Adão e Eva também 


foram incapazes de casar os filhos a que deram nascimento.  Este amargo sofrimento tem de ser 


resolvido.  Estes tornam-se os princípios da educação.  (223-196, 10.11.1991) 


 


Um casal pode perpetuar a sua linhagem, unindo-se e tendo filhos e filhas.  Podem experimentar a 


alegria de Deus ao criar neste mundo horizontal, através de serem elevados à posição de criadores, e 


darem nascimento a filhos e filhas.  Assim, a esposa devia ser tratada do mesmo modo que os filhos 


e filhas, porque a sua posição combina a dos filhos, filhas e irmãos.  Por isso, o marido e esposa não 


podem ser separados.  O amor não deve ser satisfeito levianamente.  Para ter filhos e filhas, o casal 


precisa atingir o padrão inerente originalmente desejado por Deus, como o ideal da criação, pela 


obediência a todas essas tradições.  Deste modo, a família torna-se a fundação para o Reino do Céu.  


(223-24, 7.11.1991)  


 


O movimento circular manifesta-se em todas as formas e feitios, logo que vocês se unam com Deus.  


Logo, o irmão mais velho tem de amar o irmão mais novo, seguindo o exemplo dos pais, que os 


amam.  O amor na família desabrocha, quando uma família se une completamente, assim.  Então, o 


amor dessa família torna-se amor numa sociedade e, em seguida, o amor numa nação.  Deste modo, 


torna-se o amor de todo o mundo.  Contudo, presentemente estas coisas estão obscurecidas pelos 







olhos das pessoas.  (28-168, 11.1.1970)  


 


Uma vez que Deus é a substância original do verdadeiro amor, aqueles unidos por verdadeiro amor 


formam um só corpo.  Os pais são deuses vivos, permanecendo na posição de Deus, o marido e 


mulher representam a dualidade de Deus, numa relação recíproca, e os filhos e filhas são pequenos 


deuses.  Uma família de três gerações, organizada de tal modo, baseada em verdadeiro amor, é a 


fundação para o Reino do Céu.  Sem uma tal fundação, o Rei do Céu não pode ser estabelecido.  A 


família é o centro do universo.  A perfeição de uma família é a base para a perfeição do universo, e, 


assim, se se ama o universo como se ama a família, pode-se ir para qualquer lado, sem restrições.  


Neste caso, Deus permanece na posição central, combinando todos os tipos de amor, como o Pai de 


todo o universo.  (298-306, 17.1.1999)  


 


Monumentos de paz deviam ser erigidos para a castidade da mulher e fidelidade do homem, porque 


se tem confiança absoluta neles.  Este padrão tem de ser aplicado igualmente para ambos.  Tem de 


haver igualdade e , como tal, haverá felicidade.  Quando isto é igualizado por toda a eternidade, há 


felicidade.  A mulher é o tesouro de todos os tesouros; ela só era uma metade, mas, ocupando o 


marido, o Céu e a terra são reunidos.  Para Deus, que está acima de nós, filhos e filhas nascem, que 


estão abaixo d’Ele.  Em suma, uma relação de posições mais elevada e mais baixa é formada.   


Em seguida, com base na relação conjugal, expansão tem lugar em todas as direcções.  Finalmente, 


a família pode estabelecer-se através da relações de frente e trás, de irmãos.  É necessário que se 


tenha irmãos e irmãs.  Esta organização das posições mais elevada e mais baixa, esquerda e direita, 


e frente e trás, tem de tomar raízes fortes.   


Como tal, o único tesouro que o homem tem é a sua esposa.  Ainda que ele tenha de abandonar 


todas as suas posses, a única coisa que não pode mudar é a sua esposa.  Ele é o seu único tesouro.  


(1.9.200) 


 


4. Os Órgãos Sexuais São o Maior Mistério e Interesse 


 


4.1. Os órgãos sexuais foram criados com o máximo esmero 


 


Porque é o universo baseado no sistema de pares?  Aconteceu naturalmente?  Podemos falar acerca 


da actual teoria da evolução, mas qual é a verdade, melhor conhecida, que apareceu antes desta 


teoria?  Homens e mulheres têm genitais, os órgãos sexuais.  Estes órgãos evoluíram?  Se 


evoluíram, então o modo de fazer amor também teria mudado.  As pessoas do tempo presente 


teriam uma maneira mais desenvolvida de fazer amor que as pessoas do passado.  Mesmo no reino 


dos insectos, o acto de amor entre os insectos seria diferente hoje do que era no passado.  As aves 


também se acasalariam de maneira diferente.  Discussões baseadas em tais factores deviam ser 


mantidas.  Foram os órgãos de amor, que são a fonte de vida, feitos para desenvolver-se através de 


evolução?  As nossas pestanas crescem por si mesmas, e os nossos olhos choram, simplesmente 







porque lhes apetece?  Não digam tais disparates. 


Tem de haver o dono – a ideia – que é a origem deste universo.  Quão misteriosos sãos os nossos 


corpos?  Vieram a existir assim tão simplesmente?  Quão misteriosos são os órgãos sexuais?  


Podiam estes órgãos, tão inconcebivelmente misteriosos, ser feitos assim tão simplesmente?  Nada 


que esteja relacionado com a vida, é simples.  (191-53, 24.6.1989) 


 


O mundo material anseia tornar-se as células dos órgãos masculinos e femininos, porque eles são o 


destino final da esperança.  Tornando-se uma dessas células, pode tornar-se valioso, porque é aí que 


pode entrar em contacto com o amor de Deus.  Por isso, todos os núcleos e células essenciais do 


universo estão focados na operação dos órgãos masculinos e femininos.  Energia está a circular 


através do amor e emanando deles: isto pode mesmo mover o universo.  Por esta razão, desejamos 


sacrificar-nos por causa da pessoa que amamos.  (287-303, 6.10.1997) 


 


Todos os sentidos fisiológicos estão concentrados nos órgãos sexuais.  Deus criou-os com o maior 


apuro.  Como tal, tornaram-se os órgãos que ligam a história e recriam a vida.  Sem saber nada, 


vocês têm relações sexuais e produzem filhos e filhas, mas não é assim que devia ser.  Deus, que 


criou os órgãos, tencionava que todos os elementos se ligassem a eles.  Por isso, quando são 


activados, todos os elementos fundamentais da vida se ligam a eles, e explodem como uma central 


eléctrica.  A isso chama-se amor.  (255-306, 11.3.1994) 


 


Vocês são casadas?  Têm maridos?  Quando os animais estão com o cio e ansiando por um 


companheiro vão à procura dele, pelo olfacto e não pela vista.  De modo semelhante, vocês 


precisam iniciar uma grande revolução fisiológica, mas, devido à Queda, ainda não atingimos o nível 


de usar todos os nossos sentidos.  Como é o acto de amor para os animais?  Vocês viram o filme 


hoje, não viram?  No Rio Dong, localizado na província de Gangwon, podem encontrar Hemibardus 


mylodon, uma espécie de peixe sem órgãos sexuais.  Existe uma linha que corre pelo seu corpo, e 


isso é o seu órgão sexual.  Quando as fêmeas libertam o seu odor, no cio, os machos roçam o corpo 


no corpo delas, e há uma descarga eléctrica.  Então os machos segregam fluido seminal.  É 


verdadeiramente espantoso.  Como são os peixes capazes de pôr ovos em água?  É assim que 


fazem amor.  (301-195, 26.4.1999) 


 


De acordo com a teoria da evolução, quem fez a distinção entre os géneros masculino e feminino?  


Que é a amiba?  Darwin, esse patife, eu devia abaná-lo até que compreendesse os seus erros.  Vocês 


sabiam que a estrutura dos órgãos masculinos e femininos é muito mais misteriosa e complicada que 


a vossa estrutura óssea?  Dr. Yoon, como responderia a esta questão?  Bem, como responderia?  É 


a afirmação: “A estrutura dos órgãos sexuais é mais complicada que a estrutura do nosso esqueleto” 


correcta?  Sim, a estrutura dos órgãos sexuais é mais complicada.  (197-22, 7.1.1990)  


 


 







4.2. Os donos dos órgãos sexuais foram mudados 


 


O tesouro do homem não lhe pertence.  Pertence à mulher, e o tesouro dela pertence a ele.  Em 


resumo, a posse foi trocada.  A mulher não possui o seu próprio órgão sexual.  Ela precisa saber 


que ele pertence ao homem dela; não é dela.  O mesmo é verdade em relação ao homem.  Portanto, 


não podemos fazer aquilo que queremos com os nossos órgãos sexuais.  As mulheres americanas 


pensam que os seus órgãos lhes pertencem.  Como resultado, agem livremente e fazem com eles o 


que lhes apraz.  O mesmo acontece com os homens.  Mas vocês são só os guardas do vosso órgão 


sexual.  Por outras palavras, os guardas fazem-se passar por donos. 


Pergunto às mulheres: quando encontraram o dono do vosso órgão sexual?  O dono é o vosso 


marido.  E vocês, homens: o vosso, pertence-lhes?  Então, que é o casamento?  Através do 


casamento, homens e mulheres estão destinados a encontrar os donos dos seus órgãos sexuais.  O 


amor consiste de electricidade negativa e positiva procurando-se uma à outra e encontrando-se para 


produzir uma descarga.  O amor é algo semelhante a isto.  Uma mulher casa-se, não por causa da 


face do homem, mas para isto.  Um homem casa-se, não por causa da mão de uma mulher, mas para 


isto.  Se o homem e a mulher estão destinados a casar-se entre si, como pode haver homossexuais e 


lésbicas?  Deixarão de existir.  Em menos de um século, numa geração, desaparecerão.  Tendo isto 


em conta, vocês deviam casar-se, ou não?  Porque nos casamos?  Precisamos casar-nos, porque as 


coisas são como são.  Vocês precisam absolutamente de casar-se.  (162-50, 22.3.1987)  


 


Os órgãos sexuais das mulheres não são para si próprias, mas para os seus maridos.  Até agora, 


pensaram que lhes pertenciam, mas esse não é o caso.  Não precisam deles.  Os homens são 


aqueles que precisam.  As mulheres precisam compreender que aquilo que têm pertence aos homens.  


Pertence aos homens, aos seus maridos.  Apesar disso, as mulheres sentem-se possessivas em 


relação a eles e, assim, cruelmente, arruínam tudo neste mundo.  Sem homens, para que os usariam?  


Estou a perguntar: para que podiam ser usados?  Esta é uma pergunta séria.  Previamente isto não 


foi compreendido.  (275-132, 4.12.1995) 


 


A dona do amor do homem é a mulher.  Ela possui-o.  O dono do amor da mulher é o marido.  Ele 


possui-o.  Todos os homens devem saber isto.  A quem pertencem essas coisas suspensas do corpo 


dos homens?  Isto não foi compreendido previamente.  Pensar que o vosso órgão sexual vos 


pertence, é um pecado.  É um pecado grave que as mulheres pensem que os seus órgãos lhes 


pertencem.  (141-172, 21.2.1986) 


 


Homens verdadeiros não deviam mudar.  Mulheres verdadeiras não mudam.  Onde podem ser 


encontrados estes homens e mulheres que são absolutamente imutáveis em verdadeiro amor?  Se 


houvesse tais pessoas, o universo inteiro curvar-se-ia perante elas.  É isso que aconteceria.  Como 


Deus é o Rei da sabedoria, permite que as mulheres guardem o tesouro dos homens, e que os homens 


guardem o tesouro das mulheres.  É isso que acontece com os órgãos sexuais.  (142-335, 







14.3.1986)  


 


Para que finalidade nasceram os seres humanos?  Para procurar o caminho do amor.  Portanto, os 


órgãos sexuais dos homens e das mulheres não lhes pertencem.  O órgão suspenso do corpo do 


homem não é seu.  No entanto, considerava-o como a sua propriedade.  A mulher não é a dona do 


seu órgão sexual; pertence ao homem.  A dona do órgão sexual no corpo do homem é a mulher.  


Vocês têm de compreender este facto espantoso que, deste modo, os órgãos de amor e os seus donos 


foram trocados.  (143-66, 15.3.1986) 


 


A mulher e o homem são diferentes a um respeito.  Que é?  Não são os seus órgãos sexuais?  O 


órgão sexual da mulher pertence-lhe?  Pertence-lhe, depois de se casar?  É do seu marido.  


Também, que está suspenso do corpo do marido?  A quem pertence?  Pertence à mulher por toda a 


eternidade.  O direito de posse do amor absoluto é determinado com base em amor absoluto.  Se 


um homem tem uma aventura amorosa no mundo satânico, só há uma maneira de poder ser 


perdoado: que esteja preparado para cortar o seu órgão sexual com uma faca, mas, então, não o faz, 


só porque a esposa lhe segura a mão e o impede de fazê-lo.  (180-334, 5.10.1988) 


 


Podem o homem e a mulher unir-se por intermédio de beijos ou abraços?  União completa só 


acontece na vida conjugal, a qual une o homem e a mulher como os donos de órgãos sexuais 


trocados.  (190-130, 18.6.1989)  


 


O homem existe para o companheiro objecto perante ele, a mulher.  Como Deus é o Rei da 


sabedoria, para os impedir de lutar e de se separar, colocou as partes mais preciosas de cada um deles 


no corpo do outro, isto é, trocou os donos.  Essas partes preciosas são os órgãos masculinos e 


femininos.  São os lugares mais sagrados.  O lugar construído para guardar a Arca da Aliança, não 


se chamava o Santo dos santos?  Qualquer pessoa que a tocasse era atingida por um raio e a sua 


geração, assim como miríades de gerações futuras, seriam destruídas.  O único dono, o sumo 


sacerdote, é o marido.  (190-134, 18.6.1989) 


 


No processo da criação, Deus não fez o homem e a mulher ao acaso.  Criou-os baseados nos órgãos 


sexuais.  Porquê?  Porque é o antepassado do amor, a origem da vida e da linhagem.  Lá, o homem 


transmite amor ideal.  O órgão sexual da esposa pertence ao seu marido, e o do marido, à esposa.  


Eles não são os donos dos seus próprios órgãos.  Por isso, não são aqueles que os podem abrir.  A 


mulher não pode abrir o seu, e o homem também não.  Só ela pode abrir o dele, e ele, o dela.  O 


ponto focal do amor frutifica nesse lugar.  (193-301, 8.10.1989) 


 


O homem nasceu para a mulher, e a mulher nasceu para o homem.  Assim, os órgãos sexuais do 


homem e da mulher não lhes pertencem.  Deus é muito sábio: trocou os donos.  Não são canalhas 


completos os homens que têm aventuras amorosas?  São as coisas mais baixas que existem e 







merecem ser partidos por um raio!  Tal comportamento nunca pode ser perdoado na Igreja da 


Unificação.  (198-122, 25.1.1990) 


 


Quem é o dono desse órgão côncavo feminino?  É a mulher, ou o homem que precisa dele?  É a 


mulher que precisa absolutamente dele, ou o homem?  O homem.  Também, o dele é absolutamente 


necessário para ela.  Em termos da posse das chaves para eles, ele tem a dela, e ela, a dele.  Assim, 


só há uma pessoa que os pode abrir.  Como só há um verdadeiro amor, só verdadeiros homens e 


mulheres podem tomar conta deles.  (210-108, 1.12.1990)    


 


Quem é o dono do órgão feminino?  O homem.  O órgão masculino é necessário para a mulher, e o 


órgão feminino, para o homem.  Eles foram criados em correspondência, desse modo.  Os donos 


foram trocados.  (227-59, 10.2.1992) 


 


O amor quer ser absoluto.  Absoluto significa que só existe um, não dois.  Algo absoluto é 


eternamente um.  Por consequência, só um homem e uma mulher podem ser os companheiros de 


amor.  Como tal, Deus criou um Adão e uma Eva.  Como pode negar-se isso?  Ninguém poderia 


mudar esse facto.  (254-273, 15.2.1994) 


 


Para quem vieram a existir os seios da mulher?  Para si própria?  Para os seus filhos e filhas, não 


para si própria.  Para quem tem ancas?  Novamente, para os seus filhos e filhas.  Os donos dos 


seus seios são os filhos.  Então, e o órgão sexual?  É para o seu marido.  Porquê?  Tudo na terra 


veio a existir para os outros.  Quem é o dono do órgão feminino?  O marido.  Quem é o dono?  O 


marido, não a mulher, ela própria.  Então, quem possui o órgão do homem?  A mulher.  Deus é 


verdadeiramente espantoso.  Trocou os donos, para impossibilitar a fuga de qualquer dos dois.  


(201-196, 1.4.1990) 


 


A face de uma mulher não é para si própria.  É a face na qual o marido se pode deleitar.  Nada é 


dela.  O seu órgão sexual, colocado na parte inferior do seu centro, não lhe pertence.  Pertence ao 


marido.  Nenhuma parte do corpo da mulher foi criada para ela.  São todas para o marido e os 


filhos.  Tal é o caminho percorrido pela mulher: é ela quem pode abraçar estes dois mundos.  Devia 


dar as mãos a ambos.  A pessoa que pode tornar-se o recipiente de amor, abraçando os mundos 


vertical e horizontal na terra, pela primeira vez, é a mulher.  (263-180, 23.8.1994) 


 


No que respeita ao corpo feminino, os seus seios e ancas foram criados para o bebé, e a face e a parte 


que está coberta são para o marido.  Este é o caso para todas as partes do corpo dela, acima e abaixo, 


à esquerda e à direita.  Não há uma única coisa para ela.  Quem é o dono?  O dono de quê?  Estou 


a referir-me ao órgão feminino.  Não é dela.  Pertence ao homem.  Ela não pode fazer o que lhe 


apetece com algo que pertence a ele.  Se isto tivesse sido sabido, o mundo não se teria tornado 


assim tão caótico.  Como poderia haver amor livre ou homossexualidade?  Não é roubo usar a 







propriedade de alguém, como nos apetece?  Os ladrões acabarão mal.  (290-158, 18.2.1998) 


 


Presentes connosco, hoje, estão presidentes de mais de dez nações; gostaria de lhes pedir que tentem 


transmitir esta mensagem pelo rádio.  Perguntem se o órgão sexual do homem é para si próprio ou 


para a mulher.  Aqueles que afirmam que o seu lhes pertence são ladrões.  Este não é um assunto 


para rir.  É uma declaração histórica.  Se toda a gente vivesse de acordo com isto, o mundo de paz 


manifestar-se-ia precisamente em frente dos nossos olhos.  No que respeita à vontade de Deus, as 


coisas mais importantes são as relacionadas com amor.  Para instruir os seres humanos acerca da 


Sua vontade relativa ao amor, Deus criou o órgão mais precioso, isto é, o órgão sexual, e o órgão 


masculino pertence à mulher, e o feminino, ao homem!  Ámen! Vocês pensam que isto não é 


verdade?  Pensam que está errado?  (277-182) 


 


Os órgãos masculinos e femininos são os pólos positivo e negativo, que podem possuir o amor de 


Deus.  São as placas de recarga de uma bateria.  Sem eles, não podíamos ser recarregados com o 


amor de Deus.  Uma vez que os seres humanos recarregam o seu amor através desse órgão, podem 


fazê-lo todos os dias.  Todavia, os animais não podem.  Só podem fazê-lo uma vez por ano.  (134-


200, 20.7.1985) 


 


O sistema de família nos Estados Unidos é tal que avôs e avós não podem visitar a casa do neto, 


sempre que queiram.  Se o quiserem visitar, têm de telefonar primeiro.  Tais procedimentos têm de 


ser seguidos, antes de uma visita.  Pensem nisso.  Numa relação de amor, devia uma pessoa 


perguntar ao seu cônjuge: “Façamos amor esta noite!” e obter permissão?  Quer se trate da esposa 


ou do marido, se um disser: “Façamos amor!” o outro tem de concordar.  Estas são obrigações 


conjugais.  As coisas são assim.  Não se pode responder: “Estou cansada, não quero!”  O vosso 


órgão não vos pertence.  O dono do órgão feminino é o homem, e o dono do órgão masculino, a 


mulher.  Quem pode negar isto?  (246-53, 23.3.1993)  


 


Vocês mulheres, é para vocês que têm seios tão grandes?  E ancas?  Não há uma única parte de 


vocês que vos pertença.  Tudo o que a mulher tem não lhe pertence.  É para os outros, para os 


filhos e para o marido.  Nenhum dos seus órgãos fisiológicos ou o órgão sexual existe só para a 


mulher.  Então, a quem pertenceria o órgão masculino?  À mulher.  É a esposa que tem a chave.  


Se ela usasse o seu órgão de modo errado, incorreria o castigo do Céu.  Porque foram destruídas 


Sodoma e Gomorra?  Porque está a América a caminho da destruição?  Por causa de drogas e 


promiscuidade.  (142-150, 8.3.1986)           


 


Vocês não sabiam o que faz do homem um homem, e da mulher uma mulher?  A resposta é: os 


órgãos sexuais.  Há aqui alguém que desgoste deles?  Se gostam, quanto gostam?  Ainda que até 


agora tenham desgostado, deviam estimá-los a partir deste momento.  Como será o mundo no 


futuro?  Se for um mundo que aprecia absolutamente os órgãos sexuais, será um bom, ou mau 







mundo?  Prosperará ou declinará?  Isto não é uma piada.  Quando Deus estava a criar os seres 


humanos, em que parte investiu o maior esforço criador?  Seriam os olhos, o nariz, o coração ou o 


cérebro?  Não morrem todos estes órgãos eventualmente?  Qual é a finalidade da Federação das 


Famílias para a Paz Mundial?  Se houvesse um mundo habitado por pessoas que transcendessem 


todas as áreas da vida, incluindo as da moralidade e religião, e que, como casais, harmonizassem os 


seus órgãos sexuais de modo a receberem o louvor e bom acolhimento de Deus, que espécie de 


mundo seria? 


Quando homens e mulheres nascem, a quem pertencem os seus órgãos sexuais?  A dona do órgão 


do marido é a esposa, e vice-versa.  Vocês têm sido ignorantes do facto que os donos dos órgãos 


sexuais foram trocados.  Esta simples verdade é inegável e permanecerá imutável, através da 


história, eternamente.  (279-244, 15.9.1996) 


 


Onde fica esse lugar que acolhe o amor de Deus?  Vocês deviam saber que esse lugar são os órgãos 


masculinos e femininos.  Os órgãos de amor originais, que não têm nada a ver com a Queda, são o 


lugar mais sagrado.  A humanidade tem estado ignorante deste facto chocante, que, devido à Queda, 


este palácio, esta fonte, que devia ter herdado a linhagem mais preciosa do príncipe imperial do Céu, 


herdou, em vez disso, a linhagem de Satanás, o inimigo de Deus.  (134-185, 7.4.1985) 


 


Através dos órgãos sexuais, o homem e a mulher fazem amor.  Contudo, Deus sabiamente trocou 


entre si estes órgãos de amor, de modo que não pudessem estar separados mesmo que quisessem.  


Mesmo quando estão separados, um precisa de voltar para o outro, porque não tem outro lugar para 


onde ir e nenhum outro lugar de descanso.  Só quando estamos juntos do nosso companheiro de 


amor, podemos harmonizarmo-nos e ser bem acolhidos, onde quer que vamos, no Céu e terra.  (148-


290, 25.10.1986) 


 


4.3. Verdadeiro amor pode digerir mesmo as coisas sujas 


 


Todos vocês sabem em que parte do corpo Deus investiu o Seu maior esforço criador?  Nos órgãos 


sexuais.  Os termos órgão sexual não significam uma máquina reprodutora.  É a parte mais preciosa 


de todas, mas está colocada junto da parte mais suja.  Vocês estão cientes disso?  Não é verdade 


que a uretra se encontra no mesmo lugar?  Está no mesmo lugar.  Isto é verdade, tanto para o 


homem como para a mulher.  Porque foram criados desse modo?  Mesmo as melhores sementes 


precisam ser fertilizadas para adquirir raízes e crescer bem.  Quanto maior for o valor de algo, de 


tanto mais fertilizante precisa receber continuamente. 


Os seres humanos continuam a crescer.  Estão a crescer como se quisessem ocupar o próprio Deus e, 


por esta razão, recebem estrume durante toda a vida.  Deviam achar isso sujo, ou estar gratos?  Isso 


em si mesmo é horrendo, não é?  Então, porque está colocada junto do vosso órgão?  Todas as 


manhãs esse órgão precisa de cheirar o odor proveniente da uretra, e molha-se todas as vezes que 


vocês urinam.  Que é isto?  Tais são os princípios do Céu e da terra.  (261-170, 9.6.1994)  







 


Vocês pensaram que tesouros estavam acumulados no Céu.  Mas acontece que tinham tesouros nos 


vossos corpos.  Vieram a compreender que o palácio original é uma parte do vosso corpo.  Não são 


os órgãos de amor, o palácio original que pode atender a Deus?  Onde fica o caminho que faz a 


ligação com o amor?  Nas pontas dos dedos?  Onde está?  Que é, num homem?  Que é, numa 


mulher?  São os órgãos masculinos e femininos, onde a substância mais desagradável também pode 


ser encontrada.  Por onde sai a urina?  Do órgão sexual.  Este é o caso tanto para o homem como 


para a mulher.  Se essa urina suja, assim excretada, se misturasse com amor, ainda seria suja, ou 


tornar-se-ia limpa?  Então que maravilhoso seria beber urina impregnada de verdadeiro amor, como 


chá gelado!  (178-125, 1.6.1988) 


 


O amor harmoniza muitas coisas.  Pode produzir um cheiro nauseabundo, fétido, ou cheirar como 


perfume.  Assim, para o amor nada é sujo.  Por isso, Deus é realmente o Rei da sabedoria.  Os 


nossos órgãos sexuais estão situados exactamente ao lado da parte mais suja do nosso corpo.  


Declarando isto como o caminho da harmonia, Ele colocou os órgãos masculinos e femininos no 


lugar mais desagradável e mais sujo.  (194-49, 15.10.1989) 


 


Onde estão os órgãos masculinos e femininos?  Estão na zona mais segura e, ao mesmo tempo, mais 


suja.  Isto demonstra que Deus é verdadeiramente o Rei da sabedoria.  Através disto, Ele ensina à 


humanidade: “O amor governa mesmo essas coisas sujas!”  O órgão sexual está perto do ânus, e a 


urina passa através desse mesmo órgão.  (194-175, 22.10.1989) 


 


Quando vocês fazem amor, não desejam que o órgão masculino vos penetre?  Quando se pensa 


nisso, que sujo é?  A abertura mais sagrada e a mais suja são uma só e a mesma.  Não é verdade?  


Nesse lugar fedorento, a vida eterna desponta.  Isto é verdade.  Quando vão à casa de banho 


deviam pensar nisto.  Deviam ter presente na vossa mente, as minhas palavras: “É um lugar sagrado, 


ligado a verdadeiro amor.  Tudo é sagrado”.  Nunca se esqueçam disto.  (293-43, 1.5.1998) 


 


O órgão sexual mais precioso está ligado à parte mais suja.  Por onde sai a urina?  Nunca ninguém 


pensou neste assunto importante.  Se vocês não soubessem isto, seria impossível que se 


aperfeiçoassem.  Na Primavera, quando semeiam sementes, lavam-nas com água, ou cobrem-nas 


com estrume?  Cobrem-nas com estrume, estrume sujo e fedorento.  Enterram-nas no solo e, em 


seguida, calcam-nas com os pés.  (277-274, 18.4.1996)  


 


O órgão sexual está localizado à distância máxima, ou mínima das partes que vocês usam para urinar 


e defecar?  Pessoas notáveis deviam ser honradas, mesmo nos lugares mais pestilentos.  O lugar 


onde a vida está situada precisa de fertilizante.  Não pode ser um lugar limpo, como uma praia 


arenosa.  O homem devia ter um sabor semelhante a sopa de pasta de feijão de soja fermentado.  


Está bem que a mulher seja limpa, mas o homem devia ser um pouco azedo.  Regressando a casa, 







depois de um dia passado no exterior, mesmo que os seus pés cheirassem um pouco, ele devia rir-se 


disso.  Se fosse muito limpo, nem mesmo moscas se aproximariam dele.  Mesmo elas se 


recusariam a visitá-lo.  Sendo assim, então, que mais, quer fossem formigas ou aves, se aproximaria 


dele?  (247-323, 1.6.1993) 


 


Que é o casamento?  Não está relacionado com a união dos órgãos sexuais?  É assim, ou não?  As 


minhas palavras não são vulgares, mas sagradas.  A parte mais nobre do corpo humano é o órgão 


sexual.  É aí que a vida e o ideal são transmitidos.  É extremamente precioso, mas está perto dos 


órgãos excretórios.   


Que acontece aos órgãos sexuais do homem e da mulher, quando se sentam na retrete?  É só o ânus 


que se senta lá?  Não se sentam todos?  (187-70, 6.1.1989) 


 


Qual é a parte mais preciosa do corpo humano?  O órgão sexual.  Embora esse órgão seja sagrado 


ao máximo, o que fica ao lado dele é o mais sujo.  No caso do homem, urina passa através do seu 


órgão sexual.  Porquê?  Esse é o mistério do universo.  Também, que fica mais perto do órgão 


feminino?  Não é o ânus, que a mulher usa todas as manhãs?  O mesmo se passa com a micção.  


Porém, vocês não deviam pensar que o órgão sexual está colocado num lugar absurdo.  Já alguma 


vez ouviram alguém acusar essa parte?  Nenhumas palavras deviam ser ditas contra ela, e nada 


errado devia ser encontrado nela.  Quando forem para o mundo espiritual, deviam desejar viver 


tanto nos lugares mais baixos, como nos mais elevados.  (213-283, 21.1.1991)  


 


Que passa através do órgão feminino?  Vida.  E que mais?  Urina, uma prima das fezes.  Mesmo 


eu acho isto estranho.  Porque é que alguém gostaria disso?  Avôs e avós, e mesmo o próprio Deus, 


lamentam não ter podido obter este amor.  É extraordinário.  Que há de tão especial nisso?  (295-


186, 28.8.1998) 


 


O amor é precioso para a humanidade.  O amor dos seres humanos é precioso, mas, precisamente ao 


lado desse órgão de amor precioso está o órgão que vocês mais odeiam.  Qual é?  Com que urinam 


vocês?  Em ambos o homem e a mulher, está isso ligado, ou não, com o órgão sexual?  Não acham 


isso ofensivo?  (263-95, 21.8.1994) 


 


Qual é mais importante: os dedos ou a cabeça?  Que é a melhor coisa no homem?  Que parte do 


corpo é a mais preciosa nos homens e mulheres?  Não é o órgão sexual?  Que precioso é que tenha 


sido criado de modo a ser protegido contra intrusões indesejadas, de todas as direcções!  Isso não 


aconteceria se estivesse colocado onde pudesse ser tocado por alguém que passasse.  Por isso, está 


cuidadosamente protegido.  Este é o caso tanto para o homem como para a mulher.  Mesmo que eu 


fosse Deus, não teria podido encontrar um melhor lugar para o colocar.  Ao criar e instalar esse 


órgão, onde o teriam vocês colocado?  Tê-lo-iam posto noutro lugar?  Se fizessem isso, que 


aconteceria quando um homem e uma mulher estivessem a caminhar juntos?  (199-323, 21.2.1990) 







 


4.4. Vertical e horizontal devem ser equilibradas pelos órgãos sexuais 


 


Não é verdade que os arquitectos desenham só com esquadro?  Não desenham planos muito 


facilmente?  Do mesmo modo, no que respeita ao corpo humano, onde estão localizados os órgãos 


mais importantes?  Os mais importantes são aqueles que se encontram ao longo de uma 


perpendicular, tirada a partir do centro.  Quais são?  Do ponto de vista fisiológico, quais são os 


órgãos mais importantes?  O primeiro é o nariz.  Tentem bloquear as narinas.  Através delas 


passam elementos essenciais à vida.  Então, mais abaixo, aonde se chegaria?  Depois do umbigo, 


chega-se ao órgão sexual.  O órgão feminino está colocado verticalmente, ou lateralmente?  Eu não 


saberia; são as mulheres que deviam saber bem.  O órgão masculino está colocado verticalmente?  


Vocês deviam saber isso.  Tudo centrado nessa linha vertical é sagrado.  Está directamente 


relacionado com as questões da vida.  (196-226, 1.1.1990) 


 


Uma pessoa em cuja face a linha lateral (linha da boca) e a linha vertical (linha do nariz) sejam 


perpendiculares, é uma pessoa conscienciosa.  Pessoas nas quais estas duas linhas se intersectam, 


formando um ângulo recto, são conscienciosas.  Esta é a parte mais importante.  O umbigo não 


devia estar deslocado, mas devia estar na linha que vai até ao queixo, e, com os lábios aqui, o nariz 


devia estar direito, formando uma linha recta com o ponto onde esta veia está.  Aqueles que têm 


todas estas características terão êxito na vida.  Esta linha devia também descer para se encontrar 


com o centro das ancas.  Deste modo, a cintura e as ancas deviam ser perpendiculares.  É assim que 


tudo devia parecer.  (207-78, 1.11.1990) 


 


Não são os olhos horizontais, e o nariz vertical?  Uma linha vertical estende-se deste nariz vertical 


para baixo, passando pela boca e o esófago, até ao estômago.  A vertical e a horizontal deviam 


harmonizar-se.  Se a boca vertical ou os olhos horizontais estão tortos, mudam a personalidade 


dessa pessoa.  Os órgãos masculinos e femininos também estão harmonizados com a vertical.  O 


órgão masculino consiste de dois, um vertical e o outro horizontal.  Isto representa o universo.  


Assim, a semente da vida, a fonte da vida, vem do homem.  Por mais orgulhosas que as mulheres 


americanas se sintam de si próprias, não têm sementes de bebé nos seus corpos, ou têm?  Mesmo as 


mulheres americanas mais famosas nunca poderiam ter estas sementes.  (243-272, 28.1.1993) 


 


Aonde conduz esta linha perpendicular?  Ao órgão sexual.  É por esse ponto que a linha vertical 


passa, e, por esta razão, Deus deseja este lugar.  O corpo precisa formar um ângulo recto e unir-se 


aqui, neste lugar.  Até agora, a mente e o corpo dos seres humanos não têm sido justos.  A mente é 


o “eu” vertical, e o corpo, o “eu” horizontal.  A partir de onde?  O Pai vertical e os pais horizontais 


uniram-se para criar-vos.  Vocês herdaram deles amor, vida e linhagem verdadeiros.  Foi assim que 


vieram a existir.  Eles uniram-se em verdadeiro amor e trouxeram-vos a este mundo.  Por 


conseguinte, vocês são o centro do universo, e os representantes de amor.  São o ser central de 







verdadeiro amor, formado pela união do amor vertical e do amor horizontal.  É isso que vocês são.  


(217-152, 19.5.1991) 


 


Os seres humanos gostam de coisas verticais e, por esta razão, andam direitos.  A cabeça fica na 


parte superior, e o órgão sexual fica abaixo, no centro.  Os homens verificam que isto é verdade 


quando estão de pé, nus, em frente de um espelho.  Eles têm cabelo a crescer até aos órgãos sexuais, 


e esta linha não devia ser torta.  As mulheres têm seios e também eles deviam estar alinhados.  As 


suas ancas não deviam ser muito grandes, mas corresponder à parte superior.  Isto não é assunto 


para risadas.  Vocês deviam aprender a ser excitados por tais coisas.  (225-99, 5.1.1992) 


 


O nosso corpo é feito de tal modo que todas as coisas estão relacionadas entre si, para que se possam 


focar.  Os ouvidos, olhos e todas as outras partes mantêm o seu foco.  Também a boca está focada, 


com base nos nervos.  O umbigo e o órgão sexual também estão colocados numa linha recta no 


centro do nosso corpo.  É errado que se sinta vergonha do corpo.  (229-241, 12.4.1992) 


 


O ponto focal dos olhos também fica numa linha recta que passa pelo centro.  Não devia esta linha 


central passar pelo umbigo e pelos órgãos sexuais?  Assim, vocês têm estes dois, e eles estão em 


sintonia entre si.  A razão por que foram colocados onde estão, é para se harmonizarem, porque, só 


quando se harmonizam, podem estar conscientes.  (226-19, 1.2.1992) 


 


Os lábios têm de estar em foco, e as mãos também.  Senão, haverá problema.  Por maior que seja a 


nossa boca, precisa estar alinhada com o nariz e o umbigo, e a parte mais importante mais abaixo, o 


órgão sexual.  Olhem-se num espelho, vejam se o vosso está em linha, e aprendam como deviam 


viver a vossa vida. 


A partir da infância, as pessoas devem ser ensinadas que, por isto ser como é, precisam estar 


conscientes destes aspectos.  Não há livros que ensinem tais coisas.  Eu podia falar sem parar 


acerca disto.  (221-227, 25.10.1991) 


 


Os olhos não estão colocados acidentalmente onde estão, mas em equilíbrio com a perpendicular.  


Uma pessoa com olhos oblíquos não tem bom aspecto.  Têm de estar em equilíbrio em ambos os 


lados da perpendicular.  O nariz simboliza Adão e Eva; os olhos,. Deus; e os dentes, a criação.  Há 


trinta e dois dentes (8x4), simbolizando a criação inteira.  Todos estes aspectos visuais produzem 


fruto não na cabeça, mas no órgão sexual.  O órgão sexual é o palácio de todos os tipos de nervos.  


Vocês saberiam isto se estudaram fisiologia.  (190-130, 18.6.1989)  


 


Porque é a parte masculina convexa?  Também as mulheres têm uma parte saliente.  Parece-se com 


uma cadeia de montanhas partida.  É daí que deriva a designação: “Dragão azul à esquerda e tigre 


branco à direita”, que significa o melhor local situado entre duas montanhas no este e no oeste.  


Como tal, os órgãos sexuais do amor precisam ser perpendiculares e ligados ao amor parental, 







através da linha do amor.  (180-303, 22.8.1988)  


 


Tudo se assemelha a uma esfera e precisa estar em movimento.  No corpo humano, a parte que mais 


se assemelha a uma esfera é a face e, entre as características faciais, os olhos assemelham-se ao 


máximo a uma esfera.  Em seguida, nos homens, uma parte do órgão sexual é esférica.  Não 


mencionei isso, logo vocês não precisam dizê-lo.  Em seguida, que se pode encontrar dentro do 


corpo?  Os rins e a bexiga; todos estes órgãos são importantes.  (214-56, 1.2.1991) 


 


Tudo flue verticalmente, vindo a produzir fruto nos órgãos sexuais.  É aí que tudo está destinado a 


reunir-se, quer seja bom ou mau.  Por isso, aqueles que os usam bem tornam-se pessoas boas, e 


aqueles que os usam mal tornam-se as piores pessoas possíveis.  (280-97, 11.11.1996) 


 


Uma pessoa cuja ponta do nariz não estiver alinhada com o centro não pode ser conscienciosa.  


Vocês deviam saber isto, como uma questão de senso comum.  Tem de estar numa linha recta 


através do umbigo até ao órgão sexual.  Os homens têm pelos no peito, mas as mulheres não têm, 


não é verdade?  As mulheres têm pelos no peito?  O cabelo nos homens também cresce em duas 


partes, sujeito e objecto, as quais têm de unir-se.  (248-284, 3.10.1993) 


 


A ponta do nariz devia estar no centro, assim como o umbigo e o órgão sexual.  Se a linha que passa 


por eles for torta, essa pessoa tem pouca sorte.  A sua vida não será fácil.  Quando se olha para uma 


pessoa, à primeira vista, vê-se se os seus olhos estão numa linha direita, e como tudo está disposto a 


partir dos ombros para baixo.  As pessoas que caminham em ziguezague não são boas.  Embora 


haja centenas de pessoas reunidas aqui, não há duas cujo modo de andar seja idêntico; todos são 


diferentes, porque o modo como uma pessoa anda revela a sua personalidade.  Há algumas pessoas 


que andam de maneira estranha.  Tais pessoas deviam mudar o seu modo de andar.  De outro modo, 


nunca se poderão fixar em nenhum lugar.  (248-88, 1-8-1993) 


 


Não é verdade que a cabeça permanece sempre direita?  Permanece.  As partes importantes do 


corpo humano são a cabeça e os órgãos sexuais.  Uma linha desce a direito, e divide-se 


precisamente aí.  O pensamento tem lugar na cabeça, e o marido pensa na esposa, e a esposa, no 


marido.  Os seus pensamentos têm como base o amor, e unem-se através dos órgãos sexuais.  (188-


44, 16.2.1989) 


 


São os seios idênticos e situados numa linha perpendicular?  Está o umbigo no centro de um 


círculo?  Então, a linha conduz precisamente ao órgão sexual.  Como corre a água?  Corre para 


baixo, e para onde vai?  Quando se está a trabalhar sentado, a parte que se torna mais húmida é o 


centro da parte mais baixa do corpo.  É aí que se sua mais.  Portanto, muito cabelo cresce nessa 


parte.  Não é isso verdade para toda a gente?  É aí que toda a água se acumula.  (297-46, 


15.11.1998) 







 


Só quando o vosso nariz for bem formado, vocês se podem tornar ricos.  Compreendem isso?  Um 


relance devia dizer-vos que está precisamente alinhado com o centro.  A linha que desce dele, até ao 


órgão sexual, passando pelo umbigo, devia ser direita.  Se for torta, o vosso cônjuge hesitará.  Por 


isso, quando se casarem, os dois deviam despir-se e verificar se o vosso umbigo, peito e todas as 


outras partes estão alinhadas, porque só então pode o casal ser ideal.  Há algumas pessoas cujos 


órgãos sexuais são tortos.  No caso da mulher, também, se os seus seios se inclinam para um lado e 


não estão alinhados verticalmente, ela talvez tenha um coração vacilante; ficará viúva e morrerá 


sozinha.  Estes são princípios baseados no modo como somos formados.  (295-30, 16.8.1998)  


 


As partes mais importantes do corpo humano são os olhos.  São preciosos ao máximo.  Em seguida, 


é o coração.  Também o coração é esférico, e, na mulher, o útero também é esférico.  Então, e o 


homem?  Também não é esférico o seu órgão sexual?  O que é esférico é precioso.  As mulheres 


não têm ossos salientes.  Como os seus ossos não são salientes, e os seus corpos estão bem cobertos 


de carne e têm formas arredondadas, os artistas gostam de desenhar mulheres nuas.  (272-154, 


1.10.1995) 


 


Começando com o rosto, o umbigo e o órgão sexual deviam estar todos numa linha recta.  Vão a um 


hospital e façam um exame ao vosso corpo.  Quando se caminha, o peso transferido para o centro 


devia ser o mesmo, e assim as solas dos sapatos deviam gastar-se uniformemente.  Se uma das solas 


estiver mais gasta do que a outra, essa pessoa não pode ser boa.  A pessoa cujas solas dos sapatos 


estivessem uniformemente gastas, seria uma pessoa iluminada.  (286-219, 11.8.1997) 


 


Quando se lê a fisionomia de uma pessoa, deve verificar-se como a linha desce daqui.  Só quando 


esta linha desce verticalmente para o órgão sexual, se pode dizer que se trata de uma pessoa 


conscienciosa.  Se não desce verticalmente, então essa pessoa terá problemas.  Os seios não devia 


inclinar-se para um dos lados, e também não é bom que o umbigo não esteja no centro.  (252-108, 


14.11.1993) 


 


Quando vocês se sentam, deviam sentar-se direitos.  Quando andam, caminhem a direito.  Quando 


se observa o modo como as pessoas andam, verifica-se que há todos os tipos.  Ainda que haja 


milhares de pessoas, as suas maneiras de andar serão todas diferentes.  Quando se caminha, o topo 


da cabeça devia estar sempre numa linha vertical com o órgão sexual.  Todos os órgãos do corpo 


deviam estar em movimento à volta de uma linha vertical.  Então, Deus olharia e diria: “Oh! Aquele 


homem e aquela mulher estão a andar como eu quero!” e ficaria interessado, assim como o mundo 


espiritual.  (246-237, 18.4.1993) 


 


Quando se olha para uma pessoa, a partir do topo da cabeça, não se movem os olhos em direcção ao 


nariz?  Essa linha passa pelo nariz, pela linha média do lábio superior, pelos lábios, peloo umbigo, e 







finalmente chega ao órgão sexual.  Com base nesta linha vertical, observa-se como os olhos estão 


colocados, se estão alinhados horizontalmente.  Também se observa os ouvidos, ombros, e se essa 


pessoa anda direita, ou não.  Assim, mesmo em algo como o modo de andar, não se devia andar 


irreflectidamente, porque a maneira de andar de uma pessoa simboliza a sua vida.  (246-235, 


18.4.1993) 


 


Quando se examina de perto qualquer ser humano, quais são as partes mais importantes do corpo?  


Aquelas cujas formas se aproximam da esfera, são preciosas.  A este respeito, os olhos, coração e 


órgão sexual são preciosos no homem.  No órgão sexual masculino podem encontrar-se duas partes 


com características semelhantes às dos olhos.  Os homens têm-nas, mas as mulheres, não.  Essas 


partes são preciosas.  Não são os olhos preciosos?  Simbolizam Deus.  O coração simboliza a vida, 


e o órgão sexual, o amor.  A cabeça é o órgão director baseado em Deus.  (249-173, 10.10.1993)  


 


4.5. O amor não é conhecido através de aprendizagem 


 


Não há criaturas neste mundo que não ensinem algo acerca do amor.  Animais, mesmo os insectos 


mais pequenos, que são tão invisíveis ao olho nu que, quando se têm na mão, mal se podem ver, 


todos têm cinco sentidos.  Quando se pensa nisto, vê-se que têm de tê-los, porque, mesmo entre eles, 


machos e fêmeas têm de se encontrar entre si.  Que causa a união destes machos e fêmeas?  Qual é 


o seu ponto focal?  Não é amor?  Isso é inegável.  (223-268, 12.11.1991) 


 


A educação sexual é desnecessária.  As pessoas falam acerca de amor livre e educação sexual, mas 


eu digo: “Seus loucos, parem!”  Existe educação sexual, no reino animal?  Quando estão perto uns 


dos outros, os animais ajustam-se entre si, naturalmente.  Um animal tem o seu órgão sexual na 


articulação da asa, e o seu companheiro ajusta nele o seu próprio órgão sexual, embora o último 


possa tê-lo nos seus calcanhares.  Estão destinados a ajustar-se entre si automaticamente.  Os imãs 


são forçados a orientar os seus pólos, de modo que o norte atraia o sul e vice-versa, ou fazem-no 


automaticamente?  Encontram-nos automaticamente.  Logo que a vossa mente e corpo estejam 


prontos a estar em sintonia com verdadeiro amor, se não oferecerem resistência encontrarão 


automaticamente a direcção, norte, sul, este ou oeste, e ajustar-se-ão. 


Quando se acasalam, como ajustam os animais, entre si, os seus órgãos sexuais?  São os órgãos 


maiores que o resto do corpo, ou mais pequenos?  Embora sejam mais pequenos, eles movem o 


resto do corpo para se acasalar.  Por outras palavras, o resto do corpo é puxado pelo amor.  Vocês 


pensam que o corpo se move à força, ou de livre vontade?  O corpo deixa-se mover de livre vontade.  


Estamos destinados a entrar no Céu, automaticamente.  (272-91, 30.8.1995)  


 


Os órgãos sexuais nos animais, tanto machos como fêmeas, podem encontrar-se em qualquer parte 


do corpo, mesmo na articulação da asa.  Então, como os ajustam?  Precisam ser ensinados?  


Precisam aprender a ajustá-los?  Embora não sejam ensinados, roçando-se entre si, estão destinados 







a ajustar-se finalmente.  Presentemente existe educação sexual para ensinar isto, mas tudo é obra de 


Satanás, porque não há necessidade de fazê-lo.  (284-122, 16.4.1997) 


 


Presentemente, diz-se que mesmo micróbios existem como casais.  Se se examinassem ao 


microscópio, ampliados três milhões de vezes, seria possível dizer se os micróbios masculinos têm 


olhos ou não?  Então, e nariz?  Ouvidos?  Bocas?  Órgãos sexuais?  Mesmo algo tão 


microscópico como isto sabe como ajustar o seu órgão sexual na sua companheira.  Teria de ser 


ensinado a fazê-lo?  Há alguma mãe ou pai que, quando a filha está prestes a casar, lhe ensina: “É 


deste modo que devias ajustar o teu órgão sexual com o do teu marido”?  Os órgãos estão 


destinados a unir-se com movimentos naturais.  É uma união natural, não forçada.  As pessoas 


harmonizam-se quando estão unidas.  Tudo isto está relacionado com unidade.  (272-74, 


30.8.1995)  


 


Por que criou Deus os órgãos masculinos e femininos, como eles são? O universo possui muito 


conteúdo na educação sobre o amor, mostrando como os animais se amam uns aos outros. Entre os 


animais, há muitos que merecem o nosso respeito.  (180-336, 5.10.1988) 


 


Não há actualmente, nas escolas, conflito entre professores e estudantes? É porque eles não sabem que o amor é 


para a causa dos outros. Eles não conseguiram ensinar os fundamentos dos princípios celestes. Aqueles que servem 


mais aos outros podem receber e controlar o maior amor. No amor há direitos de herança, participação e coabitação. 


Não é o amor assim? Vocês podem colocar uma pepita de ouro em frente  da vossa querida esposa e dizer-lhe: “Isto 


é meu” e, em seguida, deixá-la ter só o vosso corpo e dizer: “Como gostas de amor, só podes ter os meus genitais”? 


É isso amor? Não é.  Amar significa estar disposto a dar todas as coisas, mesmo os nossos filhos e filhas, corpo e 


alma. (204‑41, 29.6.1990) 


 


5. Os Orgãos Sexuais São as Encruzilhadas para o Céu ou inferno 


 


Quando os órgãos sexuais são santificados, podem ser unidos ao Céu. A sua importância devia ser ensinada desde a 


escola primária. Os objectivos prosseguidos pelo homem e mulher são os órgãos sexuais do amor. Eles têm a forma 


côncava e convexa, para o amor. Porque têm os genitais formas diferentes? Por causa do amor.  Para que amor?  


Para o amor verdadeiro, eterno e imutável de Deus. (278-271, 26.5.1996) 


 


Vocês precisam saber que os órgãos sexuais foram o ponto de divisão entre o Céu e o inferno.  Se os 


usarem de maneira errada, estão destinados ao inferno, mas se os usarem bem, alcançarão o Céu, 


automaticamente.  Só há um ponto de partida, não dois.  Isto mostra a importância do acto de amor.  


Quando todas as mulheres e homens voltam para casa e dizem: “Agora sei a verdade.  Ponhamo-la 


em prática a partir daqui.  Ela é a base da esperança para a nossa família”, então, libertação 


universal terá lugar. 


A conclusão é que devíamos compreender o conteúdo desta proclamação cósmica e preservar a 







santidade dos órgãos sexuais.  A mãe, Eva, caiu.  Em seguida, Caim causou destruição.  Abel 


também foi responsável por isto.  Por conseguinte, a Igreja da Unificação criou uma organização 


global representando a mãe.  (278-209, 24.5.1996) 


 


Onde começaram o Céu e a terra?  Onde começaram?  No meio do ar?  Onde?  Nos órgãos sexuais.  Isto tem de 


ser sério, porque eles causaram uma reviravolta no Céu e no inferno.  Pode alguém negar isso?  Não é possível 


negar a lógica da Queda, no Princípio Divino do Rev. Moon.  Perguntem a Deus.  Examinem tudo.  Se não 


receberem respostas, não serão capazes de se opor àquilo que arranjei de forma sistemática, incluindo teorias e 


conteúdo que nunca podiam imaginar, nem mesmo nos vossos sonhos.  (279-118, 1.8.1996) 


 


Como podem vocês evitar ir para a parte mais terrível do inferno?  Se usarem o vosso órgão sexual de um modo 


que viole a lei celestial, estão destinados ao inferno, enquanto se fizerem o contrário, isto é, se seguirem o caminho 


do amor absoluto de Deus, irão para um lugar mais elevado no Céu.  Esta conclusão é bem clara.  (279-121, 


1.8.1996) 


 


Devido à Queda, os órgães masculinos e femininos tornaram-se coisas más, porque se 


transformaram no palácio original que abriu as portas à má onda da morte, às leis da morte, ao 


inferno da destruição, e nos objetos maus que violaram as leis do Céu. Este foi o segredo escondido 


na história até agora. (197-175, 1990. 1.13) 


 


Os órgãos sexuais têm de ser libertados.  Assim, absoluto sexo é o oposto do amor livre de hoje.  


É sexo absoluto, único, imutável e eterno.  Que sublimes e preciosos são estes quatro conceitos!  


Se os dois órgãos permanecerem como estão, desenvolvimento não pode ter lugar. Têm de estar 


enraizados em verdadeiro amor, o qual começa a partir daí.  (279-239, 8.9.1996) 


 


No mundo satânico de hoje, os órgãos sexuais arruinaram tudo.  Amor livre, homossexualidade e 


droga reinam supremos.  A droga faz-vos perder a sensibilidade.  Torna-vos em animais, não seres 


humanos.  Não vos faz pensar noutra coisa senão pensamentos sensuais.  O Reino do Céu, por 


outro lado, é diametralmente oposto a isto.  Não segue o conceito de amor livre, mas de amor 


absoluto, eterno, imutável e único.  Estes conceitos ligam-vos instantaneamente ao Reino do Céu.  


Quando tal fundação for estabelecida na terra, ela tornar-se-á o Reino do Céu na terra.  Esta é a 


conclusão lógica inegável.  Vocês deviam exercitar grande cuidado em relação à fundação de amor.  


(278-271, 26.5.1996) 


 


Os órgãos sexuais foram mal usados.  Uma revolução é necessária aqui.  Para isso vocês precisam 


da Mãe e do Pai.  As mulheres devem ser mobilizadas, com a mãe como líder.  A mobilização da 


Federação das Mulheres estabelece a posição da Mãe.  Não é aí que o Senhor aparece, na sua 


Segunda Vinda?  Que devia o Messias trazer com ele?  Sexo absoluto.  Ele vem para a perfeição 


de sexo absoluto, único, imutável e eterno.  (279-269, 22.9.1996)  







 


Para que parte do homem olham as mulheres, primeiro?  São os olhos, as mãos ou quê?  A 


questão consiste em saber para onde vocês olham, quando olham para um homem.  Para os olhos?  


Então, para quê?  Para o rosto, e em seguida para quê?  Mais para baixo, para onde são atraídos os 


cinco sentidos?  Que órgão é o mais mau?  Através da história, os órgãos sexuais vieram a ser 


considerados como maus, ao máximo.  Pensem nisto. 


Os pontos de partida do Céu e do inferno estão em sentidos diametralmente opostos.  Até agora, a 


humanidade era ignorante sobre como o verdadeiro órgão sexual é o ponto de partida para o Céu, e o 


falso órgão sexual conduz ao inferno.  É assim o órgão sexual.  O mau uso dos genitais conduz ao 


inferno, e o uso correcto do amor conduz ao Céu.  É simples.  (278-269, 26.5.1996)   


 


Onde pode ser encontrado o amor absoluto?  Em beijos?  A questão consiste em saber onde o amor 


absoluto pode ser encontrado.  O amor absoluto aparece por meio de órgãos sexuais absolutos; sem 


eles, não pode ser encontrado.  Onde podem vocês encontrar amor absoluto?  Em beijos, visão, 


audição e tacto?  Só pode ser encontado nas relações sexuais. Isto foi desconhecido até agora.  As 


pessoas não conheciam o lugar onde o amor eterno e o sexo se instalam.  Não sabiam qual foi o 


ponto de partida. Aqueles de vocês sem órgãos sexuais, levantem as mãos. Todos vocês os têm.  


Para que são? Se lhes fizessem esta pergunta, os órgãos sexuais responderiam: “É o nosso desejo 


último unirmo-nos firmemente, para cumprir o amor absoluto.”  Então, vocês querem ter órgãos 


sexuais absolutos, únicos, invariáveis e eternos?  A questão consiste em saber se os têm.  (279-220, 


1996.9.8) 


 


De quem são os órgãos sexuais?  São vossos?  Pertencem ao vosso cônjuge.  Vocês não sabiam 


esta verdade simples.  O princípio yin-yang deste universo é aquele de macho e fêmea.  Mesmo no 


mundo mineral, a relação entre sujeito e objecto pode ser encontrada; presentemente até se diz que 


há bactérias masculinas e femininas.  Em resumo, o universo inteiro existe num sistema de pares.  


Sob o conceito de amor, cada companheiro sujeito nasceu para o seu companheiro objeto, e vice-


versa.  Porque nasceram eles?  Foi para o amor, para aperfeiçoar o amor.  Vocês têm de 


compreender que, como Deus criou Adão e Eva, homem e mulher, e pretendia casá-los quando 


fossem totalmente amadurecidos, os órgãos sexuais, que teriam sido unidos através de relações 


sexuais no casamento, deviam tornar-se os órgãos absolutos e centrais para plantar vida, amor e 


linhagem absolutos.  (280‑62, 1996.11.1) 


 


Que é a Queda? Qual é o problema fundamental, quais são os fundamentos? É que Adão e Eva 


consideraram que os seus órgãos sexuais lhes pertenciam, e actuaram livremente. Se tivessem 


atingido maturidade plena, centrada em Deus, Adão devia pertencer a Eva, e Eva a Adão, e deviam 


estabelecer a fundação de amor absoluto com o Deus eterno. Contudo, foram desleais e, em vez 


disso, reivindicaram para si mesmos a posse dos seus orgãos. Por isso, essa fundação foi 


completamente destruída. Aqueles que vivem para si próprios vão para o inferno, e aqueles que 







vivem para os seus cônjuges vão para o Céu. É aqui que a encruzilhada se situa. Os órgãos sexuais 


são a fronteira entre o inferno e o Céu. Vocês têm de saber isto. (280‑63, 1996.11.1) 


 


O ideal de Deus da criação é o estabelecimento de casais absolutos.  Casais absolutos são 


estabelecidos quando vivem, não para si prórios, mas um para outro, com base em órgãos sexuais 


absolutos.  Eles apareceram para a criação.  Cada um foi criado por causa do outro, não para si 


próprios.  Os homens foram dotados de órgãos sexuais, por causa das mulheres.  Os órgãos 


femininos existem por causa dos homens.  Foram criados para os homens.  Aqueles que usam os 


seus órgãos sexuais de acordo com os desejos de Satanás, e não seguem o caminho do Princípio, irão 


para o inferno.  Por outro lado, se vocês viverem para a causa dos outros, com amor absoluto, 


entrarão no domínio de Deus.  Tornar-se-ão membros da casa imperial do Céu. (280‑70, 1996.11.1) 


 


Descubramos a linha de divisão entre o Céu e o inferno.  Estaria no ar?  Onde estaria?  Nos órgãos 


sexuais.  Isto é um assunto sério.  Os órgãos sexuais causaram uma reviravolta no Céu e na terra.  


Quem pode negar isto?  Está tudo explicado no capítulo sobre a Queda, no Princípio Divino 


ensinado pelo Rev. Moon.  Se vocês duvidam disto, perguntem a Deus.  Não serão capazes de se 


opor ao Princípio Divino do Rev. Moon, arranjado em ordem sistemática, com teorias e conteúdo 


que vocês nunca podiam imaginar mesmo nos vossos sonhos.  Aqueles que usam os seus órgãos 


sexuais, sem objectivo definido, como uma pessoa cega que está vagueando ao acaso, porque se 


perdeu, estão destinados ao inferno.  Inversamente, aqueles que usam os seus órgãos sexuais 


segundo o padrão do amor absoluto de Deus, irão para um lugar mais elevado no Céu.  Esta é a 


conclusão clara. (279-256, 15.9.1996) 


 


Devido à Queda, maus antepassados vieram a existir juntamente com o bom Antepassado, que não 


pôde ter descendentes.  Apesar disso, Satanás não pode ignorar Deus, o grande Superintendente do 


Céu e terra.  Sempre que ele deseja realizar alguma acção, precisa obter permissão do Deus de 


bondade.  Más acções destroem o mundo ideal de Deus.  Destroem o mundo de amor.  Finalmente, 


destroem completamente os orgãos sexuais, a base para o ideal de amor de Deus.  (287-32, 


10.8.1997) 


 


Como se tornou a humanidade parte da linhagem de Satanás?  Através de beijos?  Através de 


relações sexuais.  Onde fica esse lugar, esse ponto de partida?  São os órgãos sexuais.  Vocês têm 


de saber que, do ponto de vista de Deus, os órgãos sexuais são verdadeiramente órgãos assustadores.  


(304-11, 5.9.1999) 


 


Para que finalidade fez Deus os órgãos sexuais côncavos e convexos?  Pode algo convexo ajustar-se 


com outro convexo?  Podem dois côncavos unir-se em casamento?  Meu Deus, os patifes loucos!  


Tais pessoas serão arruinadas numa geração.  Aqueles que enfatizam o celibato encontrar-se-ão a 


caminho da direcção oposta ao Reino do Céu, quando forem para o próximo mundo.  (304-241, 







8.11.1999) 


 


Quando Jacob partiu de casa do seu tio Labão, depois de ter vivido lá durante vinte e um anos, 


roubou os ídolos mais amados pela família de Labão.  Se isto tivesse sido descoberto, ele estaria em 


sérios apuros.  Então, o que fez foi moê-los, até transformá-los em pó, e comeu-os.  Vocês sabiam 


disto?   


Vocês sabem quanto Deus sofre pelo pecado do homem e da mulher?  A questão consiste em saber 


como solucionar isto e voltar para nós o coração original de Deus, pela nossa transformação até ao 


ponto onde já não há em nós nenhuma fundação satânica.  Não é o celibato ensinado na esfera 


religiosa?  Homens e mulheres aprendem a viver como se não tivessem órgãos sexuais.  O mesmo 


acontece com vocês.  Então, quem pode cometer a Queda?  Num instante, esse acto enredou o 


grande e eterno Rei do Céu e da terra, de modo que Ele não pôde ser libertado.  Para inverter isto, 


os membros da Igreja da Unificação recebem a Bênção.  Vocês pensam que podem repetir a Queda?  


É isso possível?  (296-204, 9.11.1998) 


 


Na América do Sul falei durante duas horas, acerca dos órgãos sexuais, com um líder religioso com 


mais de cem mil seguidores.  Bem, ele revirou os olhos e disse, em conclusão: “O senhor é um 


perito nos órgãos sexuais!”  É lamentável que avôs falhassem em tornar-se peritos neles.  Como as 


avós falharam em tornar-se peritas, famílias foram divididas.  E como pais, e maridos e mulheres 


falharam em tornar-se peritos, famílias estão em tumulto e cônjuges estão sempre a lutar.  Logo que 


vocês se tornem peritos, podem colocar o Céu e a terra na vossa algibeira.  (302-170, 13.6.1999) 


 


Vocês estão destinados a ser punidos, se usarem descuidadamente os vossos órgãos sexuais.  Eles 


são o palácio e o jardim ancestral do amor.  O amor começou lá.  A origem do Reino de Deus na 


terra e no Céu, e a origem da felicidade de Deus estão moldadas lá.  O riso de Deus começa a partir 


daí.  É neles que Deus pode encontrar amor finalmente e dançar de alegria.  Temos de procurar este 


lugar.  (256-199, 13.3.1994) 


 


O lugar onde duas vidas se unem numa só, com amor, e o lugar onde o sangue do homem e da 


mulher se misturam, são os órgãos sexuais.  Vocês deviam saber que este lugar é mais precioso que 


os vossos filhos e filhas, o vosso cônjuge e mesmo Deus.  É um lugar mais precioso que os vossos 


filhos, cônjuge, e mesmo pais.  Se os órgãos sexuais não existissem, pais, maridos e esposas, e 


filhos e filhas não teriam valor. 


Uma vez que este lugar é assim tão precioso, é mantido fechado à chave, longe de outros olhos, 


durante a vossa vida, como o tesouro dos tesouros.  Além disso, a chave que pode abrir o órgão do 


homem está na posse da mulher, e a dela, na posse dele.  Só há uma chave para cada pessoa.  Só 


devia haver uma chave por pessoa.  Vocês querem possuir dez, vinte chaves, como no caso do amor 


livre?  Querem tornar-se como uma casa desocupada e delapidada, com a porta escancarada, onde 


toda a gente pode entrar e sair?  (280-199, 1.1.1997) 







 


Vocês deviam atender e amar os órgãos sexuais, mais que amam Deus, porque só então Ele Se pode 


regozijar.  Onde, noutro lugar, podem ouvir estas palavras?  Se pessoas religiosas as ouvissem, 


saltariam e cairiam de choque, mas esta é a verdade plena.  Só quando vocês atendem aos órgãos 


sexuais mais que a Deus, pode ser estabelecida a fundação na qual Deus Se pode fixar.  São mais 


preciosos que a vida, e não podem ser trocados pelo mundo, universo, e mesmo por Deus.  Só 


quando venerarem, amarem e reconhecerem o valor do órgão sexual do vosso cônjuge, mais que 


toda a criação de Deus reunida, Ele virá residir nas vossas casas.  (325-211, 1.7.2000) 







CAPÍTULO III 


 


A Queda Humana e a Restauração 


 


1. O Significado Interno da Queda 


 


1.1. A Queda consistiu num mau uso de amor 


 


A minha investigação minuciosa dos detalhes históricos do pecado original e da Queda revelou a 


relação de amor ilícita que teve lugar entre o arcanjo e a primeira família humana.  No Princípio 


Divino, Satanás é um ser espiritual real, não simplesmente um ser conceptual ou imaginário.  Ele é 


o chefe de quadrilha que destruiu o ideal do amor de Deus, e transformou a Sua linhagem numa 


centrada em si próprio.  No capítulo oito do evangelho de São João, Jesus afirma claramente que o 


diabo é o pai da humanidade. 


O adúltero do amor, que privou Deus de ver o Seu ideal de amor que Ele tencionava realizar através 


de Adão e Eva, como o Seu corpo externo, é na verdade o diabo, Satanás.  É possível que isto não 


vos seja familiar; contudo, esta é a conclusão a que cheguei, como resultado de procurar no mundo 


espiritual, para investigar os problemas fundamentais do universo.  Essa investigação foi uma 


tremenda luta de sangue e suor.  Se todos vocês orassem seriamente, poderiam receber uma resposta 


acerca disto.  (135-12, 20.8.1985) 


 


Nenhum desvio dos fundamentos do universo devia ser possível.  No entanto, o diabo fez isto, 


enquanto Eva era ainda menor, antes de atingir a maturidade.  Digamos que ela tinha dezasseis ou 


dezassete anos; as raparigas caem durante a adolescência, não é verdade?  Foi precisamente nessa 


fase.  Na altura em que Eva estava a observar Lúcifer, ele parecia saber todas as verdades do Céu e 


da terra.  Ele era um mensageiro de Deus e podia falar acerca da criação do Céu e da terra.  


Entretanto, Adão tinha compreensão lenta e, durante esse tempo, procurava apanhar aves pequenas.  


Não são assim os rapazes?  Quando se movia apanhando avezinhas e rãs, ou cobras, com um pau, 


usando tudo o que tinha aprendido da natureza, deste modo, para governá-las e protegê-las, e 


tentando adaptar-se completamente a elas, teria tido, então, algum interesse em Eva?  (191-97, 


24.6.1989) 


 


Que é a Queda?  O padrão dos grandes princípios do Céu, o eixo original de amor e o eixo central 


do Céu e da terra, foram destruídos pela Queda.  A humanidade desconhecia o facto enfurecedor 


que, devido ao facto de a mulher e o arcanjo terem despertado para o desejo do amor, tiveram uma 


relação que destruiu os fundamentos do universo, dando origem ao abismo da angústia. 


Quem teve de dissolver esta angústia, sobre o facto que Satanás se tornou o antepassado da 


humanidade?  A Queda significou que o servo espezinhou a pessoa que devia tornar-se a rainha.  


Por isso, o padrão original, que devia ter-se tornado o princípio fundamental das leis do universo, foi 


destruído.  Em última análise, quem é o diabo?  É o principal culpado, que destruiu 







fundamentalmente o palácio do Reino Celestial de amor.  (171-114, 13.12.1987)   


 


Porque são indemnização, restauração do direito de pais, do filho primogénito, e da realeza, 


necessárias?  A raiz do problema é o amor, vida e linhagem de Satanás.  Embora estes devessem 


originalmente ter começado com Deus, baseados em verdadeiro amor, começaram, em vez disso, 


com o diabo, o que é algo incrível.  O universo veio a existir por causa de amor.  Não foi amor o 


ponto de partida da criação?  Todos os seres tiveram a sua origem no amor metódico de Deus.  


Satanás virou ao contrário essa essência fundamental.  Por isso temos de colocá-la na posição 


correcta.  (206-236, 14.10.1990)  


 


A humanidade passou por uma história de lutas, mas porquê?  É uma história de luta entre o bem e o 


mal.  O diabo usurpou todos os direitos do mundo ideal de Deus.  O que ele fez não foi outra coisa 


senão um acto de usurpação da criação de Deus.  Apoderou-se da mulher e dos filhos, que deviam 


ser o centro do universo inteiro. 


Assim, Deus não tem mulher.  Não tem filhos nascidos através de uma mulher.  Originalmente, isso 


seria impossível.  A mulher original é a mulher de Deus, e os filhos nascidos dela deviam ser os 


Seus, mas o diabo tomou-os.  Isto aconteceu devido à Queda de menores.  Sem esta lógica, não 


podemos fazer com que as pessoas compreendam a sua origem fundamental.  (262-74, 23.7.1994) 


 


As pessoas nasceram por causa de amor, mas como é que o amor perdeu o seu valor?  Isso não seria 


possível, senão através de um acto que o violou.  Qual foi a consequência da Queda?  A mulher e o 


homem nasceram um para o outro, mas, em vez de se terem amado mutuamente, tragicamente, 


amaram-se a si próprios.  Tudo o que foi decidido por interesse próprio produziu os resultados da 


Queda.  As coisas moveram-se no sentido contrário ao da criação de Deus.   


A Bíblia afirma que Adão e Eva tomaram e comeram do fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e 


do Mal e, desse modo, caíram.  Contudo, simplesmente o facto de terem comido um fruto literal não 


é suficiente para destruir a fundação de amor altruísta, se considerarmos que eles nasceram por causa 


do amor.  Não podemos negar a nossa origem de ter nascido por causa de amor.  O que causou a 


Queda não foi o amor altruísta que entrelaça o homem e a mulher, de acordo com o ideal original da 


criação, mas, pelo contrário, o amor egocêntrico no qual ficaram enredados.   


Todas as coisas que Deus criou existem num sistema de pares, para coexistência mútua.  Os seres 


humanos também foram criados para entrar num mundo de tais valores, mas moveram-se na 


direcção diametralmente oposta, de egoísmo, e isso foi a Queda.  Sobre quê foi a Queda baseada?  


O acto de destruição teve lugar devido ao mau uso dos órgãos de amor, os quais tanto o homem 


como a mulher apreciam ao máximo.  (243-269, 28.1.1993)  


 


Quem são Deus e o diabo?  O diabo é o inimigo de Deus. É o adúltero do amor.  Isto foi revelado 


pelo Rev. Moon.  O fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que se tornou a causa da 


Queda dos antepassados da humanidade, é o órgão sexual humano.  Se for usado de modo correcto, 


uma nação prospera; mas, se for mal usado, é arruinada.  Este é o significado do “fruto do bem e do 







mal”.  Mesmo um rei, se ele usa o seu amor correctamente, o seu reino prospera; mas se o usa mal, 


será arruinado.  Através do mau uso do amor, famílias e sociedades são destruídas, e tudo é dividido 


entre o Céu e o inferno.  Onde o fruto do bem devia ter nascido, nasceu, em vez dele, o fruto do mal.   


Que é o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal?  Não é nenhum fruto literal.  É algo 


que toda a gente tem.  Os órgãos sexuais humanos são esse fruto.  Podemos considerá-los como a 


cabeça de uma serpente venenosa.  Porque chamou Jesus a Satanás, uma serpente venenosa?  


Porque foi chamado uma serpente?  O órgão sexual pode ser comparado com a cabeça de uma cobra, 


a cabeça de uma serpente.  Não é verdade que todas as mulheres e homens o seguem?  Neste 


aspecto, os homens e as mulheres são o mesmo, não são?  (227-251, 14.2.1992)  


 


Qual é a parte mais preciosa do corpo?  Qual é a coisa mais preciosa para homens e mulheres?  A 


mulher tornou-se mulher, por causa de uma coisa.  Que lugar é esse?  É o órgão reprodutor, o órgão 


de amor, o órgão que implanta a vida.  Que bom nome esse é!  Não é chamado o órgão reprodutor?  


Parece mais real que chamar-lhe o órgão de amor.  Não precisa qualquer explicação.  O 


instrumento que implanta vida é o órgão reprodutor.  Não tenham vergonha dele.  Qual é o nome 


do órgão sexual em coreano?  Como lhe chamam?  Aqueles que se sentem embaraçados por dizê-lo, 


vivem com vergonha.  Se se sentem embaraçados por dizê-lo em coreano, não merecem ser 


chamados coreanos.  Não deviam sentir orgulho dele?  (260-73, 11.4.1994) 


 


Se Deus, o Criador, desejava que os Seus companheiros objecto fossem milhões de vezes mais 


extraordinários que Ele, porque os criou com a possibilidade da Queda?  Esta é a questão.  Deus 


não os criou para caírem.  Avisou-os que não caíssem: “Não comam do fruto do bem e do mal!”  


Que é este fruto?  É o órgão feminino.  As mulheres são fracas.  Quando os nossos primeiros 


antepassados viviam no Jardim do Éden, estavam nus.  (262-74, 23.7.1994) 


 


Deus deu o mandamento: “Não comam do fruto do bem e do mal!”  Vocês sabem o que é o fruto?  


É o órgão sexual feminino.  Talvez digam: “Quem já ouviu algo semelhante a isso?”, mas Eva 


estava sempre a dizer: “Irmão, onde estás?  Sinto-me sozinha! E foi Eva que o arcanjo violou.  Ele 


tinha a responsabilidade de proteger e educar Adão e Eva, até que se casassem.   


Assim, os anjos também viviam sem vestuário, o qual veio a existir depois da Queda.  Os animais 


usam vestuário?  Cobrem os órgãos sexuais?  Marido e mulher sentem-se embaraçados um com o 


outro?  É embaraçoso para um casal despirem-se em frente um do outro?  (262-150, 23.7.1994)  


 


Que foi a Queda?  Foi um abuso dos órgãos sexuais que fez com que Adão, o noivo e companheiro 


de amor de Eva, trocasse de posição.  Assim, foi uma Queda fundamental.  Esta transgressão foi 


um erro tão sério, que Adão e Eva não puderam permanecer perante o mundos animal, vegetal ou 


mineral, ou em qualquer lugar no mundo humano – ou mesmo perante o mundo dos ratos ou insectos.  


Assim, tiveram de ser perseguidos pelo universo e, por isso, foram expulsos do Jardim do Éden.  


(279-215, 8.9.1996) 


 







A Queda de Adão e Eva tem a sua origem na sua violação da regra de ferro.  Eles viviam sob a 


ilusão que os seus órgãos sexuais lhes pertenciam.  Pensem nisso.  Expulsaria Deus, Adão e Eva, 


simplesmente por terem comido um fruto literal?  Deus não é assim um ser tão insensato.  


Expulsou-os porque cometeram um erro fundamental, como resultado do qual não podiam ser 


reconhecidos em nenhuma parte do universo.  Adão e Eva não compreenderam que os machos e 


fêmeas, nos mundos mineral, vegetal e animal, reservam os seus órgãos sexuais para os seus 


companheiros de amor.  (279-246, 15.9.1996)  


 


Adão e Eva transgrediram o mandamento.  Deviam ter tido órgãos sexuais e amor absolutos, vivido 


absolutamente para os outros, e sido absolutamente obedientes.  Deus tinha desejado uma fundação 


de amor altruísta, contudo eles agiram como lhes apeteceu, egoisticamente; por isso, todo o universo 


lhes cuspiu.  Isto tem de ser invertido.  Essa fundação original, que foi perdida pelos falsos pais, 


tinha de ser restaurada através da vinda de Verdadeiros Pais.  (280-77, 1.11.1996)  


 


O inimigo mais terrível do homem é a mulher.  As mulheres tornaram-se como serpentes, com a 


boca aberta, prontas a morder, se o órgão masculino entrar.  Isto espalhou-se por toda a parte, e 


transmitir-se-á à próxima geração.  Assim, a coisa mais terrível de todas é o órgão sexual.  (281-


215, 13.2.19997) 


 


O amor foi perdido no Jardim do Éden.  Temos de nos arrepender.  De lágrimas nos olhos, temos 


de chorar de dor, centenas de vezes mais que Deus, Adão e Eva sofreram com a sua partida do Éden.  


Lágrimas, muco e saliva, todos os três deviam correr, passar pelo umbigo e escorrer dos órgãos 


sexuais.  Essas foram as partes que pecaram! 


Que foi que Deus criou em Eva para dar a Adão?  Como o homem estava sozinho, Deus criou a 


mulher para ele, e disse que ela era muito boa.  Com base em quê, disse Deus que era muito boa?  


Que parte da mulher?  O órgão sexual!  Em frente do convexo, há o côncavo.  Deus criou o 


côncavo para o convexo.  Que parte de Eva criou Deus para Adão?  Os seus olhos, nariz, face?  


Que parte de Eva foi criada para Adão?  Deus criou o côncavo para o convexo.  A fonte de amor 


encontra-se nesse lugar que Adão e Eva têm, e que Deus criou.  Ele criou o côncavo para o convexo.  


Temos de saber que os órgãos sexuais são preciosos ao máximo, a origem do amor.  (294-270, 


5.8.1998)  


 


Agora, os fundamentos têm de ser revelados: como é Deus, como foi a criação do Céu e da terra, 


como é que a humanidade, começando com famílias, formou sociedades, nações e o mundo; como 


tudo isto foi negado pela Queda, através daquilo que os nossos primeiros antepassados fizeram; e 


como tem de ser reconstruído.  Indivíduos, famílias, tribos, povos, nações, o cosmos e mesmo Deus 


têm de ser libertados.  Este problema sério consistiu no abuso do amor, na família de Adão, e no 


facto que os dois – homem e mulher – uniram os seus órgãos sexuais em erro trágico, agitando assim 


o Céu e a terra. 


O órgão sexual é o palácio original de amor.  É um palácio.  Sem ele, o amor não despertará, a vida 







não virá a existir, e a linhagem não terá o carácter para continuar através do futuro.  Se estas coisas 


forem negadas, tudo desaparecerá numa geração.  Como Deus não seria capaz de tolerar esta perda, 


tinha de permitir a continuação desse abuso, e, portanto, tem de tomar responsabilidade pela criação, 


e fazer com que Satanás se renda naturalmente, não atacando-o.  (300-236, 23.3.1999) 


 


A minha responsabilidade em aperfeiçoar Adão é que tenho de restaurar a posição do rei do amor 


cósmico libertado, não manchado pela Queda.  Tenho de tomar responsabilidade pela linhagem 


inteira de Satanás.  Humilhação, a minha própria dignidade, ou mesmo a minha reputação não são 


os problemas.  Tenho de estar preparado para colocar o meu precioso órgão sexual mesmo em 


excremento de cão.  A não ser que passe por estas coisas, que não podem sequer ser imaginadas, 


não posso restaurar as mulheres.  Como não posso tolerar esse pensamento, posso dizer: “Criemos 


um novo Céu e terra”.   


Podemos criar um novo universo, atendendo a Deus.  Que doloroso é para Deus que Ele não possa 


tomar medidas contra o arcanjo Satanás, que destruiu a ordem do amor!  Quando consideramos o 


órgão sexual da mulher, devíamos pensar: “Então, este é o fosso que aprisionou mesmo Deus, 


durante dezenas de milhões de anos!” Quando consideramos o órgão sexual do homem, devíamos 


também pensar do mesmo modo.  Pensar no facto que o Céu foi virado ao contrário, simplesmente 


porque Eva tentou o órgão sexual masculino e ele respondeu, devia fazer com que um arrepio 


percorresse a vossa espinha.  (302-257, 14.6.1999) 


 


Quando só havia uma única fêmea, entre cinco machos (Deus, Adão, e três arcanjos), sentiu-Se Deus 


à vontade, ou apreensivo acerca disso?  Se vocês estivessem na posição de Deus, que teriam 


pensado?  Então, a quem teriam guiado para ter cuidado?  A única mulher, Eva, que estava muito 


perto de Deus.  Ela era a futura companheira de Deus, o corpo do próprio Deus, a companheira de 


amor mais próxima dele.  Quando uma ordem é dada, é dada à pessoa mais íntima, ou mais afastada 


de vocês?  Dariam a ordem à pessoa mais íntima, e é por essa razão que Deus disse: “Não comas do 


fruto do bem e do mal”, a Eva.  Que é esse fruto?  Refere-se ao órgão feminino.  Uma mulher que 


se case com um bom homem, dará nascimento a bons filhos, mas uma que se case com um mafioso, 


produzirá, como fruto, filhos de um mafioso.  (281-195, 13.2.1997)                        


 


Quando Deus investiu continuamente o Seu amor, ele envolveu o universo inteiro, e ainda havia 


mais para dar.  Com base em Deus, que é o motivo do amor, com base nesta essência, todos os 


cantos deste mundo foram envolvidos na atmosfera de amor.  Assim, a atmosfera de amor existe 


mesmo quando vocês vão para o mundo espiritual.  Devíamos ter vivido a nossa vida na terra, 


cantando canções de amor, com base no sistema de pares, mas, devido à Queda, este estado 


miserável apareceu.  Temos de compreender este facto e saber acerca da Queda.  (209-222, 


29.11.1990) 


 


 


 







1.2. O fruto do bem e do mal é o órgão sexual de Eva 


 


Eva é uma mulher, mas quais são os fundamentos da mulher?  Qual é a essência desse ser, que é 


agradável ver?  Os olhos?  O rosto?  As mãos?  Que parte do corpo?  Não é outra coisa senão o 


órgão sexual.  O da mulher é côncavo, e o do homem, convexo.  Deus criou Adão, que é convexo e, 


em seguida, criou para ele aquilo que é côncavo, nomeadamente a mulher.  Porque criou Deus, Eva, 


em frente de Adão, e disse que isso era bom?  Da perspectiva do amor de Deus, um caminho 


emergiu que permitiu a realização desse amor.  Por isso, era bom para Deus, Adão e Eva.  Assim, 


Deus falou motivado por amor.  A que se referem essas palavras?  Deus estava a referir-se aos 


órgãos sexuais.  Vocês não devem pensar que isto é estranho.  (294-293, 9.8.1998) 


 


No Jardim do Éden, Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem o fruto do bem e do mal.  Esse 


fruto refere-se ao órgão sexual feminino.  Uma mulher que se case com um rei dará nascimento a 


príncipes e princesas, mas uma que se case com um mafioso, dará nascimento a filhos da Máfia.  É 


a mulher que pode produzir o fruto do bem ou do mal.  Ela pode permanecer com o marido, na 


posição dele.  Ainda que não tenha completado a instrução primária, se se tornar a esposa de um 


presidente, através de uma relação de amor, pode permanecer numa posição igual à dele.  (279-316, 


10.11.1996) 


 


Deus disse: “Não o comam”, mas a que Se estava a referir?  A Árvore da Vida e a Árvore do 


Conhecimento do Bem e do Mal, no Jardim do Éden, referem-se a Adão e Eva.  Não é Adão a 


Árvore da Vida?  O órgão sexual de Adão é a Árvore da Vida.  Isso está correcto, ou não?  Que é a 


Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal?  É uma referência ao amor de Eva.  É exactamente o 


mesmo que produzir o fruto dos filhos da Máfia, se ela amasse um mafioso.  Se amasse um rei, 


produziria o fruto dos filhos dele.  Assim, a humanidade herdou a linhagem do diabo.  (275-218, 


30.12.1995)  


 


A Bíblia afirma que Adão e Eva podiam comer o fruto de qualquer das árvores no Jardim do Éden, 


mas que não deviam tocar ou mesmo olhar para a Árvore da Vida e para a Árvore do Conhecimento 


do Bem e do Mal, no centro do jardim.  Como Adão e Eva eram irmãos, podiam dar-se as mãos, ou 


beijar-se, e comer os frutos de qualquer árvore, excepto os frutos da Árvore do Conhecimento do 


Bem e do Mal e da Árvore da Vida; Deus disse que os órgãos sexuais masculinos e femininos não 


deviam unir-se.  Foi disso que os avisou.  (200-50, 23.2.1990) 


 


Para que finalidade criou Deus o universo?  Eu disse que ele era baseado no sistema de pares, não 


disse?  Para que finalidade?  Para o amor.  Que espécie de amor é o amor de Deus?  Temos de 


compreender acerca de verdadeiro amor.  Que é verdadeiro amor?  Qual foi a motivação de Deus 


ao criar o Céu e a terra?  Adão e Eva caíram por terem comido, literalmente, o fruto do bem e do 


mal?  Não digam disparates.  Que é esse fruto?  As pessoas não sabem o que é o fruto do bem e do 


mal.  Não conhecem a origem, a raiz do pecado.  Sem saber isto, como podem curar a sua doença?  







Podem pessoas doentes entrar no Céu?  Não podem.  A sua lógica não resultará.  (209-214, 


29.11.1990) 


 


Considerando as pessoas presentes no Jardim do Éden, só uma delas era do sexo feminino.  Havia 


uma mulher, mas havia três arcanjos, Adão e Deus.  Para além de Deus, quatro seres masculinos 


rodeavam uma mulher, por isso, o problema era como protegê-la.  O fruto do bem e do mal refere-se 


ao órgão sexual feminino.  (272-297, 13.10.1995)  


 


Onde começou a Queda?  Com o órgão sexual, o palácio real de amor e vida.  Não é assim?  Foi o 


órgão sexual, através do qual a linhagem de um rei devia ser herdada, a coisa mais valiosa.  Devido 


à Queda, contudo, tornou-se o lugar mais sujo.  O mesmo se passa com qualquer nação.  Essa é a 


situação.  É uma coisa sagrada, baseada em Deus, ou uma coisa vil, de pecado e mal?  Não é a Arca 


da Aliança, que Moisés fez, mas o Santo dos Santos, que Deus criou.  O lugar que Deus criou como 


o mais sagrado é o órgão sexual, o qual ocupava essa posição, antes de a Queda ter tido lugar.  As 


pessoas não compreendem nada acerca da Queda.  Não está isso no Princípio Divino?  (216-107, 


9.3.1991)  


 


Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem o fruto do bem e do mal, no Jardim do Éden.  Que é 


esse fruto?  Veio da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.  De quem é esse órgão sexual?  É 


o órgão feminino.  Se uma mulher vive com um mafios, dará à luz o filho dele, e se vive com um rei, 


dará à luz um filho real.  Por isso, ela pode gerar o fruto da bondade ou o do mal.  O fruto do bem e 


do mal refere-se ao órgão feminino.  Vocês compreendem o que significa não comer do fruto do 


bem e do mal?  Deus tencionava elevar Eva, no futuro, como a Sua companheira objecto de amor, 


mas havia muitos seres masculinos.  Quantos?  Quatro, para além do próprio Deus.  (Adão mais os 


três arcanjos). 


Então, que espécie de aviso deu Deus a Eva?  Disse: “Não faças amor!”  Disse Ele: “Come do fruto 


do bem e do mal”, ou “Não comas”?  Que era isso?  Era o órgão sexual feminino.  Que coisa havia 


lá, acerca da qual devia avisar e instruir?  Havia literalmente um fruto chamado fruto do bem e do 


mal?  Estariam os seres no jardim interessados num fruto literal ou numa mulher?  Não sei.  Todos 


vocês deviam saber melhor que eu.  Descobridores não têm direitos de propriedade.  (285-190, 


4.5.1997)  


 


Adão e Eva caíram, mas através de quê?  Caíram através de amor, amor errado.  Onde começou 


este amor errado?  Começou através do abuso do órgão sexual.  Esta é a fórmula: se Adão e Eva 


não tivessem órgãos sexuais, a humanidade teria aparecido?  Sem órgãos sexuais, poderia começar 


o Reino de Deus na terra?  O bom e verdadeiro Reino de Deus na terra e no Céu aparece e 


desenvolve-se através de órgãos sexuais perfeitamente verdadeiros e bons.  Que acontece com 


órgãos sexuais falsos?  O inferno aparece através do seu mau uso.  (279-213, 8.9.1996) 


 


 







Adão e Eva uniram-se com base em falso amor, causando penosa ruína, e fizeram do amor a palavra 


mais obscena.  A parte à qual Deus devotou os Seus máximos esforços criadores foi o órgão sexual.  


Ele investiu lá a maior devoção.  É aí que a fonte de toda a vida se reúne, o ponto de integração de 


todas as coisas ideais e relacionadas com os sentidos, e assim é o palácio original de amor.  O amor 


devia começar a partir desse ponto.  Se Adão e Eva não tivessem caído, verdadeira vida ter-se-ia 


originado lá.  Era o palácio original de amor, vida e linhagem verdadeiros.  Não temos a palavra ja-


goong (que significa útero), na qual os caracteres chineses para ja e goong significam 


respectivamente filho e palácio?  A quê está o útero ligado?  Não é ao órgão sexual da mulher?  


Através de amor, a carne e sangue de um homem e de uma mulher são misturados e as suas vidas 


tornam-se uma só.  (253-40, 1.1.1994)  


 


A Queda arruinou tudo e transformou os órgãos sexuais nas piores coisas.  Deus não os pôde abraçar.  


Há alguém que possa negar isto?  O mais precioso palácio real tornou-se um palácio de amor, vida e 


linhagem sujos.  Estou a falar dos órgãos sexuais.  (253-40, 1.1.1994) 


 


Como a Queda teve a sua origem em amor, a humanidade perdeu verdadeiro amor.  Como Deus 


expulsou Adão e Eva, antes de eles terem tido o seu bebé, essa criança não tinha relação com Ele.  


Isto é algo que os antepassados caídos da humanidade causaram.  Temos de compreender o seu erro.  


(287-16, 10.8.1997) 


 


Dependendo da espécie de homem com quem uma mulher dorme, o resultado pode ser bom ou mau.  


Se ela dorme com um ladrão, gerará o fruto de um ladrão.  Assim, falamos da Árvore do 


Conhecimento do Bem e do Mal.  É uma árvore que sabe que as coisas se podem tornar boas ou 


más.  A Bíblia compara seres humanos a árvores.  Não é verdade que todas as mulheres têm essa 


parte?  Tenham cuidado.  Deus deu um aviso no Jardim do Éden, e o mesmo se passa hoje.  (258-


183, 17.3.1994)  


 


O fruto do bem e do mal refere-se ao órgão sexual de Eva.  Significa que a semente varia, de acordo 


com o marido que uma mulher tem.  Se encontra um homem bom, produzirá bons frutos, mas se 


encontra um homem mau, produzirá maus frutos.  O palácio original onde pode fazer isto é o seu 


órgão sexual.  Não é a mulher um campo?  Se um ladrão viesse e semeasse a sua semente, um filho 


de ladrão nasceria, mas se um príncipe fizesse isso, um filho real emergiria.  (238-199, 22.11.1992)  


 


O lugar onde os seres humanos cometeram pecado são os seus órgãos sexuais.  É aí que o amor 


começa originalmente.  (229-7, 9.4.1992)  


 


Qual é o fruto do bem e do mal?  Se uma mulher encontra um bom marido, produzirá um bom bebé.  


Se encontra um mau marido, terá um mau bebé.  Vim a saber que o fruto do bem e do mal era um 


termo relativo a essa parte de uma mulher.  Que é isso nas mulheres?  Quando são virgens, essa 


parte indica os seios, mas trata-se de uma referência aos órgãos sexuais femininos.  Todavia, no 







caso de um homem, mesmo que uma má mulher se tornasse sua companheira, o seu filho não se 


tornaria mau, e se uma boa mulher se tornasse sua companheira, não seria o filho deles melhor 


ainda?  (221-315, 27.10.1991) 


 


Como as mulheres amadurecem mais cedo, têm uma maior predisposição para cair que os homens; 


portanto, Deus avisou que não comessem o fruto do bem e do mal.  Se o órgão sexual de uma 


mulher encontra uma boa pessoa, um bom fruto emergirá, e se encontra um homem mau, um mau 


fruto emergirá.  O fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal refere-se ao órgão sexual da 


mulher.  Os homens dão nascimento?  Isso nunca acontecerá.  (221-282, 26.10.1991)  


 


Que é o fruto do bem e do mal?  Torna-se bom, se vocês entrarem numa relação com um bom 


homem: se casarem com um rei, darão nascimento a um príncipe, mas se casarem com um chefe de 


uma quadrilha de ladrões, darão nascimento a um futuro chefe de ladrões.  É isso que o fruto do 


bem e do mal é: a coisa capaz de produzir o fruto do bem e do mal é o órgão sexual feminino.  Não 


pode ser violado.  Quando um homem viola uma mulher, não dizemos na Coreia que ela foi 


“apanhada e comida”?  Isto é como uma revelação.  Não apanhem e comam!  (284-137, 


16.4.1997)  


 


Através de quê ocorreu a Queda?  Dos olhos?  Do nariz?  Da boca?  Das mãos?  Dos ouvidos?  


Não.  Ocorreu através dos órgãos sexuais.  Através de falso amor, Adão e Eva tornaram-se falsos 


pais e, em seguida, vida, amor, linhagem e consciência falsos vieram a existir através deles.  Toda a 


gente se tornou um com Satanás, em vez de se unirem com o Deus absoluto.  Uniram-se com o lado 


oposto a Ele.  (282-230, 26.3.1997)  


 


Que é o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal?  Se o amor for mal usado, herda-se o 


fruto eterno do mal.  Se o amor é usado propriamente, herda-se o fruto eterno de bondade.  É este 


fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, um fruto literal?  Esse fruto refere-se aos 


órgãos sexuais do homem e da mulher.  (226-110, 2.2.1992) 


 


Que foi a Queda de Adão e Eva?  Eles pensaram que os seus órgãos sexuais lhes pertenciam.  


Vocês vieram a saber isto nesta altura.  Foi um erro relacionado com amor.  Porque foram eles 


expulsos?   Expulsá-los-ia Deus, por terem comido um fruto literal?  Ele não é um Deus tão 


irresponsável.  Expulsou-os porque cometeram um erro fundamental e, por consequência, não 


podiam ser reconhecidos em nenhuma parte do universo.  (279-106, 1.8.1996) 


 


Onde estão os fundamentos do universo?  Os fundamentos do universo não caído estão na relação 


de amor.  Sabemos agora que isto se tornou a base da perversidade que destruiu o Céu e a terra.  


Assim, não podemos continuar a viver vidas ao acaso.  O erro de um dia virou ao contrário a 


história da eternidade, enterrando completamente, debaixo de si, Deus, verdadeiros pais, e o mundo 


ideal.  Os órgãos sexuais são assim tão assustadores.  Cada vez que vocês urinam, deviam pensar 







nisto: “Eh, patife, mesmo quando urinas, seria melhor que o fizesses adequadamente!”  (281-120, 


2.1.1997) 


 


O estado original dos seres humanos, que deviam ter o valor mais sublime, foi virado ao contrário, 


através da Queda.  Onde fica o palácio que pode ligar todos esses padrões?  É o órgão sexual.  


(240-315, 13.12.1992)  


 


1.3. O diabo, Satanás, caiu através de fornicação 


 


Que espécie de ser é Satanás, na realidade?  Particularmente aqueles que acreditam em Jesus têm de 


revelar claramente a identidade de Satanás, perante Deus.  Quem é Satanás?  É um adúltero, um 


adúltero de amor.  Esse ser, Satanás, bateu no pai até à morte e violou a mãe.  Vocês são os filhos 


que nasceram como resultado.  Estão todos ofendidos, não estão?  Se não acreditam que isto é 


verdade, desafiem Deus em oração, arriscando a vida, para saber se as minhas palavras são 


verdadeiras ou falsas.  (38-175, 3.1.1971) 


 


Quem é Satanás?  É o adúltero que violou Eva.  Eva estava destinada a tornar-se a esposa de Deus.  


Ela devia ser a esposa de Adão e, ao mesmo tempo, a esposa de Deus.  Satanás é o inimigo de amor.  


É o adúltero que violou Eva, a esposa de Deus.  Assim, embora Deus nos tenha ensinado a amar os 


nossos inimigos, não nos pediu que amássemos Satanás, o adúltero.  Ele não pode ser perdoado.  


Vocês podem perdoar aqueles que pertencem a Satanás, mas não podem perdoar o próprio Satanás.  


Como este é o Princípio, têm de compreender isto claramente.  (148-294, 25.10.1986) 


 


Como somos cristãos, e aqueles que percorrem o caminho da verdade e que têm de resolver a 


amargura dos nossos antepassados, que resultou de terem sido acusados por Satanás, espezinhados e 


massacrados como ofertas sacrificiais, temos de esclarecer a identidade de Satanás, e compreender o 


coração de Deus no passado, presente e o coração que Deus que Se está a preocupar com o futuro.  


Só quando Deus puder gritar: “Oh, meu filho, minha filha!” em lágrimas, o mundo será libertado.  


(8-130, 29.11.1959)  


 


O diabo, Satanás, está na posição do culpado principal, que afastou o dono original, se apoderou da 


sua esposa, e está mesmo a conduzir os seus filhos à morte.  Desta perspectiva, há alguma maneira 


de perdoar o diabo, Satanás, o inimigo de Deus e da humanidade?  Em última análise, o diabo, 


Satanás, tornou-se o adúltero perante o amor e perante Deus.  Portanto, podia Deus perdoá-lo?  Se 


Ele perdoasse Satanás, isso teria conduzido à destruição de todo o mundo.  Assim, podem todos 


vocês pensar que se podem tornar filhos e filhas de Deus, tal como são?  Têm de saber que Deus e a 


humanidade serão incapazes de evitar o caminho histórico de sofrimento e dor, até que invertamos 


esta situação.  (53-338, 6.3.1972) 


 


 







Onde começou a vossa ligação com amor?  Onde foi o ponto de partida?  Foi o mal.  O principal 


instigador deste mal foi Satanás, o diabo.  Que espécie de envolvimento teve ele?  Foi o adúltero do 


amor.  Os seres humanos nasceram herdando a carne e sangue desse adúltero.  Então, é o amor do 


adúltero que vocês querem receber?  Querem receber o amor de uma linhagem manchada por um 


adúltero?  Não.  Essa é a questão.  (35-90, 4.10.1970) 


 


Deus exerceu o Seu máximo esforço na criação do universo, sonhando com um grande 


empreendimento, cheio de esperança, mas, quando os Seus grandes esforços e fundações de vida e 


ideais foram destruídos, o Céu e a terra tornaram-se completamente escuros.  Foi aqui que o arcanjo 


Lúcifer apareceu como um inimigo; devia ser espancado até à morte, ou não?  O filho e filha, que 


eram o osso dos ossos e carne da carne que Deus mais amava, foram tomados por Lúcifer, como se 


fossem seus.  Devia a cabeça de tal inimigo ser cortada, ou não?  Foi Deus quem foi o primeiro na 


história a esforçar-se seriamente para resolver tais problemas.  (27-60, 23.11.1969) 


 


Vocês têm de saber que o vilão que destruiu a qualificação do príncipe e princesa em quem Deus 


tinha depositado as Suas esperanças, arruinou o amor da famílias deles, e destruiu os seus 


descendentes reais e a família ideal de Deus e o Céu, foi o diabo, Satanás.  (303-220, 14.6.1999) 


 


Este vilão não é somente o inimigo de Deus, mas também da humanidade.  É o mesmo que se a 


família real, o príncipe e princesa, fossem mantidos em cativeiro, no seu próprio palácio, pelo 


comandante inimigo, e vivessem como servos, enquanto produziam os filhos desse mundo servo.  


Apesar do facto que os seus descendentes deviam ter multiplicado sob a realeza do príncipe e 


princesa, a humanidade caída é como uma multidão que se multiplicou sob a realeza do diabo.  


(302-220, 14.6.1999) 


 


Aqueles que investigam o conteúdo da Bíblia não podem negar o facto que os primeiros 


antepassados entraram numa relação entre pai e filhos com o diabo, Satanás, através de amor ilícito.  


Os seres humanos, que deviam ter nascido no seio do amor absoluto de Deus, como os Seus filhos e 


filhas, herdando desse modo a Sua linhagem directa e o valor dela, herdaram, em vez disso, a do 


diabo, Satanás, tendo nascido como os seus filhos e filhas. 


No capítulo oito da Carta aos Romanos, está escrito:  “E não só a criação, mas nós próprios, que 


possuímos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a filiação 


adoptiva, a libertação do nosso corpo”.  Um filho adoptivo tem uma linhagem diferente.  Esta é a 


realidade humana.  (53-261, 1.3.1972)  


 


No capítulo oito da Carta aos Romanos, está escrito: “E não só a criação, mas nós próprios, que 


possuímos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a filiação 


adoptiva, a libertação do nosso corpo” e “Vós não recebestes um espírito de escravidão, para cair de 


novo no temor; recebestes, pelo contrário, um espírito de adopção, pelo qual chamamos: „Abba, 


Pai‟ ”.  Eles só se puderam tornar filhos adoptivos. 







Hoje, os Cristãos são filhos adoptivos.  Filhos adoptivos têm uma linhagem diferente.  Jesus disse 


no Evangelho de João, 8:44: “Vós sois filhos de um pai que é o diabo e quereis cumprir os desejos 


do vosso pai”.  Não é verdade que “pai”, aqui, indica a linhagem da humanidade do seu antepassado, 


o diabo?  Por isso, na circuncisão, o prepúcio é cortado.  É assim que as coisas são.  Como podem 


as pessoas afirmar que o fruto do bem e do mal é um fruto literal?  (154-337, 5.10.1964) 


 


Devido à Queda, os seres humanos não tinham outra alternativa senão render-se a Satanás, o falso 


pai.  Trocaram de pai.  Abandonaram Deus, que era o seu verdadeiro Pai, e uniram-se com o diabo, 


Satanás, o falso pai.  Deste modo, o primeiro homem e mulher acabaram por se tornar o filho e filha 


de Satanás.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 293) 


 


Originalmente, que espécie de ser é Satanás?  O diabo era um servo de Deus, contudo este servo 


tomou posse da filha do Seu mestre.  Isto é a Queda.  De acordo com o relato bíblico da Queda, 


Eva comeu o fruto do bem e do mal, mas esse fruto não é literal.  Refere-se à tomada de posse, pelo 


vilão servo Satanás, da filha do seu Senhor.  Deus tencionava cumprir o Seu ideal, gerando e 


educando o Seu filho e filha que herdariam a Sua linhagem no futuro, mas o arcanjo, que foi criado 


como um servo, tomou posse da filha de Deus.  Isso tornou-se a origem da Queda.  O Céu e a terra 


tornaram-se assim.  Vocês deviam ser capazes de compreender este tipo de conteúdo complexo e 


enredado, sobretudo lendo o Princípio Divino.  (85-308, 4.3.1976)  


 


A Bíblia afirma que Adão e Eva caíram por ter comido o fruto do bem e do mal, mas porque 


cobriram as suas partes sexuais?  Se as igrejas oficiais analisassem a Bíblia um pouco mais 


intelectualmente, saberiam imediatamente a origem da Queda.  Porque tiveram vergonha dos seus 


órgãos sexuais?  Podiam ter coberto a boca ou as mãos.  Ter órgãos sexuais não é nada de que se 


deva ter vergonha, mas, através do seu uso durante a Queda, eles tornaram-se o palácio vergonhoso 


que espezinhou o amor do Céu.  Uma fonte de verdadeiro amor devia ter brotado, mas, em vez disso, 


uma fonte de falso amor, baseada no amor do diabo, jorrou.  Por isso, entre as fundações de amor, 


esta tornou-se a fundação da pior forma de amor.  (202-199, 24.5.1990)  


 


Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, foram expulsos antes ou depois de terem 


filhos?  Não pudemos ver isto, mas, se eles tivessem tido um filho ou filha, teria Deus sido capaz de 


os expulsar?  Teria havido muito mais lágrimas.  Os netos teriam chorado: “Avô, porque nos estás a 


expulsar assim?” manter-se-iam firmes e teriam gritado… Se os quatro deles se tivessem agarrado 


aos braços e pernas de Deus e chorassem, não teria Ele de os empurrar para os expulsar?  Não 


sabemos o que se teria passado com Adão e Eva, que pecaram, mas o seu filho e filha, que não 


cometeram pecado, teriam passado por uma angústia mais profunda.  Deus, que sabia desta 


realidade, expeliu-os antes de terem um filho ou filha.  Depois disto ter ocorrido, eles casaram-se de 


sua livre vontade e deram nascimento a filhos.  Quando Deus os expulsou, pediu-lhes que saíssem, 


casassem e tivessem filhos e filhas?  Ele disse essas coisas quando os mandou embora?  Tentem 


responder.  Quaisquer que as circunstâncias fossem, eles tiveram de facto filhos e filhas, depois de 







terem sido expulsos.  (218-230, 19.8.1991) 


 


Nos Últimos Dias, temos de rectificar simultaneamente a linhagem caída, solucionar o sofrimento de 


Deus e o amargo caminho providencial, assim como aliviar as lamentações da humanidade.  Isto é o 


que precisa ser feito, mas, sem saber isso, toda esta conversa acerca de comer o fruto do bem e do 


mal… Se vocês pensam que as minhas palavras são erradas, façam uma determinação séria e orem 


desesperadamente durante quarenta dias.  O Rev. Moon da Igreja da Unificação disse mentiras?  


Nenhum de vocês nasceu com a verdadeira linhagem.  Por consequência, as religiões mais elevadas 


enfatizam a vida celibatária; seria um problema se as pessoas multiplicassem filhos dentro da 


linhagem caída.  (156-228, 25.5.1966) 


 


Deus detesta a imoralidade sexual.  Porquê?  Porque os primeiros antepassados amaram em 


contravenção à lei e criaram caos no Céu e terra.  Nada pode ser feito acerca desta linhagem má.  


Assim, no mundo religioso, a vida celibatária tende a ser defendida.  Quando um homem entra num 


estado espiritual de oração profunda, uma mulher aparece sempre para o testar.  Algo assim ocorre, 


inevitavelmente, que bloqueia o caminho religioso.  Porquê?  Porque a história original foi 


bloqueada pelo amor ilícito dos primeiros antepassados humanos.  O facto de o ensinamento que 


afirma que Adão e Eva se separaram de Deus por ter comido o fruto da Árvore do Conhecimento do 


Bem e do Mal, ter permanecido intacto durante dois mil anos, é uma coisa espantosa.  (41-292, 


17.2.1971) 


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, teriam dado nascimento a filhos que teriam sido os descendentes 


directos do filho mais velho de Deus.  Adão teria sido o filho mais velho, verdadeiro pai, e rei.  Ele 


teria sido o rei do reino na terra e no mundo espiritual.  Além disso, teria sido o verdadeiro pai e 


verdadeiro primeiro filho.  Por conseguinte, a família de Adão teria sido a casa real do Reino do 


Céu.  Então, quem teria sido o avô da família de Adão?  Deus.  A mãe e o pai teriam sido Adão e 


Eva.   


Do ponto de vista das posições representadas, o avô e avó representam Deus, e os pais agem na 


posição de Deus.   


Do ponto de vista das posições que representam o passado, o avô e a avó representam Deus, e Ele 


permanece na posição dos pais.  Do ponto de vista vertical, Deus estabelece-se numa família 


centrada na primeira, segunda e terceira gerações.  A primeira geração ao nível horizontal é o vosso 


avô, a segunda geração, o vosso pai, e a terceira geração são vocês.  Logo, através dos vossos filhos 


e filhas, a linhagem da família real pode ser transmitida e continuará para sempre.  (218-255, 


19.8.1991) 


 


Vocês sabem porque é que Deus criou Adão e Eva?  Mesmo Ele queria ter a experiência de amar 


filhos, como Pai.  Em seguida, queria ter a experiência de amor conjugal através de Adão e Eva.  


Queria sentir amor como um avô, assim como amar a Sua nação; desejava possuir todas estas formas 


de amor.  Transmitiu à humanidade todas as coisas que queria possuir.  Vocês deviam saber que a 







vossa tribo, povo e nação, este mundo e o mundo espiritual herdaram isto.  (188-214, 26.2.1989) 


 


Se tivessem atingido a perfeição, sem ter caído, Adão e Eva ter-se-iam aperfeiçoado não só 


individualmente, mas também universalmente, e uma nova família centrada no amor de Deus teria 


começado.  Deste modo, se o clã, tribo, povo, nação e mundo tivessem sido formados a partir da 


família, o mundo ter-se-ia tornado uma grande família expandida, atendendo a Deus.  O centro de 


tal grande sociedade, semelhante a uma família, teriam sido Deus e Adão.  Além disso, nesse 


mundo, o curso de vida da família de Adão, baseada em Deus, teria permanecido como uma tradição 


histórica, juntamente com o seu estilo de vida, costumes, práticas e antecedentes.  Essas coisas só 


podiam tornar-se entrelaçadas, como tradições baseadas no amor de Deus. 


O amor de Deus é a fonte de vida e de todos os ideais, e assim, mesmo que alguém quisesse deixar o 


Seu seio, não podia; e mesmo que o fizesse, teria de voltar outra vez.  (91-240, 23.2.1977) 


 


A Queda de Adão e Eva não foi simplesmente algo relativo a eles próprios, mas foi uma queda de 


uma posição envolvendo toda a história humana.  Por outras palavras, o facto que Adão e Eva 


caíram significou que não foram capazes de se tornar bons pais, mas, pelo contrário, se tornaram 


maus pais.  Através de maus pais, maus filhos nasceram, e, através deles, más tribos, nações e um 


mundo mau foram formados; e dentro deste mundo global vivem os cinco biliões de pessoas da raça 


humana.  A história humana, neste mundo da Queda, não é uma história alegre, mas triste, e a 


humanidade não vive em felicidade, mas em sofrimento.  (38-149, 3.1.1971) 


 


Onde podem vocês pagar dinheiro para ouvir estas palavras?  Mesmo que vendessem a vossa casa, 


dessem todo o vosso dinheiro e fizessem ofertas rituais durante dezenas de milhares de anos, 


ninguém seria capaz de vos ensinar isto.  Só o fundador da Igreja da Unificação pode fazê-lo.  Este 


é o segredo do universo.  Mesmo a Bíblia não tem este tipo de explicação.  A Bíblia diz-nos que 


Adão e Eva tomaram e comeram o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal e, ao fazerem 


isso, cometeram a Queda.  Como se pode afirmar que isto é um fruto literal?  Podem aqueles que 


nem sequer têm a habilidade de uma criança que acabou o jardim infantil, insistir que o Rev. Moon, 


ao qual doutoramentos foram conferidos e que se tornou o chefe dos que têm tais qualificações, é um 


herege?  O carácter chinês para “herege” (異端), não significa que o fim é diferente, mas, 


simplesmente, que não pode ser visto.  (238-213, 22.11.1992) 


 


Neste mundo secular, criminosos conduzem-se com dignidade, onde quer que vão, como se não 


tivessem cometido nenhuns crimes, quando ninguém sabe dos seus crimes.  Todavia, se mesmo um 


rapazinho testemunhasse que presenciou um crime a ser cometido, o criminoso teria de render-se 


nessa altura.  Assim, para fazer Satanás render-se, devíamos expor a sua identidade e o seu crime, e 


começar um movimento para o expulsar do Céu e da terra.  (53-194, 21.2.1972) 


 


Deus é o protagonista da lei celestial eterna, por isso temos de levar Satanás perante Deus e acusá-lo 


dos seus crimes.  Observando-o a defender-se a si próprio, temos de acusá-lo, como um advogado 







de acusação o faria, e apertá-lo fortemente, para que não possa fazer nada.  Então, não o próprio 


arcanjo caído, mas os arcanjos que não caíram têm de afirmar: “Correcto!  Foi isso exactamente que 


aconteceu!  Isso está correcto!”  (65-201, 19.11.1972) 


 


1.4. A humanidade herdou a linhagem de Satanás através da Queda 


 


A Queda mudou a linhagem de Adão e Eva.  Que amor a mudou?  Eles tornaram-se as encarnações 


de Satanás, através do seu amor, como o inimigo adúltero de Deus.  Os corpos vivos do homem e da 


mulher entraram no domínio do amor de Satanás e uniram-se.  O fruto disto foram os seus filhos 


que, desse modo, herdaram o amor, vida e linhagem de Satanás.  (227-47, 10.2.1992)  


 


Como os seres humanos caídos se tornaram seres falsos, têm de ter uma nova linhagem enxertada 


neles.  Do ponto de vista da linhagem, todos vocês têm um falso antepassado.  Até agora, só 


podiam tornar-se filhos adoptivos de Deus, porque o “vosso pai e mãe” são diferentes do original.  


Por isso, a lógica emergiu que a Queda humana está relacionada com a linhagem.  Que é a Queda?  


É a herança da linhagem, da maneira errada.  É apropriado construir a lógica que os primeiros 


antepassados caíram devido a amor mal orientado.  Por conseguinte, a asserção, pela Igreja da 


Unificação, que os seres humanos caíram, devido a amor, não pode ser negada.  Não afirma a Bíblia 


que Adão e Eva tomaram e comeram o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, e 


caíram?  Vocês sabem o que o fruto é?  É um fruto que cai de uma árvore e rola quando o vento 


sopra?  Não é.  (157-158, 2.4.1967) 


 


Adão e Eva herdaram a linhagem de Satanás, porque ele entrou nas suas mentes e se uniram com ele.  


Porque não pode Deus, que tem tanto amor, perdoar Satanás?  Na Bíblia, Jesus diz-nos que 


assassinos e ladrões seriam perdoados, que tudo seria perdoado, mas Satanás não pode ser perdoado, 


porque profanou a linhagem da humanidade.  Que significa isso?  Do ponto de vista de Deus, 


Satanás é o adúltero, um adúltero do Seu amor.  Compreendem o que isto significa?  (156-226, 


25.5.1966) 


 


Adão e Eva casaram baseados em Satanás, por isso é inegável que herdaram o seu amor, vida e 


linhagem.  Se não tivessem caído por ter comido o fruto do bem e do mal, ter-se-iam casado 


centrados em Deus.  Tal como os Verdadeiros Pais vos abençoaram a todos, na Igreja da Unificação, 


então, depois de Adão e Eva terem amadurecido, Deus tê-los-ia chamado e abençoado em casamento.  


(228-254, 5.7.1992) 


 


Porque batemos no nosso próprio corpo?  Porque os seres humanos herdaram o sangue de Satanás, 


o sangue do inimigo de Deus.  O inimigo de Deus é o adúltero.  O adúltero é o inimigo do amor de 


Deus!  O sangue do adúltero foi herdado.  Eva, que devia ter herdado a realeza da nação celestial e 


tornar-se uma rainha, tornou-se a esposa do diabo, a companheira do servo.  Isto foi o segredo do 


Céu e terra, exposto pela primeira vez durante a minha vida.  Assim, o mundo satânico tem de 







retroceder.  (172-277, 24.1.1988) 


 


Porque é que o Diabo odeia Deus?  Porque é que Deus odeia o Diabo?  O Cristianismo ensina-nos 


que devemos amar os nossos inimigos.  Então, porque não pode Deus amar o Seu inimigo, Satanás?  


Se Ele amasse o inimigo do amor incondicionalmente, as distinções entre o Céu e a terra 


desapareceriam.  As leis celestiais para governar desapareceriam.  As leis da existência 


desapareceriam.  (191-43, 24.6.1989) 


 


Satanás destruiu o amor ideal de Deus, e espezinhou a vida e linhagem ideais.  Então, os seres 


humanos geraram filhos.  Deus não podia envolver-se com os filhos e filhas que eram a 


manifestação do amor, vida e linhagem de Satanás.  (197-286, 20.1.1990) 


 


Porque vem Satanás, invariavelmente, para aqueles que, através da história, percorreram o caminho 


da fé, estrangulando-os, oprimindo-os e sacrificando-os?  Aos olhos de Deus, Satanás é o adúltero 


que roubou e violou a Sua família.  A nossa primeira mãe devia ter atendido Deus, e construído o 


Seu reino de paz no Céu e na terra; porém, nós e o nosso pai original fomos expulsos.  Satanás 


interveio, e os seres humanos vieram a ficar neste estado miserável.  Foi este o pecado, e não outro, 


que ele cometeu.  (156-226, 25.5.1966) 


 


 Que é que o Diabo usou, para causar a Queda de Adão e Eva?  Eles comeram o fruto e cobriram o 


quê?  Cobriram a boca?  Cobriram as mãos?  Cobriram as suas partes sexuais, não é verdade?  Isto 


tornou-se a semente que semeou o mal.  Eles caíram antes de se terem tornado maduros, enquanto 


ainda eram adolescentes.  Como a linhagem da humanidade na história mundial se espalhou a partir 


daí, este fenómeno é aquilo que florescerá nos Últimos Dias.  Através de todo o mundo, quando 


jovens como Adão e Eva egoisticamente destroem a ética básica do amor, escondendo-se; quando não 


têm medo do Céu e da terra, então, vocês podem ter a certeza que a era do poder pleno de Satanás 


chegou à terra.  Nessa altura, o martelo de ferro de Deus aparecerá perante os nossos olhos.  (200-


227, 25.2.1990) 


 


 Vocês têm de compreender claramente que a humanidade precisa mudar a sua linhagem, por ter 


herdado a de Satanás.  (183-308, 7.11.1988) 


 


Enquanto Adão e Eva deviam ter atingido unidade baseada em Deus, a Queda refere-se à unidade 


com o arcanjo, que era o servo de Deus.  Os seres humanos, que deviam ter herdado a linhagem de 


Deus, herdaram, em vez disso, a linhagem de Satanás.  Logo, por mais que chamem “Pai” a Deus, 


não podem verdadeiramente senti-l‟O como Seu pai, porque herdaram natureza caída, a qual pensa 


sempre em termos de interesse próprio, sem consideração por Deus ou qualquer outra coisa.  Assim, 


como todas as pessoas se tornaram seres conflituosos e formaram tribos e povos, tudo começou a 


dividir-se depois de algum tempo.  Deste modo, o mundo de cultura satânica foi formado.  


Dividindo-se em duas, dividindo-se em três, todas as coisas que se dividiram vieram a pertencer ao 







domínio de Satanás.  (91-242, 23.2.1977) 


 


A restauração demorou seis mil anos, porque as características da Queda humana se tornaram 


emaranhadas nas linhagens humanas; de outro modo, o Deus poderoso teria restaurado tudo num dia.  


Como as linhagens se tornaram mais complicadas e profundamente arraigadas com natureza caída, 


deste modo, então, se fossem todas arrancadas ao mesmo tempo, toda a gente morreria.  Portanto, 


demorou seis mil anos.  Os primeiros antepassados humanos caíram realmente por terem comido 


um fruto literal?  Se assim fosse, quão simples as coisas seriam.  (155-295, 1.11.1965) 


 


O problema consiste em saber como a base do pecado, a Queda humana, o mal, e o inferno vieram a 


existir concretamente.  Temos de remontar a Adão e Eva, e pensar no que aconteceu nessa altura.  


Se explorarmos as causas da sua Queda, então, primeiro, eles caíram por não terem acreditado no 


mandamento de Deus, nas palavras: “não comam o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do 


Mal”.  Segundo, só pensaram em si próprios.  Terceiro, tentaram amar pensando só em si próprios.  


Como isto constitui o conteúdo central da Queda humana, chegamos à conclusão que, qualquer coisa 


que tenha as mesmas características que este conteúdo, está do lado de Satanás.  Os seres humanos 


caídos são pessoas infiéis, e têm um amor baseado em si próprios.  Em última análise, aqueles que 


reivindicam amor egoísta são as pessoas do mundo secular.  (79-198, 27.7.1975)  


 


Não pode haver perfeição na ignorância.  Quem é Satanás?  Para Deus, ele é o adúltero.  Adúltero!  


Eu esclareci tal problema contencioso, mas podem vocês simplesmente esquecer isto e ir para o 


Céu?  Podem receber salvação, ignorando isto?  Absolutamente não.  Que grupo de pessoas falsas 


e irresponsáveis!  Se as pessoas religiosas pudessem ser salvas acreditando simplesmente naquilo 


que se lhe diz que acreditem, já teríamos sido salvos muitas vezes.   Eu não escolheria percorrer um 


caminho difícil como este.  (188-230, 26.2.1989) 


 


É extraordinário que o facto de a Queda ter sido uma consequência de amor, tenha sido revelado no 


meu tempo.  Isto é algo teoricamente sistematizado através dos seus antecedentes históricos, e 


conteúdo que não pode ser negado.  (128-88, 26.2.1989)  


 


1.5. O significado da tentação da serpente 


 


Que é que pertence ao homem e mulher, e é uma cobra venenosa, a armadilha de uma cobra 


venenosa?  Não se diz que uma cobra enganou Eva?  Que significa dizer que uma serpente a 


tentou?  Isto é na verdade uma referência ao órgão sexual.  Não há muitos órgãos femininos mais 


assustadores que uma cobra venenosa?  O mesmo acontece com o órgão masculino; os homens 


usam esse órgão, semelhante a uma serpente, para tentar e seduzir as mulheres.  Se vocês, mulheres, 


o tomam como isca, é um grande problema.  Uma nação e mesmo o mundo podiam ser arruinados, 


e o vosso caminho para o Céu e vida eterna seria bloqueado.  (227-372, 16.2.1992) 


 







Todos os homens e mulheres vivos na terra tornaram-se as cobras venenosas de Satanás.  O órgão 


sexual feminino é uma cobra venenosa que esguicha veneno no órgão masculino.  No dia em que 


vocês perdem a vossa pureza, todo o vosso clã será arruinado.  É por isso que a serpente foi usada 


como uma metáfora.  Vocês têm órgãos sexuais, ou não?  Uma cobra venenosa zangada está à 


espera com a boca aberta, mas poriam as vossas mãos lá?  Introduziriam lá o vosso órgão sexual?  


(272-37, 30.8.1995)  


 


Se abusarem do direito de linhagem, isso causará um grande problema.  Que significa usar do 


direito de linhagem?  Significa fazer amor.  Assim, se os homens e mulheres abusam disto, será um 


problema.  Vocês têm de plantar a verdadeira semente.  Que pensam que era a serpente no Jardim 


do Éden?  Era o órgão sexual masculino.  É esse o significado.  O órgão sexual feminino é a boca 


da serpente, uma serpente venenosa com a boca aberta.  É um recipiente de veneno.  Se vocês se 


unirem desse modo, nem que seja só uma vez, tudo está consumado, e o Céu é destruído de um só 


golpe.  O órgão da mulher, se for mal usado, é a boca de uma serpente cheia da veneno.  


Por consequência, as mulheres com maquilhagem bem feita são cobras bonitas.  Uma cobra observa 


sossegadamente e, quando a sua presa se aproxima, ataca subitamente.  As mulheres são seres 


extremamente assustadores.  As pessoas têm a boca de uma serpente ou um cacete.  É assim o seu 


órgão sexual.  Originalmente, a linhagem e o órgão sexual não eram venenosos.  Contudo, se o 


órgão sexual for mal usado, a nação, família, poder e tudo mais será arruinado.  Quão terrível é isto?  


É a boca aberta de uma cobra venenosa.  (228-31, 1.3.1992) 


 


Que é o órgão sexual, que é a cobra?  Num homem, é o pénis.  De que gosta mais?  Da vagina.  


Não é assim, não está correcto?  Portanto, é muito perigoso.  Deus avisou Adão e Eva, porque é 


semelhante a acender o fulminante de um cartucho de pólvora, ao derramar de gasolina.  Explodirá 


em qualquer instante.  O órgão sexual masculino é como uma serpente.  Vocês mulheres deviam 


espreitar silenciosamente o do vosso marido.  É mais fácil compreender histórias rudes, e, por 


conseguinte, falo assim. 


Que era a serpente?  É o órgão sexual do arcanjo.  Não fica mais claro assim?  Como estamos a 


viver nos Últimos Dias, estou a ensinar-vos agora tudo acerca destes aspectos.  Que é a coisa da 


mulher?  É a boca que se abre.  Quando o homem se excita e ambos se excitam, não se abre?  Fica 


parada?  Tomar uma mulher em casamento não significa unir os dois órgãos sexuais?  Se se unirem 


incorrectamente, uma nação é arruinada.  O veneno não desaparecerá durante dezenas de milhares 


de anos.  (304-270, 9.11.1999)  


 


Todos os homens e mulheres desejam companheiros maravilhosos.  Toda a gente tem desejos 


diferentes, mas se vocês considerarem isto de tal perspectiva, é uma cobra venenosa.  É pior que a 


SIDA.  Uma vez que essa ligação seja feita, tudo fica arruinado.  Se o órgão sexual for mal usado, 


tudo será completamente destruído.  Prosperidade será impossível.  Tornou-se o pior lugar de todos 


e o mais assustador, mais assustador que um tigre ou leão.  Aqueles que o usam mal, ainda que seja 


uma só vez, ficam arruinados e caem no inferno.  (228-31, 1.3.1992) 







 


A serpente é análoga ao órgão sexual masculino.  Não se parece o órgão masculino, com a cabeça 


de uma serpente venenosa?  Está constantemente à procura de um buraco.  O órgão sexual 


feminino é também semelhante à cave de uma cobra venenosa, com a boca aberta.  Logo que vocês 


a mordam ou sejam mordidos, esse veneno espalhar-se-á, através das veias, para todo o corpo e 


morrerão para sempre.  É através da imoralidade sexual que indivíduos, famílias, tribos e nações são 


arruinados.  Isto acontece, porque as cobras são o fruto do bem e do mal.  É esse o significado.  Os 


homens tentam seduzir as mulheres usando a sua.  (304-162, 10.10.1999) 


 


Ninguém sabia que a humanidade seria arruinada deste modo.  É a coisa mais terrível.  Se 


tomarmos um barril de pólvora, como exemplo, não há conteúdo como este.  Assim, se vocês 


fossem à casa de banho, de três em três horas, iriam oito vezes em vinte e quatro horas.  Cada vez, 


deviam dizer: “Eh, cabeça da cobra, sai!”  Se for o vosso verdadeiro órgão, é sagrado.  Vocês, 


homens, deviam venerá-lo de modo que não ficarão excitados, mas ultrapassarão todos os avanços 


possíveis que qualquer mulher bela possa fazer, tentando seduzir-vos.  Não se trata simplesmente de 


curvar a cabeça perante ele.  Venerar é mais que curvar-se com respeito.  É mais que obediência.  


Eu passei por tal treino.  Quem quer que tente seduzir-me, fá-lo-á em vão.  De outro modo, é difícil 


tornarmo-nos filhos de Deus.  Assim, as palavras, “Antes de tentardes controlar o universo, tendes 


de controlar-vos a vós próprios”, significam, expresso de outro modo, controlar o vosso órgão sexual.  


(304-270, 9.11.1999) 


 


O órgão sexual masculino é como o arcanjo antes da Queda.  Ele enganou as suas vítimas, com uma 


língua bifurcada e, em seguida, seduziu-as e lançou-os no inferno.  Do mesmo modo, comporta-se 


como se fosse cair de novo, usando algo semelhante à cabeça de uma cobra.  A cobra morde.  Ele 


usou a cobra para profanar a mulher.  A que outra coisa se pode referir a expressão: “o homem 


usando a mulher”?  Só pode significar tal profanação.  É um órgão assustador.  O órgão sexual do 


homem que é como o arcanjo parece-se com a cabeça de uma cobra?  (287-116, 19.9.1997) 


 


Onde teve origem a Queda?  Começou nos órgãos masculino e feminino.  O órgão, ele próprio, é 


como os dentes da serpente: uma vez que vocês sejam mordidos a vossa família é arruinada.  Por 


mais distinta que possa ser, será arruinada num instante se esse órgão for mal usado.  Mesmo uma 


família real será totalmente arruinada  Assim, a SIDA apareceu como um julgamento de Deus, nos 


Últimos Dias.  (229-25, 9.4.1992) 


 


 


 


 


 


 


 







2. Os Resultados da Queda 


 


2.1. Os seres humanos caídos e o estado do mundo caído 


 


2.1.1. Os problemas da juventude e o amor livre 


 


Tal como Adão e Eva caíram, como adolescentes, à sombra de uma árvore, com a vinda dos Últimos 


Dias do Julgamento, que traz os frutos da história mundial, a juventude de hoje em todo o mundo 


caiu no amor livre.  Que é amor livre?  É a armadilha de Sodoma e Gomorra, do diabo.  Estimula a 


sensualidade da juventude, e então tudo acaba.  Tudo cai no precipício.  Que espécie de danças de 


discoteca dançam os jovens?  A contorção é como a dança de uma cobra.  Não é verdade que a 


cobra contorce o corpo?  Contorcer-se significa rodar parte do corpo.  Tal como o diabo semeou, 


ele popularizará isto á volta do mundo para tentar a humanidade.  (208-263, 20.11.1990) 


 


Tal como Adão e Eva caíram devido a má conduta sexual, assim será nos Últimos Dias.  A 


juventude cairá certamente na promiscuidade.  Tal como os antepassados semearam as suas 


sementes, no tempo da colheita, a juventude cobrirá o mundo desse modo e arruiná-lo-á.  Esse 


tempo é hoje, e isto é inegável.  Onde começou o amor livre?  Quem o promoveu?  Adão e Eva?  


Como as pessoas que caíram, eles são os antepassados do amor livre.  (257-60, 13.3.1994) 


 


Não é verdade que Adão e Eva caíram através de amor livre, no Éden?  Não fizeram amor 


livremente?  Também nos Últimos Dias, haverá amor livre.  Se isto não for redimido, tudo terá de 


ser destruído.  O trabalho da minha vida consiste em redimir esta situação.  Tenho de controlá-la e 


construir uma ponte para eles atravessarem do mundo de Satanás para o mundo de Deus.  Senão, 


toda a gente cairá nessa situação.  Homens e mulheres todos caíram e morreram.  Por consequência, 


tenho de construir esta ponte, que atravessa o grande oceano.  Ninguém senão eu pode construí-la.  


Logo que vocês a tenham atravessado, já não será necessária.  Coisas como indemnização não serão 


necessárias.  Estamos a avançar para a era de moralidade sexual absoluta e amor absoluto.  (281-


293, 9.3.1997) 


 


Discotecas, bebidas alcoólicas e fumar – vocês deviam estar completamente desligados destas coisas.  


Não deviam ter nada a ver com amor livre.  Homossexuais, lésbicas e pessoas que querem viver 


uma vida celibatária não são necessários.  Por mais forte que o vento sopre, vocês deviam manter 


calmamente a vossa posição.  Por mais que o vento ou tufão soprem, ou a terra se mova, a direcção 


em que a Igreja da Unificação segue, não muda, tal como o norte, sul, este e oeste não mudam.  


Assim, logo que unifiquemos o mundo, tudo será cumprido.  (206-62, 3.10.1990) 


 


Quem irá bloquear esta onda de amor livre e má conduta sexual, que se arremessam de todas as 


direcções?  Quem eliminará esta onda de hedonismo, a procura de prazeres sensuais?  Não 


saciadas por drogas e amor ilícito, as pessoas tomam drogas alucinogénicas.  Isso causará a 







destruição da raça humana.  Está isso relacionado com o corpo ou com a mente?  (200-227, 


25.2.1990)  


 


O que é irónico na América hoje é que, mesmo enquanto o amor livre prevalece entre os jovens, eles 


deixam as suas casas.  Isto, de certo modo, beneficia o Céu.  Saindo de casa, podem separar-se dos 


seus parentes e país.  Os jovens americanos não têm quaisquer laços com o mundo, com o seu país, 


família ou pais.  Baseados em amor livre, como são homossexuais e lésbicas, os homens negam as 


mulheres e as mulheres negam os homens.  Se isto continuar, a humanidade desaparecerá dentro de 


um século.  Quão indescritivelmente magoado tem de ficar o coração de Deus, quando Ele olha para 


este miserável estado da humanidade apanhada no encantamento do diabo!  (208-265, 20.11.1990)  


 


Temos de saber que o movimento dos hipis e os problemas actuais de imoralidade e drogas são 


coisas que apareceram todas como um aspecto da estratégia comunista global.  Coisas tais como 


amor livre e o movimento de homossexuais e lésbicas são uma forma de comportamento que destrói 


os direitos e dignidade dos seres humanos.  Deste ponto de vista, a destruição actual da família, 


sociedade e igreja já atingiu o seu apogeu, tendo chegado a um estado tal que nenhum teólogo nem 


poder de estado pode prevalecer contra ela.  (128-33, 1.6.1983) 


 


Conheço bem a América.  Os americanos falam acerca de liberdade sexual, disto e daquilo, têm 


relações casuais amorosas, durante uma noite e, em seguida, dizem adeus.  Tudo é baseado em 


individualismo e justificação de si próprio, e eles não gostam se o “eu” não está no centro.  


Cumprimentos são diplomáticos; é possível que vos olhem nos olhos, mas a mente está noutro lugar.  


Emoções e estilo de vida são baseados em conveniência.  (127-328, 22.5.1983) 


 


Que espécie de armas usou Satanás?  Usou uma arma aérea: isso é fumar.  Em seguida, a arma 


líquida são bebidas alcoólicas; e, finalmente, a arma sólida são drogas.  Através destes meios, tudo, 


incluindo o vosso espírito, está destinado a apodrecer.  Ele faz apodrecer tudo – o vosso corpo e 


espírito, e a podridão vai desde as narinas até aos pulmões.  Por isso, não bebemos bebidas 


alcoólicas e não fumamos.  Estas são as armas que Satanás usa para destruir os seres humanos.  


Estas três coisas, que são os elementos que impedem que o espírito de uma pessoa comunique com 


Deus, são as melhores armas do inimigo.  Que vem a seguir?  Amor livre, que destrói a ordem do 


amor.  Sozinho, tenho de pôr todas estas coisas em boa ordem.  (126-70, 10.4.1983) 


 


Amor livre, homossexualidade e lesbianismo – estas coisas não deviam existir.  Nos Últimos Dias, 


coisas que não existiram na história, de maneira óbvia, vieram a aparecer no mundo, em plena luz do 


dia.  Coisas que não podiam possivelmente existir neste universo, vieram a aparecer abertamente.  


A ordem do amor está agora completamente destruída.  Temos de saber que esta é a razão pela qual 


a América se tornou agora o fundo do inferno.  A ordem do amor está totalmente destruída, e, pelo 


uso de drogas, a ordem fisiológica de homem e mulher está totalmente destruída.  Isso significa que 


os jovens serão arruinados.  Princípios morais e ordem serão destruídos.  (125-168, 20.3.1983)  







 


Sozinho, estou a tentar curar e restaurar este mundo, que hoje fala acerca de libertação sexual e amor 


livre, e se tornou abominável.  Estou autorizado como o médico que pode fazer isto.  Não há 


ninguém, senão eu, que possa curar isto.  Pode ser curado ensinando verdadeiro amor.  O tempo 


virá em que as pessoas não poderão deixar de acreditar na Igreja da Unificação.  Estou a avisar-vos 


que, mesmo que vocês possam não acreditar, têm a responsabilidade de guiar os vossos filhos e 


filhas a percorrer tal caminho, ainda que tenham de os conduzir com um chicote na mão.  As igrejas 


oficiais têm esta habilidade?  Têm uma injecção para curar estas coisas?  (209-222, 29.11.1990) 


 


Não tenham relações amorosas que causem vergonha a Deus, à humanidade ou a esta terra.  Até 


agora, esses grupos que defenderam amor livre, e se chamam a si próprios hipis ou yippees (hipis 


que protestaram contra a guerra), todos tiveram tais experiências no passado e fizeram todas as 


coisas imagináveis, mas foi isso bom para eles?  Temos de saber que isto é o que destrói a 


humanidade, desgraça o nome de Deus, e cospe o sangue de amor no planeta Terra.  Isso é o mesmo 


que espalhar na terra o sangue original dos seres humanos.  Assim, eles dançam a esse ritmo, fazem 


o que lhes apraz e causam desordem.  (93-29, 8.5.1977) 


 


Uma vez que Satanás sabe que, nos Últimos Dias, Deus estabelecerá o Seu reino na terra, trará 


ordem à humanidade, e fará com que entre no Seu Reino no Céu, o diabo insiste em comportamento 


oposto a Deus.  Como um exemplo representativo, ele destruiu completamente o único e primeiro 


amor, através de sexo livre.  O primeiro amor devia ser eterno, mas tornou-se num amor entre 


patetas e prostitutas.  Este mundo tornou-se um mundo de tal amor indigno.  Esta é a maneira como 


as pessoas vivem a sua vida terrena.   


Satanás sabe isto e, portanto, fez um mundo de amor livre, no qual os homens se casam uns com os 


outros e as mulheres também.  Eles arruínam-se com drogas e só procuram o prazer.  Aqueles que 


estão intoxicados com satisfação física receberão um julgamento breve, que conduz directamente ao 


inferno.  Quem limpará isto?  Tem de ser o Rev. Moon – os Verdadeiros Pais têm de pôr isto em 


ordem.  (227-279, 14.2.1992)  


 


Todos os seres criados estão ligados como pares baseados em amor.  Se esse amor fosse removido, 


seriam espalhados por toda a parte, como grãos de areia.  Que espécie de amor desejam vocês?  No 


mundo de amor, não há conceito de individualismo, mas de pares.  No mundo dos insectos também 


tem de haver positividade e negatividade, companheiros sujeito e objecto.  Este é o modo de 


existência de todos os seres criados.  (287-60, 31.8.1997)  


 


2.1.2. Corrupção da moralidade sexual 


 


Um exemplo da espécie de coisas que estão a acontecer na América, é que, sob a proposição de 


libertação sexual, pessoas da alta sociedade, tais como advogados que comparecem a um encontro da 


associação da sua profissão, entram num hotel depois do encontro e, mutuamente, trocam de esposas.  







Numa única semana, terão dormido com as esposas de todos os seus amigos.  (191-220, 25.6.1989) 


 


Está certo que mulheres sem marido usem maquilhagem, ou não?  Não se comportam desse modo 


prostitutas e raparigas da rua?  Hoje, jovens raparigas solteiras passeiam de rouge, mas vocês sabem 


que horrível o rouge parece?  A cor natural original das jovens é maravilhosa.  Se vocês a 


contemplassem durante mil anos, mesmo assim ainda a achariam bela, não horrível.  Que 


maravilhosa é essa cor!  Não é possível produzir cor melhor que essa.  É impossível criar essa cor 


com rouge.  (275-136, 4.12.1995)  


 


Se a família é arruinada, esta é uma ruína fundamental.  Há problemas da juventude e desintegração 


da família.  Não há mesmo uma família completa.  Nos Últimos Dias, as mulheres terão dois 


homens.  Daqui aparece a designação de liberdade sexual.  É a responsabilidade dos Verdadeiros 


Pais reparar tudo isto, como se cosessem farrapos para os tornar melhores que um manto de seda 


para Deus usar.  (304-166, 10.10.1999)  


 


Chicago e Los Angeles são o mesmo que Nova Iorque.  Todas as grandes cidades da América são o 


mesmo.  Satanás pensa que se puder arruinar completamente a família, a qual tem um valor central 


no Cristianismo, pela corrupção da moralidade sexual através da libertação sexual, então, a fundação 


que foi estabelecida globalmente até agora, desmoronar-se-á.  Por consequência, ele injecta amor 


livre em toda a gente e, desse modo, todas as pessoas se tornam pequenos diabos.  (87-137, 


23.5.1976) 


 


Pode o governo dos Estados Unidos resolver o problema da promiscuidade juvenil na América, 


hoje?  Isso não pode ser conseguido com poder militar, económico, ciência ou tecnologia.  Não 


estão todas as espécies de perversidades a acontecer presentemente, em nome da libertação sexual?  


É isso que o amor é?  O amor pode conduzir à vida eterna, mas transformou-se nisto.  Então, que 


esperança há aqui?  Não há esperança, mesmo que vocês encontrem um homem, se vêem o vosso 


filho ou se vêem os vossos pais.  Onde quer que vão, não há esperança quando encontram alguém.  


(183-337, 9.11.1988) 


 


Como o mundo se tornou cheio de confusão e caos, a doença da SIDA apareceu.  Em nome da 


libertação sexual, a confusão está a espalhar-se.  Não se pode encontrar verdadeiro amor.  A mente 


humana original está a procurá-lo e a implorar por ele, mas não é possível encontrá-lo.  Quanto mais 


longe o mundo secular vai, tanto mais sofrerá.  A espécie de amor, num mundo baseado em 


aparências externas, esmaga tudo.  (210-280, 25.12.1990) 


 


Aquilo que começou só com Adão conduziu agora à confusão entre os homens, porque as pessoas 


falam de libertação sexual.  Mesmo relações incestuosas estão a ocorrer dentro da família.  Isto é 


um fenómeno miserável, que não se observa nem mesmo no mundo animal.  Tais destruição e 


aberração do amor são imperdoáveis perante Deus.  Isto tornou-se um mundo para o qual Ele não 







pode suportar olhar.  (292-175, 12.4.1998)  


 


Quando um casal atinge completa unidade, prosperidade celestial protegê-lo-á.  Ainda que quisesse 


falhar, não podia.  A boa sorte da família, sociedade, nação, mundo, Céu e terra e o amor de Deus 


formam camadas de protecção para ele.  Contudo, se esta unidade estivesse prestes a ser destruída, o 


mundo deixá-la-ia sozinha?  Se esse fosse o caso, essa semente desapareceria.  Poderia alguém 


divorciar-se?  O divórcio destrói essa posição protegida pela boa sorte do Céu.  Poderia alguém ter 


aventuras amorosas?  Tenho de reorganizar sozinho este mundo que está hoje a argumentar em 


favor da libertação sexual.  Tem de ser inteiramente reorganizado.  Até agora, tenho estado a fazer 


isto.  A sociedade americana também está a dizer: “Não há outro médico, senão o Rev. Moon, que 


possa controlar isto”.  Não há outro medico assim.  (211-268, 30.12.1990) 


 


Ouvimos falar de assassínios de pais, mães e filhos.  Em casos extremos, que ouvimos dizer?  Que 


um filho está a coabitar com a mãe.  É verdadeiramente o fim.  Já alguma vez ouviram falar destas 


coisas?  Há muitos casos destes, mas não provocam muitos rumores.  Agora, tal tempo chegou.  É 


chamado libertação sexual.  No mundo comunista, as pessoas são tratadas como animais, logo, este 


tipo de coisas não seriam nem sequer consideradas um problema.  Estes são chamados os Últimos 


Dias.  Diferenciam eles entre o seu primo, tio ou mãe?  Quanto aos cães, um cachorro e a sua mãe 


acasalar-se-iam e formariam uma ninhada outra vez?  Quando tal tempo vem para o mundo humano, 


é o fim.  (39-123, 10.1.1971) 


 


Hoje em dia as pessoas enfatizam a vida celibatária, e homossexuais e lésbicas são um problema, 


mas porque é que os homossexuais e outras pessoas do tipo se tornam assim?  Que existe neles, que 


inevitavelmente os torna assim?  Relações incestuosas fizeram com que se tornassem assim.  Um 


avô viola a sua neta.  Um pai viola a sua própria filha.  Em última análise, a causa destas relações 


incestuosas é que as pessoas têm relações sexuais entre si, conforme lhes agrada, porque a era da 


libertação sexual, a era do amor livre, chegou.  Têm relações sexuais não com algum estranho de 


uma cidade distante, mas com algum dos seus próprios parentes.  (261-44, 22.5.1994) 


 


O que está a acontecer em Nova Iorque, agora, é que só as pessoas mais ricas e as do nível mais 


baixo permanecem lá.  Todas as pessoas da classe média, que são a espinha dorsal da cidade, 


fizeram as malas e partiram; só no ano passado, cerca de seiscentas mil pessoas partiram.  Entre as 


classes mais baixas, há prostitutas e patifes falando de libertação sexual, fazendo a base para Satanás.  


Aqueles que pensam que não podem educar os seus filhos nesse caos, não podem evitar sair.  Até 


agora, tem havido muitos hotéis na cidade, que são um mercado para a prostituição.  (87-135, 


23.5.1976) 


 


 


 


 







2.1.3. Homossexualidade 


 


Nós, Unificacionistas, tencionamos digerir todas as coisas más do mundo, de que Satanás gosta.  


Digerirei o problema do movimento gay, e assim por diante.  Digerirei o amor livre, o problema da 


imoralidade sexual, todos os bandidos, terroristas e crime organizado.  Tomarei responsabilidade 


pelos problemas mais difíceis do mundo.  Digerirei mesmo o Partido Comunista.  (109-34, 


26.10.1980) 


 


Não está o movimento gay muito difundido nos Estados Unidos?  Não há muitos homossexuais?  É 


porque estas pessoas não sabem o Princípio da Criação.  Todavia, os membros da Igreja da 


Unificação, que sabem o Princípio da Criação, compreenderam, através de educação, que têm 


absolutamente de casar-se.  O movimento gay desintegrou-se completamente aqui, como resultado.  


As vossas mães e pais talvez tenham ido dançar, se tivessem envolvido em amor livre, que destruiu a 


família, e coisas desse género.  No entanto, todos vocês compreendem a Queda, portanto, por mais 


que dancem, pode isso conduzir a relações sexuais ilícitas?  (118-109, 9.5.1982)  


 


Estão a dizer que vai ser aprovada uma lei para legalizar a homossexualidade?  Uma lei será 


aprovada?  Deviam ter vergonha de ver o sol, as árvores, a relva, ou mesmo um cão.  Sendo desse 


modo, como se podem vestir, comer e viver, como as outras pessoas?  As pessoas que praticam 


homossexualidade são aquelas que se opõem a nós e nos chamam hereges.  (118-295, 20.6.1982) 


 


Então, que é a América agora?  Quer sejam homossexuais ou lésbicas, uma esfera cultural que nega 


o cônjuge, está a expandir-se lá.  Há uma esposa para um anjo?  Há muito tempo que um homem 


seguiu Eva, a qual traiu Deus, mas, de agora em diante, ele tem de seguir Eva que apoia Deus.  É 


por isso que eu casei muitos americanos com mulheres japonesas.  Os americanos escutam bem 


aquilo que as mulheres têm a dizer; para eles as mulheres são rainhas.  (119-246, 13.9.1982) 


 


É feliz uma mulher que viva sozinha?  Se lésbicas e homossexuais viessem aqui e ouvissem as 


minhas palavras, pensariam continuar o seu modo de vida, ou que deviam remediar isso?  Seriam 


capazes de se opor ao Rev. Moon, dizendo que ele não tem razão?  A juventude do mundo não sabia 


que existia um tal ensinamento.  Se se procura encontrar Deus, tem de possuir-se um amor eterno, 


único e imutável.  De outro modo, não se é capaz de encontrar o Sujeito de verdadeiro amor, ou de 


viver o modo de vida baseado em verdadeiro amor.  (124-86, 30.1.1983)  


 


Homossexuais e lésbicas, serão salvos por que mãos?  Pelas mãos do Rev. Moon; pelas minhas 


mãos!  Quem pode libertar esses jovens, que se estão a tornar cadáveres vivos, doentes por causa de 


drogas e definhando pouco a pouco?  Libertá-los-ei com as minhas mãos.  Quem libertará aqueles 


que promovem amor livre e gostam de jogos de azar?  Há alguém no Cristianismo americano que 


faça isto?  Quem o fará, entre os pastores das igrejas americanas?  Em seguida, quem bloqueará o 


Partido Comunista?  O Rev. Moon bloqueá-lo-á.  (124-329, 1.3.1983) 







 


Que acontecerá a pessoas como os homossexuais e lésbicas da América?  Este é um amor 


presumido.  Quanto mais persistirem nele, tanto maior será a sua ruína.  Conduz à ruína, à 


destruição de indivíduos, famílias, crianças, nações, do mundo e do universo.  Se eles forem 


destruídos, a humanidade desaparecerá automaticamente.  Quando as pessoas se tornam assim, a 


humanidade perecerá.  (125-68, 6.3.1983)  


 


Presentemente, lésbicas e homossexuais estão a tornar-se prevalentes na América.  Isto é pecado, e 


haverá consequências.  As doenças que os afligem não se encontram onde vivem homens e 


mulheres heterossexuais.  Doenças, não encontradas em casais ordinários, afligem-nos.  Doenças 


sexuais desse tipo, cuja causa é a violação dos princípios do amor, são o seu castigo.  Assim, amor 


central é necessário.  Vocês nasceram de amor central.  Que é amor central?  É amor parental.  


Isto é eternamente inegável.  Nunca pode ser negado.  É possível que as pessoas insistam em negá-


lo, mas permanece inegável.  (128-15, 29.5.1983) 


 


Nos dias que correm, há tanta algazarra acerca de homossexuais e lésbicas.  Aqueles que vivem 


desse modo perecerão.  Não durarão nem sequer um século.  É certo que não durarão muito.  Se 


vivem desse modo, tudo será destruído.  A cultura americana está baseada em amor satânico, que é 


destrutivo e está destinado a desaparecer.  Como tal, tem de ser jogada fora.  A cultura americana 


está na esfera cultural de amor satânico.   


Que é a cultura unificacionista?  É a cultura que pertence à esfera cultural do amor de Deus.  É 


simples.  Opõe-se absolutamente a amor livre, homossexualidade e drogas.  Opomo-nos a todos 


eles.  (134-14, 1.1.1985) 


 


As mulheres americanas dizem que não precisam de pais envelhecidos.  Quem são esses pais?  Não 


são os seus pais e avós?  Satanás fez aparecer esse fenómeno nos Últimos Dias.  Porquê?  Porque 


conhece a finalidade de Deus.  Como Deus está a tentar estabelecer esta fórmula, Satanás tenta 


destruir a sua fundação.  Quem ataca?  Satanás.  Em seguida, dizem que não precisam de maridos.  


Não é isto um sistema verdadeiramente estranho?  Quem o criou?  Satanás.  Este é o seu objectivo.  


Homossexuais e lésbicas são todos o resultado de Satanás.  Em seguida, dizem que não precisam de 


bebés.  (135-115,  4.10.1985) 


 


Quão difícil é para drogados, homossexuais e lésbicas deixar esse modo de vida?  É um inferno 


humano.  Não podemos perder a juventude americana, que está apanhada numa rede dessas, e acaba 


por se tornar a presa de Satanás.  Quem, senão unificacionistas, os pode salvar?  Se não fizermos 


isto, não haverá América.  (149-377, 28.12.1986) 


 


Homens e mulheres são horizontais.  Estão no plano horizontal.  A união de homem e mulher deve 


ser enxertada, com base em amor vertical e eterno.  Como os homens, representando o este, e as 


mulheres, representando o oeste, perderam a linha central, procurarão enxertar-se nela e, por 







conseguinte, têm absolutamente de casar-se.  Não há muitas pessoas na América que se opõem ao 


casamento?  Há muitos homossexuais e lésbicas, e pessoas que não gostam de ter filhos.  Aqueles 


que não têm filhos estão em desvantagem quando forem para o mundo espiritual.  Esta é a fórmula 


do universo.  (163-88, 19.4.1987)   


 


Esperem e verão: o mau amor livre desaparecerá um dia.  Homossexuais também desaparecerão.  


No que respeita às lésbicas, como é possível que mulheres se casem entre si?  Nem mesmo os 


insectos, no mundo animal, fazem isso.  São tais pessoas seres humanos?  Também essas pessoas 


malvadas que dizem que Deus não existe, têm de desaparecer todas.  A visão materialista da história 


desaparecerá.  (188-157, 19.2.1989) 


 


Os homens cansam-se das mulheres e as mulheres cansam-se dos homens; por isso, andam às voltas, 


todos os dias, famintos de amor e sempre sozinhos; todos eles se tornarão homossexuais e lésbicas, e 


acabarão no caixote do lixo.  Fumam ópio e todos caem nos estreitos da destruição própria.  Quem 


tomará responsabilidade por isto?  O Departamento de Estado ou o Pentágono?  O presidente da 


nação?  Todos nós devíamos tomar responsabilidade.  (207-111, 1.11.1990) 


 


Como a América se tornou a nação arcanjo, nos Últimos Dias, as suas mulheres não estarão 


qualificadas a ser mulheres.  Por isso, homossexuais e lésbicas aparecem e dizem: “Que as mulheres 


se casem entre si.  Que os homens se casem entre si!”  O arcanjo não reconhece relações 


complementares.  Não reconhece o direito de posse.  Não reconhece a heterossexualidade.  


Portanto, tudo se tornou assim.  A realidade da América hoje é que, enquanto por um lado se opõe à 


homossexualidade, tem de apresentar, por outro lado, o caminho que devia seguir honestamente 


perante Deus.  Questões como o lesbianismo, a homossexualidade e a destruição da família têm de 


ser resolvidas completamente.  (240-155, 11.12.1992) 


 


De acordo com o Departamento de Estatística dos Estados Unidos, a crescente taxa de divórcio 


tornou-se três vezes maior entre mil novecentos e setenta e mil novecentos e noventa, e a conclusão 


é que uma família em cada seis tem um divórcio.  A realidade é que na nação inteira, trinta por 


cento das crianças estão a ser criadas só por um dos pais.  Além disso, o fenómeno estranho e 


decadente do casamento de homossexuais está a alastrar-se.  (288-197, 28.11.1997) 


 


A imoralidade, má conduta sexual e tendências decadentes, juntamente com hedonismo, estão 


sistematicamente a arruinar famílias.  Chegámos ao ponto em que hoje algumas pessoas pensam que 


homossexuais também podem formar um tipo diferente de família, juntamente com a família 


tradicional, e que podem ter filhos adoptivos ou através de inseminação artificial.  (288-171, 


27.11.1997) 


 


Os problemas do mundo de hoje são sérios.  Se vocês forem para um país como a América, verão 


muitos homossexuais, entre os quais os homens se estão a casar entre si, e as mulheres estão a fazer 







o mesmo.  Realmente, onde podemos encontrar tais leis?  Fisiologicamente, isso não devia 


acontecer.  A sua linhagem desaparecerá depois de uma geração.  Tudo desaparecerá.  A 


prosperidade celestial afastá-los-á, e eles não se sentirão felizes.  Aceitarão sofrimento, e problemas 


mais complicados surgirão.  Assim, companheiros sujeito e objecto coexistirão sempre, num 


ambiente vivo.  Vocês têm de saber isto, quando vivem a vossa vida na sociedade.  (243-74, 


3.1.1993) 


 


O amor livre é verdadeiramente a tendência perversa que temos de erradicar completamente deste 


planeta.  Os elementos relacionados com amor livre tais como drogas, violência, homossexualidade 


e SIDA estão a conduzir a humanidade à destruição.  (288-283, 30.11.1997) 


 


Presentemente, a homossexualidade está a aparecer, as pessoas estão a negar os seus pais; maridos e 


esposas fazem todas as coisas inimagináveis.  Como estas coisas violam as leis celestiais do 


universo, essas pessoas serão julgadas no próximo mundo, pela lei criminal universal.  (106-112, 


16.12.1979)  


 


2.2. Controlo da cultura errante do amor livre 


 


2.2.1. Nos Últimos Dias, a ordem do amor está corrompida 


 


Como o verdadeiro amor é precioso, a sua violação é um crime universal.  A imoralidade sexual, 


promiscuidade juvenil, desagregação das famílias, incesto, homossexualidade, crimes sexuais 


indescritíveis, e assim sucessivamente, são a realidade de hoje e causam sofrimento a Deus.  O ideal 


da criação está no cumprimento do ideal da família, o qual é baseado em amor sublime e eterno, mas 


porque resultou na miséria de hoje?  Podemos dizer que, nos Últimos Dias, o resultado da Queda 


dos primeiros antepassados está a produzir fruto em exibições de decadência, tal como as sementes 


que foram semeadas.  (135-12, 20.8.1985)  


 


Os americanos não compreendem que não há fundação de verdadeiro amor na sua nação.  


Finalmente, as coisas caminharão para a ruína, devido ao falso amor.  Casais, relações entre irmãos 


e entre pais filhos são destruídas.  O incesto alastra e conduz as pessoas ao inferno, destruindo tudo.  


Tendo chegado completamente ao ponto zero, a sociedade americana tem de ser novamente 


construída.  É um mundo sob Deus!  Todas as barreiras entre cores, obstáculos, costumes e 


tradições têm de ser abolidos.  Só o coração parental e o amor da família permanecerão: isto é, 


investir e esquecer que se investe, quando os pais verdadeiramente amam os filhos.  Este é o 


conceito do Céu.  (293-152, 26.5.1998) 


 


Como a família é a raiz, Satanás destruiu-a completamente.  Destruiu tudo através de amor livre, 


homossexualidade e incesto.  Temos de vencer isto completamente.  Uma vez que a terra se 


transformou no inferno, temos de seguir cento e oitenta graus no sentido oposto.  Seremos capazes 







de realizar um mundo ideal sem problemas, e construir uma nação e mundo ideais, na fundação de 


uma família ideal, seguindo no sentido diametralmente oposto, porque temos tal ideal.  (261-284, 


20.6.1996) 


 


Amor livre é a estratégia destrutiva do diabo, para eliminar o ideal de Deus desta terra, sem deixar 


vestígios, de modo que Ele seja incapaz de habitar neste mundo.  Também, Satanás tornou as 


pessoas mentalmente doentes, através do uso de drogas.  Num lugar assim, não podemos encontrar 


o modo de vida baseado em princípios celestiais, numa situação normal, e todos os ideais de amor 


que desabrocham num casal afectuoso.  Podia a restauração do ideal de Deus ser cumprida em tal 


estado?  Como é que a América se tornou assim, em quarenta anos?  (253-303, 30.1.1994)  


 


Tornou-se um mundo onde o amor livre e incesto imperam.  Como aconteceu isto?  Estas coisas 


deviam ter sido resolvidas no tempo de Jesus.  O Senhor, no seu Segundo Advento, tem de vir 


novamente para resolver definitivamente relações incestuosas.  Porém, como ele foi afastado, o 


mundo livre está inconscientemente a cair no inferno, com as pessoas todas em fila para cair de 


precipícios.  Neste ponto, elas não sabem como voltar para trás.  Se eu pudesse ter vindo aqui nessa 


altura, as coisas não se teriam tornado assim.  O mundo livre expulsou-me e criou uma desordem, 


no espaço de quarenta anos.  (252-139, 14.11.1993) 


 


Pode uma mulher sozinha aperfeiçoar-se?  Não pode.  Não dizem as mulheres americanas que não 


se querem casar, mas querem ter filhos?  Como aconteceu isto?  Elas dizem que não precisam dos 


avós, pais, esposos, irmãos ou de ninguém.  Como não podem viver sozinhos, os homens unem-se, 


as mulheres também e, então, confortam-se mutuamente?  É essa a maneira de oferecer consolação?  


Onde começou o incesto?  No amor livre.  (248-111, 1.8.1993) 


 


Homens e mulheres na terra acabam por tornar-se animais.  Por outras palavras, no que respeita a 


relações sexuais, são o mesmo que animais.  O que está a acontecer é que avôs coabitam com as 


netas, e tios com as sobrinhas.  Deste modo, devido a ambientes destrutivos que não podem nem 


sequer ser imaginados no mundo do amor ideal, o mundo sucumbirá.  Vivendo na mesma casa que a 


mãe, uma filha faz amor com o pai.  Vivendo deste modo, aparecem mesmo na televisão onde são 


entrevistados.  Na América, diz-se que tais relações incestuosas compreendem mais de vinte por 


cento da população.  (208-304, 21.11.1990) 


 


Deus não pode intervir nas relações amorosas da humanidade caída.  A Sua amada foi arrebatada e 


deu nascimento a filhos.  Podia Ele visitar tal lugar e amar os seres humanos ao lado desse diabo?  


Estas não são palavras ocas.  Assim, Roma foi destruída através de imoralidade sexual, e a América 


também perecerá agora do mesmo modo.  Em Pompeia ainda há vestígios de tal imoralidade, 


vestígios de relações incestuosas durante três gerações.  Na América, vinte por cento são desse 


modo.  Isto está destinado a ser destruído.  (197-265, 19.1.1990) 


 







Vocês sabem porque é que a América vai perecer agora?  Avisei-os anteriormente.  Vocês sabem 


quão numerosos são os casos de incesto?  Vinte por cento, nesta nação de patifes!  Avôs coabitam 


com as netas, e pais dormem com as filhas, embora elas sejam casadas.  Todos os sintomas de 


destruição apocalíptica estão aqui.  Todavia as nações desenvolvidas não conhecem a realidade 


assustadora que entrámos numa era em que podemos ser atacados por uma bomba atómica lançada 


do céu.  É nestas circunstâncias que elas precisam de mim e da Igreja da Unificação.  Sem ela, 


nunca serão capazes de controlar isto.  (201-165, 30.3.1990) 


 


Os homens estão na posição do arcanjo.  Assim, na América, casos de homens violando as suas 


próprias filhas, ou mesmo mães, estão a acontecer.  A incidência de incesto excedeu vinte por cento.  


Satanás está a lançar em confusão avós, mães, irmãs mais novas e mesmo filhas.  Por conseguinte, 


estou a desenvolver uma estratégia para circundar todo o inferno, de modo a destruir o mundo 


satânico.  (227-71, 10.2.1992) 


 


Com a morte de Jesus na cruz, o mundo satânico do lado esquerdo triunfou.  Devido ao facto que o 


Vaticano não pôde cumprir a sua responsabilidade, as pessoas caíram no materialismo ateísta, 


passando pelas fases da Revolução Francesa e humanismo.  Afastando Deus, as pessoas, e mesmo 


propriedade, a humanidade tornou-se miserável.  Está também a sofrer, sem comida para comer.  


Quem a tornou assim?  Deus?   


Neste mundo democrático, as pessoas gabam-se de possuir bens materiais, mas desconhecem a graça 


da esfera cultural cristã e como usar isto para o serviço a Deus.  Não podem cumprir a sua porção de 


responsabilidade e acabam por se tornar como animais.  Como pode o incesto ocorrer numa família 


com antecedentes culturais cristãos?  Tais pessoas foram oferecidas ao diabo e tornaram-se podres.  


(214-243, 2.2.1991)  


 


Adão caiu enquanto ainda era adolescente, à sombra de uma árvore, sem a permissão do seu Pai.  


Foi assim que semeou as sementes, e, portanto, é assim que elas são colhidas.  Porque se tornaram 


os adolescentes um problema mundial, nesta era, e porque chegou o tempo em que exercem poder 


pleno, que ninguém pode controlar?  Isto é algo inevitável.  Só pode ser controlado através da 


aprendizagem do modo de vida dos Verdadeiros Pais, e tem de ser conseguido.  (262-212, 


23.7.1994) 


 


Na história da Coreia, aquilo em que podemos ter orgulho, globalmente, é o domínio tribal.  É uma 


raça que venera os seus antepassados e que tem permanecido na providência de Deus, de modo a 


manter uma tradição única e continuar as gerações de uma linhagem pura.  Assim, temos de 


organizar rapidamente as coisas, de modo que nenhumas pessoas adúlteras possam aparecer.  Hoje, 


em lugares como a América, o incesto é um problema.  Avôs, coabitam com as netas, pais com as 


filhas, irmãos com as irmãs, e todos os comportamentos imagináveis estão a acontecer.  Tal 


tendência emergiu agora, com parentes até ao oitavo grau de parentesco casando-se entre si.  Isto 


tem de ser julgado e eliminado.  A nossa missão de resolver isto é grande.  Temos a 







responsabilidade de manter a tradição de uma tribo de linhagem pura, e de herdar e manter os 


conceitos éticos de um povo.  (213-154, 16.1.1991)  


 


2.2.2. Pureza absoluta: não profanação da linhagem 


 


Deus procura uma linhagem que preserve a pureza eternamente.  Temos de saber que o nosso desejo, 


como seres humanos, e o dos nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, era preservar a linhagem 


directa, eternamente.  Esta ideologia tradicional não desaparecerá.  Porquê?  Porque aquilo que 


Deus planeou é absoluto.  A Sua vontade tem de ser cumprida, absolutamente, em determinada 


altura.  Se isto não acontecesse, Ele não seria Deus.  Isto é imutável.  Os numerosos conflitos entre 


as denominações religiosas, religiões e nações não são a vontade de Deus.  Não estão de acordo 


com ela, e todos desaparecerão.  (249-188, 10.10.1993) 


 


Os Verdadeiros Pais têm de tomar responsabilidade por todas as coisas em que Adão e Eva falharam, 


e resolvê-las em vez deles.  De outro modo, não é possível restaurar a verdadeira posição parental.  


Os pais semearam-nas, por consequência, aqueles que vêm como pais têm de colhê-las, queimar as 


coisas más, armazenar as coisas boas, e distribuir as sementes que todas as pessoas procuram.  Estas 


são as palavras do Princípio.  São palavras de verdadeiro amor, de uma linhagem pura, e de amor 


conjugal ideal.  Não há outra maneira de viver para os seres humanos.  Todas as outras coisas 


desaparecerão, mas isto acompanhará a vida humana, a vida eterna.  O Princípio é assim tão 


precioso.  (256-28, 12.3.1994) 


 


Onde a linhagem original foi perdida, nenhuma cultura baseada no coração emergirá.  A cultura está 


ligada ao desenrolar da história.  Com base na família, sociedade, nação, e mundo, isto tem de ser 


propagado.  “Prometemos aperfeiçoar o mundo da cultura do coração, ligada à linhagem original”.  


O importante é transmitir uma linhagem pura.  Senão, seríamos separados do mundo da cultura do 


coração.  Esse vasto Reino do Céu é a fundação do coração, em que podemos viver, mas, se o 


mundo da cultura do coração não puder ser construído, esse reino não aparecerá.  Por isso, temos de 


viver uma vida baseada na cultura do coração.  (260-305, 19.5.1994) 


 


Através de quê ocorreu a Queda?  Podemos concluir que ocorreu através de fornicação.  Temos de 


falar acerca de todas estas coisas relacionadas com a explicação sobre a Queda.  Satanás foi um 


Deus de fornicação.  Deus é um Deus de pureza.  A que se refere isto?  À linhagem; estou a falar 


da linhagem.  O mundo satânico é completamente um mundo de fornicação, o mundo do diabo.  


(266-22, 4,12.1994) 


 


Uma linhagem limpa e pura tem de ser mantida.  Tal como Deus expulsou Adão e Eva caídos, se a 


vossa linhagem for manchada, têm de retirar-se completamente e voltar para a parte de trás da fila da 


humanidade, para entrar como pessoas caídas.  No futuro, os líderes serão somente aqueles que 


tiverem preservado a sua pureza.  Essas pessoas herdarão e também transmitirão a ideologia 







tradicional principal.  É imperdoável que casais abençoados caiam outra vez.  A sociedade 


ocidental está numa confusão terrível.  (268-110, 31.3.1995) 


 


Vocês sabem o que acontecerá, se se tornarem viciados da droga?  Não sabem que o vício do amor é 


muito mais forte que o da droga?  As pessoas tornaram-se viciadas do amor falso, o qual causou a 


sua ruína.  As mulheres também são assim; têm duas mentes.  Quando vocês, mulheres, fazem 


amor com o vosso marido, deviam pensar: “Deus está a visitar-nos.  Ele desceu para o meu marido.  


Limparei e prepararei bem a nossa cama para esta noite”.  Então, foquem a vossa devoção sincera, a 


partir da altura da concepção do vosso bebé.  Quando tiverem focado a vossa devoção como 


crianças, em seguida como irmãos ou irmãs, como esposos, como mães, tais cônjuges que 


mobilizaram os Quatro Grandes Domínios do Coração amar-se-ão um ao outro.  Já alguma vez 


pensaram nisto, deste modo?  (273-21, 21.10.1995) 


 


Que seres assustadores as mulheres são!  Se um homem maltrata uma mulher, a nação declinará e 


ele próprio será destruído.  O mesmo também é verdade em relação às mulheres.  Se uma mulher 


maltrata o marido, a nação perecerá, a tribo dela será arruinada, e todas as gerações puras mantidas 


através dos seus antepassados serão afectadas.  É sério.  Assim, a verdadeira forma da verdade 


mais elevada, em frente de uma mulher, é o seu marido.  Ela deu o seu primeiro amor ao seu marido.  


Esse primeiro amor não pode ser trocado.  Vocês não podem trocar o primeiro amor nem mesmo 


pelo próprio Deus; não o podem trocar por Adão.  Só o podiam trocar se vos fossem oferecidos 


Deus e Adão aperfeiçoados.  O primeiro amor é assim tão tremendo.  (275-83, 3.11.1995)  


 


Deus não pode interferir com os resultados da Queda, e Satanás, depois de tornar as coisas deste 


modo, diz: “Eh, como as coisas se tornaram tão más, mesmo eu não posso seguir isto”.  Assim, 


parece que não há ninguém que goste disto.  Portanto, há cada vez mais pessoas que se suicidam.  


A pureza, a coisa mais preciosa que tem de ser protegida, e que as mulheres conservaram como a 


base deste amor valioso, tem sido espezinhada a partir de todas as direcções.  Os pais das mulheres 


deviam ter proporcionado um ambiente que as protegesse, mas os avôs, pais e irmãos delas 


violaram-nas.  Por isso, mesmo em sonhos, elas não querem ver nenhum homem.  Ainda que 


tenham de morrer, odeiam os homens.  (283-32, 8.4.1997)  


 


Vocês têm de dominar o corpo e os seus cinco sentidos!  Seguirão o amor físico, ou o espiritual?  


Ainda que tenham de morrer dez milhões de vezes, têm de preservar a vossa castidade.  As 


mulheres que estão prestes a casar-se e todas as crianças têm de preservar a sua pureza.  Antes do 


casamento, preservam a pureza e, depois de se casarem com um homem verdadeiro, têm de lhe ser 


fieis.  Vocês, mulheres, compreendem?  (286-161, 9.8.1997)  


 


Como as sementes dos problemas da juventude foram semeadas, e a aliança errada foi feita no 


Jardim do Éden, isto tem de virado ao contrário, para que a humanidade se case como Deus deseja, e 


a linhagem, mudada; esta lógica devia ser afirmada teoricamente.  Assim, enfatizamos a pureza 







sexual absoluta da juventude.  A pureza sexual absoluta é absoluta.  Para quê?  Para o objectivo do 


amor absoluto, único, imutável e eterno.  Devido a falso amor, as coisas tornaram-se do modo como 


estão, logo, têm de ser transformadas em verdadeiro amor.  (288-48, 31.10.1997) 


 


Vocês têm de guardar os vossos órgãos sexuais.  Têm de iniciar um movimento para guardar os 


órgãos originais.  Deus criou órgãos de amor puro.  Todos vocês têm de protegê-los.  São órgãos 


absolutos e absolutamente unidireccionais.  Vocês têm de seguir eternamente o caminho do amor 


ligado a essa direcção única e absoluta.  Eles são os órgãos que Deus originalmente desejava.  As 


pessoas não sabem que eles são o palácio do amor.  Têm de saber que eles são os palácios de amor, 


vida, linhagem e consciência, quatro palácios reunidos no mesmo lugar.  São o palácio mais sagrado.  


Vocês têm de preservar eternamente a sua pureza.  (288-67, 31.10.1997) 


 


A questão consiste em saber como transmitimos uma tradição de pureza absoluta.  O povo de Israel 


costumava apedrejar até à morte os transgressores da pureza, mas não o faz hoje.  É mais terrível 


que isso.  Não podemos pensar, nem mesmo nos nossos sonhos, em cair novamente perante Deus, 


que teve de expulsar o Seu único filho e filha, Adão e Eva.  Assim, o limite tem de ser declarado.  


Aqueles deixados para trás, no dia em que isto é declarado, são todos os maus primogénitos, entre 


todos os primogénitos deixados para trás do lado de Satanás.  (288-111, 25.11.1997) 


 


Tal como os Israelitas tinham de seguir Moisés, no curso para restaurar Canaã, agora é o tempo para 


entrarmos lá e restaurar a realeza de Deus.  Temos de suportar sofrimento ainda maior que mesmo o 


curso de quatrocentos e trinta anos no Egipto, e a história miserável de Deus, durante os quatro mil 


anos desde Adão até Jesus, ultrapassar todos os obstáculos e confortá-l‟O.  Vocês não vão para o 


Céu pedindo desculpa, ou simplesmente por se arrependerem.  O direito de herança emerge na 


fundação de confortar Deus e os Verdadeiros Pais, depois de ir para além desse pico, arrependendo-


se e prometendo transmitir uma linhagem eternamente pura e nova, como seus filhos.  (288-114, 


25.11.1997)      


 


Vocês têm de prometer novamente, perante Deus, verdadeira pureza e castidade, olhando para a 


vossa vida passada e negando-a, com base no facto que foram incapazes de viver uma vida pura, até 


agora.  Vocês, mulheres unificacionistas, têm de manter a vossa pureza antes do casamento e 


fidelidade depois dele.  Por causa de quem?  Não é só por vossa causa.  É para o vosso marido e 


famílias, para a vossa nação e para o mundo.  Senão, quando entrarem no mundo espiritual, não 


estarão na posição de se estabelecer no Céu e receber o amor de Deus, como indivíduos, famílias, 


povo, nação ou cosmos.  Não serão capazes de fazer nada.  (288-146, 27.11.1997) 


 


O mundo futuro será colocado na encruzilhada entre o Céu e o inferno, se não for estabelecido o 


código moral para preservar a pureza da família e proteger o seu valor.  Serão resolvidos pelo poder 


político, os problemas que flagelam todas as nações do mundo, tais como a degeneração da 


juventude e crimes constantes relacionados com o consumo de drogas, os quais aumentam a 







desagregação da família e o divórcio, a difusão da SIDA e crimes sexuais?  A educação escolar 


presente e os ensinamentos religiosos são incapazes de resolver estes problemas.  (288-139, 26.11. 


1997) 


 


De agora em diante, quando conduzir a Bênção, não abençoarei aqueles que namoraram e não 


preservaram a castidade.  Não vos casarei, a não ser que sejam homens e mulheres castos.  Quando 


Adão e Eva restaurados se estabelecerem no Jardim do Éden e permanecerem numa posição pública 


no mundo reunirão filhos e filhas caídos e abençoá-los-ão?  Tal coisa é impossível.  Assim, aqueles 


que namoraram e tiveram relações amorosas, têm de saber que não importa que espécie de homens e 


mulheres sejam, não serão capazes de receber a Bênção da Igreja da Unificação, no futuro.  Só 


mulheres e homens puros podem recebê-la.  Se esse é o caso, a minha intenção é que, no futuro, 


haverá só os filhos e filhas nascidos de casamentos abençoados.  Assim, casarei unicamente os 


filhos de famílias abençoadas.  (233-351, 2.8.1992) 


 


Daqui em diante, todas as mulheres manterão a sua castidade.  Uma religião pura tem de rejeitar 


absolutamente desvio sexual.  Assim, no Cristianismo diz-se que: “Todos os pecados são pecados 


fora dos ossos, mas a fornicação é um pecado dentro dos ossos”.  O amor no mundo satânico é 


depravado sexualmente, mas, se a castidade for mantida, toda a fornicação é bloqueada.  Numerosas 


pessoas opõem-se ao amor do mundo satânico.  Para evitar que tudo se torne parte desse mundo, 


Deus estabeleceu o caminho da castidade nupcial, pela reforma do mundo através do Judaísmo e 


Cristianismo.  A partir daí, se a noiva e noivo se unissem, um caminho abrir-se-ia para estes dois 


mundos.  Assim, se uma noiva e noivo puros do mundo da tradição histórica se unem, se amam 


entre si e abraçam o mundo, o mundo satânico inteiro sucumbirá.  Por isso, desde o começo da 


história, inúmeras mulheres têm sido sacrificadas para abrir os portões da esfera da cultura cristã.  


Elas foram apanhadas e violadas.  Passaram por todos os tipos possíveis de humilhações, nas mãos 


das autoridades constituintes.  (238-276, 22.11.1992) 


 


Se Jesus se tivesse casado e partilhado o seu amor com uma mulher que o amasse mais que ele 


alguma vez pudesse amar, seria o diabo capaz de invadir os filhos deles?  Deus protegê-los-ia.  Os 


cristãos, ao ouvir isto, dirão toda a espécie de coisas e farão um grande alvoroço.  Que pensam 


vocês que teria acontecido se um puro Jesus, como um bom homem, acolhesse uma boa mulher e 


tivesse uma família que Deus protegesse?  Se bons filhos tivessem nascido nessa altura, o mundo já 


teria sido unificado em dois milénios e ter-se-ia tornado uma só tribo.  Não demoraria nem sequer 


sete séculos.  Então o Islão não teria aparecido.  (245-45, 28.2.1993) 


 


Quanto mais as pessoas procuram ter uma consciência pura e sublime, e a esfera de actividade para 


um mundo de consciência sublime, vasto e profundo, e quanto mais desejam uma tal fundação de 


amor, tanto mais vasta e elevada se tornará a sua esfera de actividade no mundo espiritual.  Se vocês 


só pensam em vós próprios, a vossa esfera de actividade torna-se cada vez mais pequena.  (275-70, 


3.11.1995)  







 


Os casais abençoados deviam prometer, perante Deus, a unidade da sua família e casal, confiança e 


pureza conjugal eternas, e que criarão os filhos ensinando-lhes um elevado nível de moralidade e 


pureza.  Estes casais, embora provenham de diversos antecedentes linguísticos, raciais, nacionais e 


religiosos, tomaram parte nesta Bênção, porque acreditam que o amor de Deus e o começo da paz 


mundial têm a sua origem em famílias perfeitamente centradas n‟Ele.  Convido-vos a todos vós a 


não serem somente espectadores nesta cerimónia histórica, mas a trazer convosco os vossos parentes, 


e a renovar os vossos votos de casamento perante Deus.  (288-165, 27.11.1997) 


 


2.3. Verdadeiros Pais e restauração fundamental 


 


2.3.1. A origem da Queda tem de ser compreendida para que o problema fundamental seja 


resolvido 


 


Tem de haver uma perspectiva da Queda, baseada em princípios, para podermos resolver e rectificar 


os problemas globais e morais da humanidade.  Sem que o Princípio explique a Queda, os 


problemas da humanidade não podem ser corrigidos.  Este é o fenómeno final desesperado dos 


Últimos Dias, devido à traição de Deus por Satanás, e seu controlo do curso da história.  A sua 


estratégia consiste em arruinar e destruir a humanidade.  Se tudo isto não for resolvido, os 


problemas da história não podem ser resolvidos, e as suas dívidas liquidadas.  Por consequência, 


estamos a defender o regresso à ideologia centrada em Deus, a verdadeira ideologia de amor, 


centrada na criação de Deus e no Seu ideal, como uma proposta alternativa.  Isto não é egocêntrico, 


mas altruísta.  Temos de criar os companheiros objecto do nosso amor.  Sem tal conteúdo, não é 


possível resolver os problemas deste mundo.  (219-266, 11.10.1991)  


 


A Queda histórica teve a sua origem num casamento errado, centrado num falso pai.  Como Adão e 


Eva caíram durante a sua juventude, a corrupção da juventude começou no Jardim do Éden.  Eles 


semearam as sementes de corrupção da juventude.  Devido a isso, o ideal de Deus, centrado na 


família de Adão, foi completamente destruído.  Sementes plantadas desse modo crescerão, e, nos 


Últimos Dias, virá um tempo em que produzirão frutos.  Não há ninguém no mundo capaz de evitar 


a corrupção da juventude.  A própria América não a pode parar, mas, em vez disso, tornou-se o 


campo de amor livre, homossexualidade e lesbianismo.  É uma sujeira completa.  Podem todas 


estas coisas ser paradas pela educação e religião americanas?  Tais coisas não podem ser bloqueadas 


pelo poder político, económico ou militar da América.  A única coisa que pode fazer é agitar as 


mãos no ar.   


Então, quem é capaz de resolver estes problemas?  Só Deus é.  Como foram causados por falsos 


pais, o motivo para cometer pecado foi humanístico.  O Adão restaurado tem de compreender 


completamente a verdade na terra, porque o falso pai, Adão, caiu na ignorância, errou e estragou 


tudo.  Ele pode subjugar Satanás, pela compreensão em detalhe dos segredos de Deus, do Seu 


padrão de perfeição, e dos pecados perpetrados por Satanás.  (302-222, 14.6.1999) 







 


Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram a causa de todos os difíceis problemas globais.  O 


seu emaranhamento conduziu a problemas nacionais, globais e cósmicos.  Qual foi o problema 


deles?  O amor.  Erraram em matéria de amor.  Por isso, Verdadeiros Pais têm de vir e desfazer a 


corrupção da juventude e o fracasso da família de Adão, que foi despedaçada em pedacinhos, no 


Jardim do Éden, devido aos falsos pais.   


Os Verdadeiros Pais transmitirão a linhagem do amor de Deus, e todos têm de tornar-se seres vivos 


centrados em amor, verdadeiras oliveiras e não oliveiras selvagens.  Aqueles que se tornam 


verdadeiras oliveiras mudarão a sua linhagem.  Eu sou alguém que tem todos os sistemas teóricos 


que podem ligar as pessoas à linhagem de Deus.  Isso acontece, se vocês seguirem esse caminho.  


É um facto comprovado.  (302-226, 14.6.1999)  


 


Então, que está o Rev. Moon a fazer nesta altura?  Tem estado a resolver todos os problemas com 


base na questão da juventude, a qual foi abandonada por todas as nações representativas – as 


chamadas nações desenvolvidas, nomeadamente os Estados Unidos, Rússia e China – e mesmo as 


religiões.  O Rev. Moon é precisamente a pessoa a quem foi conferido o privilégio de fazer isso.  


Não há outra pessoa assim, excepto ele.  (302-228, 14.6.1999)  


 


Diz-se que se colhe aquilo que se semeia.  Como Adão e Eva caíram no Jardim do Éden, enquanto 


ainda eram adolescentes, famílias têm sido completamente destruídas, até ao ponto de não haver nem 


sequer uma única família no mundo, que Deus possa reivindicar como Sua.  Estes são os Últimos 


Dias.  Essa é na verdade a realidade de hoje. 


Os americanos têm uma visão do mundo?  Não têm.  Têm uma perspectiva da nação?  Não.  Para 


não falar numa perspectiva da sociedade, povo, tribo ou família.  Eles negam as suas mães e pais.  


Isso é individualismo – o regresso à posição do arcanjo, o diabo.  O homem nega a mulher, e a 


mulher nega o homem.  Finalmente, Satanás tem de expor-se, porque os Últimos Dias chegaram. 


Assim, Satanás destruiu completamente a família.  Não é possível que ele ou Deus resolvam os 


problemas de delinquência juvenil e destruição de famílias.  Se Deus pudesse, tê-lo-ia feito no 


tempo da família de Adão, no Jardim do Éden. 


Pode Deus, que não pôde interferir no Jardim do Éden, fazer algo acerca deste mundo em declínio?  


Quem tem de tomar responsabilidade por isto?  Como os falsos pais, que caíram na ignorância, 


arruinaram as coisas deste modo, os Verdadeiros Pais têm de compreender tudo completamente, os 


segredos de Satanás e de Deus, e expor os segredos de Satanás perante Deus, dizendo: “Seu bandido, 


tu tornaste-te num assassino!”  Não é verdade que mesmo um criminoso escondido tem de admitir o 


seu crime, receber julgamento e ser removido da sociedade para sempre, quando a prova do seu 


crime for revelada?  É o mesmo; a realidade presente é exactamente como esta situação.  (302-224, 


14.6.1999) 


 


Deus, que está cheio de angústia, devido à Queda dos nossos primeiros antepassados, tem de ser 


consolado.  Temos de começar a partir da posição onde possamos consolar Deus, que tem um 







grande prego de sofrimento no Seu coração, devido à Queda de Adão e Eva.  Para isso, temos de 


tornar-nos filhos filiais que possam confortar o Deus de sofrimento. 


Temos de consolar Deus, pelo cumprimento dos deveres de filhos filiais para com as nossas famílias, 


de cidadãos leais para com as nossas nações, de santos para com o mundo, e de filhos e filhas 


divinos, representando o Céu e a terra, para com Deus.  Isso não é tudo; temos, sem duvida, de 


mobilizar novos jovens, abençoá-los e eliminar todos os elementos que Satanás profanou.  (302-224, 


14.6.1999) 


 


A esperança da humanidade é remover a máscara da Queda, a qual se refere à linhagem mudada.  


Que é a queda da linhagem?  É o envolvimento do homem e da mulher numa relação sexual ilícita.  


Centrada em quem?  Em Satanás. 


Se perguntássemos se Adão e Eva deram nascimento a filhos e filhas, antes ou depois da Queda, 


ninguém diria que foi antes da Queda.  Quem tomou responsabilidade por esses filhos e filhas?  


Deus não pode tomar responsabilidade por pessoas que expulsou.  Não há dúvida que o casamento 


foi conduzido por Satanás, o diabo. 


Assim, ele ocupou o lugar onde Deus teria entrado na mente de Adão, e onde Adão e Eva teriam 


cumprido a sua relação conjugal, e plantado lá a sua linhagem.  Não esconderam eles as suas partes 


sexuais, depois da Queda?  Se tivessem comido com a boca, teriam escondido a boca e as mãos, 


mas não o fizeram.  Essas partes sexuais tornaram-se a base de ressentimento da linhagem.  (302-


220, 14.6.1999)  


 


As duas tábuas dentro da Arca da Aliança referem-se a Adão e Eva - simbolizam-nos.  O Santo dos 


santos refere-se às partes sexuais, as quais são invioláveis.  Não morreram aqueles que tentaram 


tocar-lhe?  O lugar mis sagrado é precisamente esse lugar.  Em seguida veio o báculo de Aarão, 


com rebentos!  Que é o báculo?  É um símbolo de vida eterna.  Como novos rebentos despontam 


de um bastão morto, isso significa que nunca se morre.  Com base em quê?  Em amor original.  


Sem amor morre-se.  Assim, novos rebentos despontaram do báculo de Aarão.  Uma vez que tinha 


tal significado, foi depositado e venerado no santuário.  O tabernáculo simbolizava o corpo de Deus.  


O corpo é o santuário, e o Santo dos santos refere-se aos órgãos sexuais.  (325-62, 29.6.2000)            


          


2.3.2. Razão da necessidade de Verdadeiros Pais 


 


As pessoas de quem precisamos são os Verdadeiros Pais.  Aquilo que começou com os falsos pais 


tem de ser recomeçado pelos Verdadeiros Pais.  Os falsos pais são aqueles que herdaram amor e 


linhagem falsos iniciados com amor falso.  Isto tem de ser invertido.  Então, como podemos herdar 


vida e linhagem verdadeiras, com base no amor dos Verdadeiros Pais?  Por outras palavras, a 


questão consiste em saber como se herda novamente a semente original, porque herdámos a semente 


errada da vida. 


No que respeita a esta questão, essa semente não pode ser herdada sem Verdadeiros Pais.  Portanto, 


o Messias tem de vir à terra, e a sua semente, a semente de nova vida dos Verdadeiros Pais, tem de 







ser injectada e enxertada.  Deste modo, vocês podem voltar à posição original da verdadeira oliveira.  


É simples.  Por conseguinte, Deus é o nosso Verdadeiro Pai.  Então, pensem que perto Ele está.  O 


Pai vertical é Deus, e os Verdadeiros Pais realizam amor ideal, como pais horizontais.  (218-223, 


29.7.1991) 


 


Porque são necessários os Verdadeiros Pais?  Para liquidar a base do amor, vida e linhagem de 


Satanás.  Como caíram o homem e a mulher para tal posição?  Eles caíram através do órgão sexual.  


Originalmente, o órgão sexual era o palácio do amor.  Agora, que aconteceu a esse palácio do amor?  


O órgão sexual humano é uma coisa tão preciosa, sendo o palácio do amor, vida e linhagem.  Seria 


isto sujo?  É sagrado.  Tornou-se sujo por causa da Queda.  Do ponto de vista original de Deus, 


não é algo sujo, mas sagrado.  É a coisa mais preciosa.  Vida, amor e linhagem são ligados aqui.  


Satanás conspurcou algo tão sagrado.  (218-176, 28.7.1991) 


 


Adão era um pai que podia ter-se tornado o vosso antepassado com o valor original da criação, mas 


falhou em unir-se ao amor de Deus.  Como não o pôde fazer, os vossos pais não vos podem ligar ao 


amor de Deus.  Os Verdadeiros Pais são diferentes, porque trouxeram o direito especial de vos ligar 


a esse amor.  É justiça social, ou mal, que vocês não tivessem ouvido os vossos pais, mas o Rev. 


Moon da Igreja da Unificação?  É justiça.  Os princípios fundamentais do cosmos funcionam desse 


modo.  (118-147, 23.5.1982) 


 


Como é que me tornei o Verdadeiro Pai?  Por ter sido capaz de oferecer as devoções requeridas para 


derrubar os muros criados pela Queda dos nossos primeiros antepassados.  A nossa comunidade da 


Unificação incluí toda a gente, desde Protestantes, até Muçulmanos, passando por Budistas e 


Confucionistas.  O Budismo também está incluído aqui – vocês sabem isso, ou não?  Deviam ficar 


embaraçados se não soubessem.  Se entrarem aqui, as religiões podem unir-se.  No que respeita à 


questão da raça, pessoas de cinco cores de pele diferentes podem unir-se completamente.  (118-270, 


13.6.1982)  


 


O Messias vem como um homem que aperfeiçoou o amor original, o amor de verdadeiros pais.  Ele 


vem como a encarnação do ideal original.  Sempre que vocês digam “eu”, têm de pensar nisto.  


Então, não estão libertados?  Se estiverem libertados de Satanás, da sua vida e linhagem, então, tudo 


está feito. 


Sendo assim, que fariam depois de ter sido libertados?  Têm de atender a Deus, em vez de ao diabo, 


e formar a Sua esfera cultural e o domínio da vida dos Verdadeiros Pais.  Como permanecemos na 


posição do Adão aperfeiçoado, temos de cumprir a finalidade do nosso nascimento.  Por 


consequência, o amor de Deus e dos Verdadeiros Pais habitam em nós.  Esse amor é a fonte da 


harmonia que nos pode aperfeiçoar.  Por outras palavras, temos o Seu amor, vida e linhagem; eles 


são a união destes três.  (202-283, 25.5.1990) 


 


A história ideal e nova cultura, amor, vida, família, nação, mundo e reino celestial, começarão, 







juntamente com o amor de Deus, com base nos Verdadeiros Pais.  Vocês têm de compreender que o 


termo “Verdadeiros Pais” não é nada como o que vocês souberam até agora.  Indivíduos, famílias e 


nações pereceram para estabelecer uma relação com as eras futuras.  Portanto, vocês têm de saber 


que este é um lugar onde o sangue de inúmeros biliões de ofertas sacrificadas está a gritar para vocês.   


A Bíblia afirma que o sangue de Abel, morto por Caim, gritou do solo para Deus.  Não há nenhuma 


posição que possa resolver toda a história; esta é a única.  A multidão que foi reunida para herdar tal 


missão e endireitar este extraordinário caminho de indemnização, não é outra senão todos vocês.  Se 


chegarem a compreender isto verdadeiramente, não serão capazes de se queixar acerca da vossa vida 


ou situação, mesmo nos vossos sonhos e mesmo que tenham de morrer mil vezes.  (67-226, 


27.6.1973) 


 


O ideal original da criação de Deus era o estabelecimento do Seu reino no Céu e na terra, através do 


nome dos Verdadeiros Pais.  Vocês têm de estar cientes disto.  Sem esse nome, o Reino de Deus 


não aparecerá.  Se vocês perguntassem aos cristãos de hoje: “Porque não pôde Jesus entrar no Céu, 


em vez de ficar no paraíso, apesar de ser o filho amado de Deus?” eles não saberiam que responder. 


O Reino de Deus no Céu e na terra só pode ser estabelecido através da fundação da perfeição dos 


Verdadeiros Pais e do amor.  A missão de unificar o reino, depois da entrada no mundo espiritual, 


pertence aos Verdadeiros Pais, e não é a missão de nenhuma outra pessoa.  Jesus não pôde tornar-se 


um verdadeiro pai, e é por isso que está no paraíso.  (131-182, 1.5.1984) 


 


Até agora, no mundo caído, não houve vestígios de alguma coisa ou alguém ter recebido amor dos 


Verdadeiros Pais.  Assim, mesmo que tal fundação aparecesse no mundo espiritual, não seria 


necessária.  Existem um padrão e fórmula vertical e horizontal precisos, e de acordo com princípios.  


Vocês têm de compreender que existe tal fórmula.  Não podem fazer aquilo que lhes apetece.  (131-


183, 1.5.1984)  


 


Tudo começa com os Verdadeiros Pais.  O começo de tudo não são vocês, mas eles.  O mesmo se 


passa com a nossa vida, acções e união como uma família de amor.  Os Verdadeiros Pais são o 


começo.  Estas não são as minhas palavras, mas os princípios e ideia de Deus para os nossos 


primeiros antepassados.  Como podem vocês tornar as vossas famílias como a dos Verdadeiros 


Pais?  É nisto que têm de pensar.  (277-250, 18.4.1996) 


 


Quanto investi eu por causa do mundo?  Quantas lágrimas e suor e sangue derramei, e quantos 


suspiros soltei?  Não fiz isso para ganhar o meu sustento, ou para me tornar famoso.  Foi para 


libertar este mundo terreno, o mundo espiritual e Deus.  Não há outra pessoa na história, como o 


Rev. Moon.  Não há mais ninguém, como os Verdadeiros Pais.  Têm tais antecedentes históricos.  


Não é simplesmente um conceito.  Ao formar uma esfera substancial neste mundo, à medida que 


construí uma fundação substancial, atingi um nível em que todas as nações do mundo podem 


solenemente curvar-se perante mim.  (210-363, 27.12.1990) 


 







2.3.3. A linhagem é restaurada através da Bênção 


 


Todas as questões fundamentais não podem ser resolvidas senão pelo conteúdo dos segredos do Céu, 


que o Rev. Moon revelou.  Fui apresentado como o Verdadeiro Pai, mas que são Verdadeiros Pais?  


Onde estão?  Estão no Céu.  Deus é o Verdadeiro Pai.  Presentemente, a humanidade e todas as 


religiões do mundo caído chamam “Pai” a Deus.  O Senhor, que criou o Céu e a terra, é na verdade 


o Pai.  De quem?  O nosso Pai, mas através de que conteúdo parental desenvolvemos uma relação 


entre pai e filhos?  Através do Seu amor.  Então, com base em Deus, as vidas de Adão e Eva, não 


tocadas pela Queda, serão ligadas em amor. 


Centrados no amor original de Deus, que não tem nenhuma relação com a Queda, os antepassados 


não caídos, Adão e Eva, que são os nossos antepassados originais, deviam ter atingido unidade, 


ardendo no amor de Deus.  O que une o homem e a mulher não são eles próprios; amor é 


absolutamente necessário para a unidade.  Se o amor for unificado, o homem e a mulher serão 


unificados. 


Deus é absoluto, único, eterno e imutável.  O amor do Deus absoluto não é dividido em dois.  O 


amor que o homem possui, e o amor que a mulher possui não são dois, mas um só.  Vocês deviam 


saber isto; contudo têm vivido até hoje em ignorância.  (3.3.2000) 


 


Que é a Queda?  Deus desejava transmitir a Sua linhagem directa, através do ideal da criação, 


começando com uma família, para formar uma tribo, povo e nação, de modo a criar um mundo de 


paz, nomeadamente o Seu Reino na terra e no Céu.  Que é esse reino?  Tem de haver uma casa de 


amor, onde Deus possa habitar: dentro do nosso corpo, na nossa família, nação, mundo e no mundo 


espiritual infinito, onde nada é impossível.  O indivíduo é uma habitação onde Deus pode entrar e 


residir, com base em verdadeiro amor.  A família é formada por um casal, no qual o homem e a 


mulher são pólos diferentes e opostos.  No Jardim do Éden, a família unida por amor era o lugar 


onde Deus podia vir habitar.  A mãe e o pai estavam preparados para produzir frutos – os netos de 


Deus – como as sementes ligadas à Sua linhagem, por todas as gerações. 


Que é a Queda?  Se Deus é a primeira geração, Adão é a segunda.  A Queda refere-se à 


incapacidade de produzir um neto da linhagem, na terceira geração.  A Queda é a incapacidade de 


produzir netos para Deus.  Adão e Eva geraram filhos e filhas depois, ou antes da Queda?  Tiveram 


filhos e filhas depois da Queda.  Então, quem os casou?  Adão e Eva não tinham nada a ver com 


Deus e foram expulsos.  Em seguida casaram e geraram filhos como descendentes de Satanás.  


Hoje, os seis biliões de pessoas na terra são os filhos e filhas que herdaram a linhagem de Adão e 


Eva caídos – que foram expulsos, se esconderam e casaram de maneira errada – e, por isso, 


caminham em direcção ao inferno.  Não têm nenhuma relação com Deus.  (3.3.2000) 


 


Temos de compreender as raízes.  Então, que caminho não conduz à ruína?  A linhagem de 


verdadeiro amor tem de ser ligada aos seis biliões de pessoas de hoje e ao mundo do futuro, 


transcendendo todas as gerações.  Tem de tornar-se uma linhagem imutável e um corpo unido de 


realeza, no qual todos os ramos de uma grande árvore se estendem em todas as direcções, a partir da 







raiz central para o tronco e rebentos, e parecem ser um só corpo.  Se aquilo que estiver assim unido 


for uma nação, torna-se um Céu nacional; se for o mundo, torna-se um Céu global, e se for o Céu e a 


terra, será o Reino do Céu no Céu e na terra. 


Todos estes foram perdidos, porque Adão e Eva não foram capazes de se tornar verdadeiros Pais.  


Assim, os pais caídos que foram incapazes de se tornar verdadeiros pais, são falsos pais baseados em 


falso amor, criando falsas tribos, nações e um falso mundo e, por isso, todos estão destinados a 


perecer.  O mundo não sabe o que fazer.  A providência da salvação de Deus é para a humanidade 


voltar para o seu estado original e, por conseguinte, pode ser designada de “restauração”.  A 


humanidade tornou-se doente e, portanto, tem de voltar para o mundo original, depois de ser curada.  


Como podemos restaurar a nossa relação de linhagem com Deus?  Logo, não podemos abandonar 


estas pessoas que estão destinadas a perecer.  (3.3.2000) 


 


Que são Verdadeiros Pais?  Com base no domínio do amor, vida, linhagem e consciência de Deus, 


tudo é harmonizado em unidade.  É em tal posição que os Verdadeiros Pais se podem fixar.  Se um 


rebento despontar daí, e os ramos se espalharem pelo mundo, tudo será ligado à nação, mundo e 


cosmos.  Essa posição não muda.   


Como Deus é absoluto, único, imutável e eterno, o modelo para a fixação também tem de ser 


absoluto, único, imutável e eterno.  Como acontecerá isto?  Não será através de poder político, 


conveniência ou força.  Se se investe verdadeiro amor, vivendo para os outros, então torna-se mais 


valioso.   


Quando o investimento nos outros é feito com um coração de verdadeiro amor, nunca é perdido, mas, 


na realidade, produzirá um resultado maior que o investimento inicial.  Porquê?  Porque o universo 


é assim.  Tais fenómenos atraem a atenção do universo, como um imã.  Se o núcleo de verdadeiro 


amor aparece, outras coisas são atraídas.  Quanto a um imã, se tiver ferro, o seu poder de atracção 


não depende do seu conteúdo em ferro?   Do mesmo modo, verdadeiro amor atrai o universo.  


(317-269, 28.2.2000)  


 


A humanidade não pode deixar de seguir o mundo do coração de Deus, porque a identidade de 


linhagem é necessária.  Isto é assim porque a sua raiz e tronco são diferentes dos originais.  Mas a 


raiz tem de ser a mesma, o tronco tem de ser o mesmo, e o rebento tem de ser o mesmo.  A 


extraordinária conversão absoluta da linhagem tem lugar aí, e não pode ser cumprida através dos 


nossos próprios esforços – primeiro tem de haver Verdadeiros Pais.  (172-55, 7.1.1988) 


 


Embora as vossas linhagens de sangue e antecedentes sejam diferentes, se se quiserem assemelhar 


aos Verdadeiros Pais têm de receber primeiro um enxerto deles.  Têm de fazer uma reviravolta 


completa e ser enxertados.  E para poder ser enxertados, têm de completar o curso de indemnização, 


que ainda precisam de percorrer.  Uma vez que o curso começou com os pais, só pode ser 


completado através deles.  É por isso que vocês precisam de receber um enxerto dos Verdadeiros 


Pais.  Como Adão não se tornou um verdadeiro pai, mas, em vez disso, um falso pai, Deus tem 


estado até agora à procura de verdadeiros pais.  O noivo e noiva mencionados na ceia das núpcias 







do cordeiro no Segundo Advento são esses pais.  (24-203, 10.8.1969) 


 


Todos vocês passaram pela cerimónia da mudança de linhagem, quando receberam a Bênção.  A 


partir daí, têm de mudar completamente.  Se os Verdadeiros Pais não tivessem aparecido, teria isto 


sido possível?  Desde a criação do mundo, que terrível caminho a humanidade percorreu.  Vocês 


deviam estar gratos pelo simples facto de os Verdadeiros Pais terem aparecido, mas é ainda mais 


extraordinário que tivessem pessoalmente recebido a Bênção deles.  Deste modo, a nova tradição é 


uma de linhagem.  Ela incorpora verdadeiro amor, vida e linhagem.  Vocês têm sempre de ter isto 


em mente.  (216-36) 


 


Quem mudará a linhagem?  Não é algo que qualquer pessoa possa fazer.  Vocês têm de 


compreender que, para cumprir isto, eu passei pelo caminho lacrimoso da cruz.  Todos vocês, sem 


qualquer mérito pessoal, podem agora herdar uma nova tradição, através da Bênção, porque um tal 


padrão foi estabelecido.  Para estabelecer o domínio vitorioso desta mudança de linhagem, houve 


uma vida inteira do meu sofrimento físico, e milhares de anos de tribulações para Deus.  Vocês 


estão a permanecer no preciso lugar onde esta fundação foi estabelecida.  A Bênção significa cortar 


a linhagem má, e ser-se enxertado à nova; desse modo a linhagem é mudada.  (35-178, 13.10.1970) 


 


Qual é o significado de uma família abençoada?  Satanás não pode dominá-la.  Quando vocês 


acreditam absolutamente nos Verdadeiros Pais, e que lhes pertencem, qualquer que seja a a nação 


onde estejam, então Satanás não pode invadir a vossa família.  Porquê?  Porque vocês estão ligados 


ao mundo do coração dos Verdadeiros Pais, e a vossa linhagem foi mudada.  (149-53, 2.11.1986) 


 


Os seres humanos caídos tiveram um mau começo.  Por consequência, têm de voltar para lá.  Para 


onde deviam voltar?  Para o ponto de partida.  Verdadeiros Pais têm de voltar e começar de novo, 


porque tudo começou com falsos pais.  Quão sério isto é!  Vocês têm de herdar o amor, vida e 


linhagem de Deus.  Assim, quando receberam a Bênção, a cerimónia para a mudança de linhagem 


foi realizada.  Têm de acreditar nisto, mais que na vossa própria vida.  Não devem pensar nisto 


como simplesmente um outro ritual da Igreja da Unificação, ou qualquer outra cerimónia religiosa.  


Isto é como uma injecção que faz reviver uma pessoa a morrer.  É um antídoto!  (216-107, 


9.3.1991) 


  


2.3.4. O objectivo final é a realização do ideal da verdadeira família 


 


Verdadeiro amor é sagrado e precioso ao máximo.  Não aparece se se está sozinho ou se se é egoísta.  


Verdadeiro amor é manifestado quando se procura atingir unidade com os outros, vivendo para eles e 


dando interminavelmente, sem nos lembrarmos daquilo que demos.  Desse modo, verdadeiro amor 


pode abraçar tudo.  Não pode pertencer simplesmente a um indivíduo.  Depois de ser herdado, 


pertence ao indivíduo, assim como a todas as pessoas e ao universo.   


Deus deseja realizar verdadeiro amor, juntamente com a humanidade.  Ele quer partilhar os deleites 







de verdadeiro amor e felicidade, eternamente, com os Seus filhos, a humanidade – a criação mais 


elevada e mais preciosa de todas, no mundo do coração.  (294-63, 11.6.1998)  


 


Se verdadeiro amor fosse aperfeiçoado no mundo humano, que problemas políticos, económicos, 


culturais e ambientais podia haver?  Num mundo de verdadeiro amor, não há problema que não 


possa ser resolvido.  É um mundo cheio de deleite e do ideal, no qual liberdade, paz e felicidade se 


espalham infinita e eternamente.  As questões difíceis que as humanidade enfrenta hoje só podem 


ser resolvidas, fundamentalmente, através de verdadeiro amor.  (294-65, 11.6.1998) 


 


A verdadeira família de verdadeiro amor é a origem da finalidade de Deus para a criação e, ao 


mesmo tempo, o desejo da humanidade.  A verdadeira sociedade, nação e mundo só podem ser 


aperfeiçoados, e todos os ideais criadores realizados, através de um verdadeiro carácter de 


verdadeiro amor que pode ser formado em tal verdadeira família.  Tenho sempre enfatizado o Céu 


da verdadeira família; se isso for conseguido, então, o Reino de Deus será realizado na terra.  Um 


carácter de verdadeiro amor, aperfeiçoado no Céu de uma verdadeira família, será expandido à 


sociedade, nação e mundo; não fará compromissos com injustiça, mas será encarnado por uma 


verdadeira pessoa que atingirá harmonia e unidade, através de uma verdadeira família que viva 


sempre para a causa dos outros.  (294-65, 11.6.1998) 


 


O ideal que Deus desejava realizar através dos antepassados da humanidade, era criar uma família 


ideal pela união de um homem e de uma mulher.  Assim, nenhum deles é o centro de uma família 


ideal.  Uma família é uma unidade constituída por pais e filhos, e pela união de marido e mulher.  


O centro dessa unidade não é outro senão o amor de Deus.  Podemos concluir que a vontade de 


Deus era aperfeiçoar uma família centrada no Seu amor.  (Bênção – 298) 


 


A família é o ponto de partida para a realização do ideal de Deus e da felicidade humana.  É uma 


posição onde todo o trabalho humano acaba, e onde Deus aperfeiçoa tudo.  Porque é que a família é 


boa?  Porque se pode tornar uma base de actividade livre, centrada em verdadeiro amor parental.  


(Família Abençoada – 930)  


 


Numa família, tem de haver sempre pais, cônjuges e filhos; só assim pode tornar-se a base da 


felicidade.  Não há dúvida que a finalidade de Deus em procurar a humanidade tem de ser também a 


Sua própria felicidade.  Sendo assim, o ideal de Deus em estabelecer a base da Sua felicidade não 


pode ser conseguido numa posição separada da humanidade.  Esse ponto de unidade só pode ser 


obtido através da relação com os seres humanos.  Tal como somos felizes numa situação onde todas 


as nossas necessidades emocionais são satisfeitas na nossa família, Deus também seria feliz numa tal 


situação.  (32-197, 15.7.1970) 


 


Verdadeiro amor é vertical na relação entre pai e filhos; verdadeiro amor conjugal é lateral; 


verdadeiro amor fraternal existe nas posições anterior e posterior; e Deus desejava que o ideal de 







verdadeiro amor fosse esférico.  Em suma, verticalmente temos as posições mais elevada e mais 


baixa; lateralmente, as posições esquerda e direita; e para a frente e trás temos as posições anterior e 


posterior.  A unidade pode ser conseguida ligando todas estas posições ao centro dessa esfera.  


Quando os quatro mundos de coração filial, fraternal, conjugal e parental atingem unidade perfeita, 


isto é, quando as pessoas se casam e unem no seu primeiro amor baseado em Deus, essa posição 


torna-se o centro e o ponto que produz o fruto de toda a perfeição. 


Como tal, o casamento consolida as virtudes do Céu, terra e humanidade, e aperfeiçoa a unidade 


vertical e horizontal em todas as direcções.  É aí que os ideais de verdadeiros filhos, irmãos, esposos, 


pais e verdadeiro amor são aperfeiçoados.  (259-42, 27.3.1994) 


 


Onde fica o centro do universo?  Na família.  Onde fica a base onde verdadeiro amor se pode 


estabelecer?  Na família onde vocês vivem.  Por consequência, a família original impera sobre o 


amor universal, sentindo a protecção universal e expandindo o domínio do amor universal; tem de 


transcender-se a si própria para seguir o modo de vida de patriotas, amando a sua nação e, em 


seguida, transcender a raça e a nação, pelo seu amor para com o mundo.  Aqueles que 


verdadeiramente amam a sua família são considerados filhos e filhas devotados, e se aqueles que 


amam a sua nação devotadamente são considerados patriotas, então, como são considerados aqueles 


que amam a humanidade sacrificialmente?  Só podem ser considerados santos.  (Bênção e Família 


Ideal – 924)  


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, teriam estabelecido uma família e tribo ideais; os seus 


descendentes teriam formado uma raça e nação dentro da esfera do amor de Deus; e estas ter-se-iam 


expandido e formado um mundo ideal, no qual os ideais de Adão também seriam realizados.  Tal 


como a raiz, tronco e folhas de uma árvore estão ligados como um só organismo vivo, os seres 


humanos centrados em amor, atendendo a Deus como seu pai acima, e atendendo-se entre si como 


irmãos em baixo, formando um só corpo, tornam-se seres de amor e estabelecem um mundo eterno e 


ideal centrado em Deus.  Esta era verdadeiramente a visão do mundo, de acordo com a vontade de 


Deus. 


As pessoas vivendo em tal mundo não precisam de salvação ou do Messias, porque são os filhos e 


filhas de Deus.  (110-213, 18.11.1980) 
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CAPÍTULO I 


 


A Existência dos Seres Humanos nos Mundos Físico e Espiritual 


 


1. O Nosso Curso de Vida 


 


1.1. Orações relativas ao curso de vida 


 


“Querido Pai Celestial, agradeço-Te pela Tua graça, por me teres protegido nas minhas lutas desde a 


minha infância até agora, durante as quais tenho estado apreensivo de qualquer humilhação ou 


vergonha que o Céu pudesse sofrer.  Não importa quão bom seja algo nesta terra, não há nada mais 


precioso que ligar-nos com o Teu coração original.  Sabendo isto, temos de ansiar infinitamente por 


essa relação.  Temos de ter em mente que aqueles que sentem o Teu amor não se arrependerão, mesmo 


que se esqueçam de todas as coisas deste mundo.  Agora temos de procurar o mundo ideal, a terra 


natal original, onde vivemos pelo Teu amor.  Temos de nos preparar hoje, na terra, para o dia do nosso 


nascimento como filhos libertados, dotados da autoridade de liberdade da nossa terceira vida.  Temos 


de saber que, tal como precisámos de ser saudáveis no útero, para nascer e levar uma vida saudável na 


terra, precisamos de uma vida terrena saudável, para podermos ter uma vida saudável no Céu.  Como 


o mundo de hoje é um mundo de conflito, sob o domínio do mal, temos de saber que temos de estar 


preparados para lutar até à morte, para sermos abençoados com a cooperação do Céu e terra e para 


marcharmos em compasso com a prosperidade dinâmica do universo.  Temos de trabalhar com a 


determinação que os nossos descendentes nunca serão colocados na mesma posição que nós”.  (49-


308, 17.10.1971) 


 


“Querido Pai, quando pensamos no facto que Tu existes e tens labutado incessantemente para anunciar 


uma nova Primavera, temos de nos tornar os Teus filhos e filhos infinitamente gratos e alegres, que 


lamentam o facto de ainda não Te terem oferecido a sua vida e amor inteiros.  Na nossa relação 


predestinada Contigo, as nossas vidas são harmonizadas, e completamente absorvidas por Ti e em Ti, 


para que também nós possamos acolher a nova Primavera. 


Temos de compreender que, só quando cumprimentarmos a Primavera pela primeira vez, as flores 


desabrocharão.  Não nos podemos tornar tais filhos miseráveis que nunca o fizeram.  Tal como uma 


flor passa pelo Verão e Outono, antes de desabrochar e produzir frutos, nós também temos de passar por 


um processo semelhante para produzir frutos.  Sabemos que, para que uma árvore produza frutos, 


primeiro absorve elementos de vida através das suas raízes, tronco e ramos, no Verão, desse modo 


concentrando uma força vital perfeita para começar uma segunda vida.  De modo semelhante, temos 


de nos tornar filhos e filhas introspectivos, ao determinar se temos uma força vital brotando e elevando-


se no nosso coração, capaz de renascer num novo mundo, mesmo que os nossos corpos morram no 


processo. 


 Por mais que o tempo voe, e por mais furiosamente que as tempestades façam sentir a sua força, a 


nossa força vital interior não pode ser afectada pelas intrusões do ambiente, mas, em vez disso, deve 







perseverar infatigavelmente no caminho do crescimento.  Só assim podemos dar as boas-vindas à 


nova Primavera e tornar-nos uma semente, a fonte original de uma segunda vida que possa ser plantada 


novamente. 


Do mesmo modo, por mais dignos de dó que possamos parecer externamente, se mantivermos o nosso 


valor como a essência original que possa engrandecer a força vital espiritual, e como uma semente que 


possa ser plantada no mundo infinito, não somos pessoas miseráveis, embora possamos pensar que 


somos.  Por favor permite-nos compreender que, quanto mais miseráveis possamos parecer 


externamente, tanto mais o nosso valor interno é completo e garantido”.  (32-36, 14.6.1970) 


  


“Pai, compreendemos que sem o desejo de Te servirmos e de nos curvarmos humildemente perante Ti, 


não nos podemos relacionar Contigo, no mundo da eternidade.  Abre as portas do nosso coração, para 


que sintamos o Teu coração e a Tua voz, brotando na profundidade do nosso coração, e guia-nos para 


recuperarmos, hoje, o nosso corpo perdido.  Ajuda-nos a compreender o Teu curso histórico de labuta 


e dificuldades, para encontrar cada um de nós, para que possamos curvar a nossa cabeça humildemente 


perante Ti”.  (4-280, 14.9.1958) 


 


1.2. A finalidade que as pessoas desejam 


 


Deus não tem corpo.  Por consequência, para manifestar o Seu corpo, Deus usou Adão, como o Seu 


corpo, mostrando a Sua face através dele.  Esse é o ideal da criação. 


Deus é o ponto focal espiritual original, e Adão é o ponto focal físico original.  Estes dois focos geram 


um ângulo recto.  Esta é a finalidade de Deus da criação e a finalidade que as pessoas desejam.  Se 


Adão e Eva não tivessem caído, teriam ocupado as posições de pai e mãe, no mundo espiritual; contudo, 


devido à Queda, isto não foi possível.  Se não tivesse havido Queda, toda a gente podia ter ido para o 


Céu simplesmente por ter servido e apoiado os seus pais, como se estivesse a servir Deus.  (119-109, 


4.7.1982) 


 


1.3. A razão para o nosso nascimento 


 


Este mundo da criação é redondo, em toda a parte: o sol, a terra, as estrelas – tudo foi criado redondo.  


Mesmo a nossa boca, se a analisarmos, é redonda.  Não importa o quê, tudo foi criado desse modo.  


Então, o universo estabelece relações, através da sua rotação contínua, fazendo movimentos circulares 


cíclicos.  Mesmo que uma coisa individual tenha uma forma redonda, não existe por si própria, 


individualmente, mas estabelece uma ligação relacional com o todo. 


Então, porque nascemos?  Nascemos para pulsar em ritmo com este vasto universo.  As ondas do 


oceano, embatendo contra a costa, também se enrolam no nosso coração; brisas suaves também 


predispõem o nosso coração à serenidade; as flores a desabrochar libertam um rico perfume, desse 


modo activando um perfume no nosso coração.  (104-122, 22.4.1979) 


  


 







Se nascemos, crescemos, vivemos e morremos em amor, podemos estar gratos pelo nosso nascimento, 


vida e morte.  Todos vocês nasceram pela participação no lugar onde o vosso pai e mãe se amaram e 


apreciaram entre si, extremamente.  São participantes neste amor.  Consideram-se como as bandeiras 


colocadas através do amor dos vossos pais, porque nasceram através do amor deles.  Estas bandeiras 


agitam-se para exprimir amor.  Todos nós devemos viver para amar durante a nossa vida.  Logo, 


devíamos erguer a bandeira de amor pela nossa mãe, pelo nosso pai e pelos nossos irmãos.  (103-258, 


25.2.1979) 


 


1.4. A relação entre um momento e uma vida inteira 


 


O vosso corpo não pode ser aperfeiçoado a não ser que a vossa existência inteira se torne um ponto de 


apoio para a absorção de nutrientes.  Este fenómeno ocorre no mundo natural.  As encruzilhadas da 


vida não aparecem durante um longo período de tempo, mas num simples momento. 


As pessoas que ignoram um momento falham em obter algo precioso.  Não podem tornar-se pessoas 


extraordinárias, nem herdar o trono e coroa de Deus.  Assim, por causa de um momento 


resplandecente, tenham cuidado com cada palavra que pronunciam, cada acção que tomam, e mesmo 


com cada pensamento que albergam.  Enfrentem a vida e resolvam problemas acreditando que todo o 


conteúdo da vossa vida diária permanecerá como fenómenos em relação ao mundo, porque esse é o 


único modo como a vitória é determinada. 


Deste modo, o mundo da vitória é determinado num momento.  O mesmo se passa com o domínio da 


vitória histórica e da vitória cósmica.  Aqueles que conhecem o valor infinito de um momento 


resplandecente e vivem de acordo com ele, podem tornar-se pessoas extraordinárias, mesmo santos ou 


filhos e filhas de Deus.  Deste modo, a encruzilhada da vida e da morte é atravessada num simples 


momento.  (31-217, 31.5.1970) 


 


Hoje, a nossa atitude é o problema.  Evidentemente, é necessário desejar primeiro a vinda do Reino e 


que a vontade de Deus seja feita.  Contudo, o que é mais importante é como nós próprios podemos 


pessoalmente unir-nos com a vontade de Deus. 


Se considerarmos esta hora, vemos que o modo como a usamos para nos unirmos com a vontade de 


Deus, é mais importante que desejar a vinda do Seu Reino.  Por conseguinte, temos de criar primeiro 


os ambientes como indivíduos, famílias, tribos e povos, que nos permitirão herdar a vontade de Deus, e 


nessa base continuar para estabelecermos uma relação com o Seu reino.  Então, com base em Deus, 


como estabelecemos uma relação com a Sua vontade nesta hora – se nos for dada uma hora – no mundo 


da vossa vida quotidiana?  Esta é uma questão muito importante. 


Olhando para a história da providência da restauração, houve quatro milénios desde a família de Adão, 


passando pelas de Noé, Abraão e Moisés, até à de Jesus.  Aqui, contudo, o que conduziu aos seus 


fracassos não ocorreu no período de tempo de, digamos, um ano.  Na família de Adão, a queda de 


Adão e Eva não foi algo planeado e posto em acção durante o período de um ano ou de uma década ou 


mesmo de várias décadas.  O seu erro aconteceu num momento, e, quando pensamos em como esse 


erro de um momento tem sido perpetuado durante uma eternidade, podemos compreender o terror desse 







instante. 


Devido à falha desse momento, tantas pessoas que percorreram o caminho da rectidão, no curso da 


história, tiveram de passar por sofrimento indescritível, e muitas raças que não puderam seguir a 


vontade de Deus, caíram no abismo da destruição.  Todas estas tornaram-se a origem de uma tremenda 


oferta de indemnização.  Quando compreendemos isto, uma simples hora, na qual normalmente 


vivemos com tanta indiferença, na nossa vida diária, torna-se assustadora; mas ainda mais, temos de 


sentir que momento assustador é mesmo um segundo de uma hora que passa, à medida que o relógio 


constantemente avança.  Mesmo o eterno Reino do Céu não existe sem ter uma relação integral com o 


simples momento. 


A eternidade não começa quando morremos, mas no momento em que viemos a conhecer a vontade de 


Deus.  Aqui, se nem que seja mesmo num instante houver uma descontinuidade na relação de tempo, a 


eternidade será interrompida.  Portanto, enquanto vocês percorrem o caminho da fé, no curso da vossa 


vida, não adiem as vossas responsabilidades providenciais, deste ano para o seguinte, ou para daqui a 


dois anos, ou da vossa juventude para a meia idade e finalmente para a velhice.  Não podemos viver 


desse modo.  As pessoas com tal estilo de vida morrerão sem mesmo terem passado um dia em união 


com a vontade de Deus, durante o curso da sua vida.  Elas não podem ir para o Reino do Céu. 


Por melhor que o vosso país de residência possa ser, vocês não podem ir para o Reino do Céu se não 


foram capazes de viver mesmo um só dia de acordo com um padrão vitorioso; não poderão lá entrar se 


falharam em viver mesmo um ano vitoriosamente.  Por isso, enquanto é importante para pessoas 


religiosas viverem sonhando com a eternidade, o que é ainda mais importante é como elas realmente 


erradicam o mal, e se se tornam porta-bandeiras da bondade.  Isto é crucial. 


Desta perspectiva, o lapso momentâneo de Adão conduziu a uma eternidade de angústia.  Foi na 


família de Adão que Caim e Abel tiveram de dissolver a angústia dos pais, demolir o muro que existia 


entre os irmãos e criar a origem de uma família.  Contudo, o assassínio de Abel, que devia ser o 


representativo da providência da restauração, foi também um incidente instantâneo. 


Mesmo durante o curso de cento e vinte anos que Noé labutou para construir a arca, só demorou um 


breve momento para Deus dar a ordem: “O dia para o cumprimento da minha vontade chegou: todos 


para bordo!”  Aqueles que seguiram esta ordem puderam receber as bênçãos do Deus eterno, mas 


aqueles que não a seguiram, entraram na esfera do julgamento eterno. 


O mesmo se passou com Abraão: a bênção de Deus, que os seus descendentes seriam tão numerosos 


como as estrelas no céu e como as areias no deserto (Génesis 22:17), foi dada num abrir e fechar de 


olhos.  A oferta sacrificial de Abraão não requereu décadas, mas aconteceu durante um simples dia de 


trabalho.  O tempo que ele demorou a cortar a oferta e colocá-la no altar, não foi mais que uma hora; 


contudo, essa simples hora carregou as sementes de toda a vida e morte, maldição e bênção. 


Hoje, aquilo que as pessoas religiosas deviam temer não é a visitação do julgamento nos últimos Dias, 


mas o problema de como vão harmonizar as suas actividades diárias e enfrentar as encruzilhadas da 


vida, de acordo com a vontade de Deus.  (37-217, 27.12.1970) 


  


 


 







1.5. A infância e os três estágios ordenados do período de crescimento 


 


Como criou Deus Adão e Eva?  Se usou algum barro, de que espécie teria sido?  A partir de quê, 


começou Ele?  A partir de que ponto começaram as vidas de Adão e Eva?  Não podemos pensar que 


Deus os criou como adultos, mas de preferência como bebés.  Sem a noção que Deus se comportou 


como uma mãe grávida, que subsequentemente deu nascimento a um bebé e o alimentou, não podemos 


explicar logicamente a formação de toda a existência, através dos três estágios ordenados de 


crescimento.  De acordo com isto, Adão e Eva também passaram pela infância, antes de entrarem nos 


estágios de crescimento e aperfeiçoamento.  Esta é a lei celestial. 


Como foi a infância de Adão e Eva?  Temos de prosseguir a partir do conceito que o Deus invisível 


alimentou um bebé que teve a sua origem no mundo sem forma, e que pôde passar através do curso no 


mundo físico.  (225-198, 20.1.11992) 


 


1.6. O curso da nossa vida 


 


Como a sociedade, nação e mundo, nos quais vivemos, estão longe do ideal, existe todo o tipo de 


sofrimento, e o bem e o mal têm objectivos contrários.   


Se tomarmos uma amostra aleatória de cem homens, teremos a situação de salve-se quem puder 


aplicável a todos eles, à medida que competem, lutando com as dificuldades das suas circunstâncias, 


para fazer frente às exigências dos seus afazeres mundanos. 


Por consequência, sentimos intensamente, na nossa vida diária, que nenhum de nós pode estar confiante 


de completar o dia de trabalho que planeámos de manhã.  Além disso, quanto maior for o âmbito das 


nossas actividades, tanto mais energia e determinação precisaremos para produzir um resultado 


vitorioso, na nossa vida diária.  Sem estas, esse dia não pode ser vitorioso.  Tais dias transformam-se 


em meses e os meses em anos. 


Também nos falta um ambiente favorável para cumprir os nossos objectivos mensais.  Para acabar 


vitoriosamente o nosso mês precisamos de energia e determinação, para conseguir um primeiro sucesso 


notável ao tentar resolver todos os detalhes e complexidades dos problemas desse mês.  Sem elas, não 


podemos concluir vitoriosamente as nossas actividades mensais. 


Passar por um ano com sucesso requer que estejamos equipados com um espírito de luta ou força 


motriz que possa puxar para o lado todas as vicissitudes de cada um dos seus trezentos e sessenta e 


cinco dias.  Podemos então celebrar esse ano vitoriosamente.  Se vivermos um ano desse modo e 


continuarmos com esta disposição, isso conduzirá a dez anos e, em seguida, vinte anos de vida vitoriosa, 


tornando-se, eventualmente, o curso da nossa vida.  (31-30, 12.4.1970) 


 


As pessoas que vivem presentemente na terra não podem escapar dos constrangimentos de tempo.  


Tem sido o mesmo através da história.  Indivíduos, famílias, tribos, raças, nações e o mundo, todos se 


movem no mundo do tempo. 


Onde quer que pessoas existam, há sempre um objectivo a atingir.  Devemos focar-nos em tal 


objectivo, durante dez, vinte, trinta, setenta anos e, na verdade, durante toda a nossa vida.  Quanto 







maior for o nosso objectivo, tanto mais forte deve ser a nossa dedicação interna.  De outro modo, não 


seremos capazes de atingi-lo.  A não ser que mantenhamos a nossa determinação interna, que possa 


ultrapassar o objectivo, através do processo chamado tempo, nunca o atingiremos.  (31-149, 


24.5.1970) 


 


1.7. A terra natal original que temos de procurar 


 


Vocês talvez não conheçam a realidade do mundo espiritual, mas eu gozo do privilégio especial, 


conferido por Deus, de ter uma compreensão clara desse mundo desconhecido.  Penetrando na raiz 


desse mundo, descobri que os seus princípios são bastante simples.  No mundo espiritual, unicamente 


aqueles que viveram altruisticamente, de acordo com os princípios universais de Deus, podem entrar 


nas regiões mais elevadas.  O mundo estruturado de acordo com esses princípios, é o Reino do Céu 


ideal.  Esse lugar é a terra natal original, que a humanidade tem de procurar.  Presentemente, somos 


exilados da nossa terra natal original e vivemos uma vida caída, mas estamos destinados a voltar para lá.  


Deus teve de criar um caminho para isto, no curso da história, porque não o podíamos fazer pelos 


nossos próprios esforços,. 


Portanto, Deus criou tantas religiões diferentes, como campos de treino para dirigir toda a humanidade, 


ao longo desse caminho, independentemente de raça, antecedentes culturais, costumes e tradições.  As 


religiões são os campos de treino para preparar as pessoas a tornarem-se elegíveis para voltar para a 


terra natal original.  Tomando em consideração os diversos antecedentes culturais, nos quatro cantos 


da terra, Deus está a conduzir a humanidade em direcção a um mundo unificado de religião, que possa 


progredir para um plano mais elevado. 


Que ensina a religião, a qual deve conduzir as pessoas à terra natal original?  Ensina a viver para os 


outros.  Como as religiões altamente desenvolvidas tendem a enfatizar este princípio, elas ensinam-


nos a ser gentis e humildes, para permanecer numa posição de elevar outros, viver para eles e servi-los 


com espírito de sacrifício.  Tudo isto serve para nos instilar disciplina, de modo que possamos 


obedecer às leis do Reino do Céu.  (78-115, 6.5.1975)      


 


1.8. O nosso caminho mais elevado na vida 


 


Qual devia ser o nosso caminho na vida?  O caminho para possuir o amor de Deus.  Possuir o amor 


de Deus é o destino mais elevado e final da vida.  Toda a gente – homens e mulheres – tem de 


percorrer este caminho.  O caminho da nossa vida tem de conduzir-nos ao infinito Deus de amor.  O 


caminho mais extraordinário da vida consiste em encontrar o amor de Deus, pela travessia dos picos da 


morte, dezenas e mesmo centenas de vezes, e continuando essa busca mesmo depois da morte. 


Onde acabam os nossos desejos?  Na posse do amor de Deus.  Embora ocupemos Deus, se não 


pudermos ocupar amor dentro d‟Ele, que é mais precioso que Ele próprio, Deus não nos pertence.  


Assim, precisamos possuir o amor de Deus.  Se possuíssemos só o amor de Deus, então, não teria 


importância, mesmo que Ele não estivesse presente.  Quando o Seu amor se torna meu, e o meu se 


torna Seu, o interno e o externo tornam-se um, pela primeira vez.  Uma nação baseada em tal amor 







torna-se uma terra natal ideal, sem classes superiores e inferiores. 


Quando nos encontramos nesse lugar de amor, sentimos que não há nada debaixo do sol que não pareça 


bom e que não exista para nós.  Como o amor de Deus é assim, o mundo celestial, que é o destino da 


humanidade, nomeadamente o Reino do Céu, é um lugar cheio de amor.  (39-210, 10.1.1971) 


 


1.9. O padrão do nascimento e o padrão da vida 


 


1.9.1. O padrão errado de nascimento 


 


As pessoas no mundo de hoje, que se pavoneiam da sua linhagem e exibem os seus cursos como 


marcas de distinção social, não estão cientes de que o seu nascimento foi sujo espiritualmente.  Elas 


não sabem que nasceram com o amor, vida e linhagem de Satanás, que é o inimigo de Deus.  Isto é um 


problema sério. 


Devido à Queda, as pessoas nasceram do amor de Satanás, que foi transmitido aos seus pais.  O 


sangue de Satanás fez o seu caminho, através das vidas das vossas mães e pais, até vocês, que vivem 


hoje.  Os frutos dessas três coisas (amor, vida e linhagem) são vocês.  Como tal, todos vocês 


pertencem à linhagem satânica.  Por outras palavras, o sangue de Satanás está a correr nas vossas veias.  


Por conseguinte, ele automaticamente produz o seu fruto ideal, enquanto Deus se esforça por redimir 


precisamente esses homens e mulheres, para que se tornem pessoas com a pureza e perfeição originais.  


Todos vocês tiveram a vossa origem no amor de Satanás e nasceram da sua linhagem. 


Vocês têm de voltar ao ponto original, porque o vosso começo foi completamente errado.  Como 


tivemos a nossa origem em falsos pais, precisamos voltar e começar novamente a partir de Verdadeiros 


Pais.  Quão sério isto é?  É imperativo herdar o amor, vida e linhagem de Deus, depois de voltar para 


Ele. 


É por isso que, quando vocês recebem a Bênção, passam pela cerimónia da mudança de linhagem.  


Têm de acreditar nisto, mais que na vossa própria vida.  Simplesmente porque é uma cerimónia da 


Igreja da Unificação, vocês não deviam pensar que se trata de qualquer ritual comum.  É como uma 


droga milagrosa, um antídoto, para ressuscitar os mortos. 


Os nossos antepassados cometeram um erro tão grave que inúmeras pessoas se tornaram vítimas das 


suas consequências, através do curso da história humana.  Sabendo isto, não podemos percorrer 


novamente o mesmo caminho.  Nunca mais.  Pagámos um preço horrível, através da história, por ter 


perpetuado amor ilícito, nos mundos espiritual e físico caídos.  Esse erro teve consequências de 


grande alcance para indivíduos, famílias, sociedades, nações e para o mundo.  (216-109, 9.3.1991) 


 


1.9.2. O padrão da vida 


 


Quando digo “vida”, aqui, quero dizer vida eterna.  Não me estou a referir ao mundo espiritual, mas a 


uma vida por toda a eternidade.  Cada indivíduo foi criado para ser um objecto do amor de Deus.  


Vocês são os companheiros objecto do Deus absoluto, que está na posição de sujeito, e os 


companheiros do Seu amor.  Deus aprecia a noção de verdadeiro amor mais que a Si próprio.  Ele é o 







centro absoluto e eterno da vida.  O seu ideal é ainda mais eterno, e o centro desse ideal é verdadeiro 


amor.  Os companheiros desse amor são vocês. 


O atributo do amor promove a unidade entre um companheiro sujeito e um companheiro objecto.  Tal 


amor pode unificar uma nação.  Assim, um companheiro pode ocupar o outro, em qualquer posição, e 


segui-lo aonde quer que vá.  Vocês podem herdar toda a Sua fortuna e mesmo todo o Seu coração.  


Eu passei por um curso miserável, para descobrir isto, e agora permaneço nessa fundação.  É sublime, 


majestosa e não pode ser trocada por nada: é uma graça extraordinária.  


Por essa razão, permaneço na mesma posição que Deus.  Partilho a posição eterna de verdadeiro amor.  


O mundo espiritual está numa dimensão diferente deste limitado mundo terreno.  Não nos podemos 


mover livremente dentro de confins mundanos, mas, como o mundo espiritual é um lugar de dimensões 


mais elevadas, tudo é possível lá; pode-se ir para além do tempo.  Se se quiser algo baseado em amor, 


podemos tê-lo em qualquer altura, em qualquer parte. 


Fomos originalmente criados como seres eternos.  Se nos tornarmos seres eternos de verdadeiro amor, 


seremos livres, quando formos para o mundo espiritual.  O primeiro padrão de vida é o padrão do bem 


e do mal, o segundo é o ponto de partida original, e o terceiro é a vida eterna.  (216-107, 9.3.1991) 


 


2. A Posição e Carácter dos Seres Humanos 


 


2.1. A finalidade de Deus ao criar a humanidade 


 


Porque criou Deus a humanidade?  Em primeiro lugar, para permanecer na posição de um pai.  Um 


pai, contudo, é invisível mesmo no mundo espiritual.  Não há modelo.  Assim, para se tornar o pai de 


seres humanos, com uma forma, Deus tem de ter uma forma.  De outro modo, Ele não pode ser o 


centro. 


Em segundo lugar, uma linha vertical é unidimensional e não gera uma área; isto quer dizer que a 


reprodução não pode ter lugar no mundo espiritual.  Uma grande área ou espaço só se pode manifestar 


horizontalmente, com base num eixo vertical com uma rotação perpendicular de trezentos e sessenta 


graus. 


Em terceiro lugar, foi para manter o carácter eterno do mundo dos companheiros de amor.  Não eram 


só Adão e Eva que deviam ser companheiros de Deus.  Tal como Adão e Eva permaneceram na 


posição de companheiros de Deus, o mesmo devia acontecer com os seus filhos.  Portanto, Deus 


produziu as pessoas, de modo a preservar a sua posição como Seus companheiros, eternamente. 


Tanto Adão e Eva chamaram Pai a Deus.  Então, os filhos de Adão e Eva chamar-Lhe-iam tio ou avô?  


Chamar-Lhe-iam Pai.  O termo “companheiro” implica igualdade.  Temos de multiplicar o amor de 


Deus, horizontalmente, e aperfeiçoar o seu valor.  O valor do amor aperfeiçoado é único.  Isso é 


igualdade. 


Para recapitular, primeiro, Deus precisava de uma forma, nomeadamente a de um pai.  Ele adquiriu 


essa forma, de modo a manifestar-Se a Si próprio, espiritualmente, como o Pai de Adão.  Segundo, 


Deus precisava de um centro de produção para os cidadãos do Reino do Céu.  Como tal, maridos e 


mulheres são fábricas.  Usando esta analogia, seria melhor produzir em massa ou em pequena 







quantidade?  Produção em massa é melhor.  Através de automatização, essas fábricas podiam 


certamente entrar em produção de massa, e o Reino do Céu seria completamente cheio.  Por essa razão, 


as mulheres foram criadas para ter muitos filhos.  (222-337, 7.11.1991) 


 


2.2. Os seres humanos, como os intermediários entre o mundo espiritual e o mundo físico 


 


Deus fez todas as coisas e a humanidade.  Tudo começou com Ele no centro.  Através da criação das 


pessoas, Ele queria ver-se a Si próprio em unidade com a humanidade e todas as coisas, numa posição 


de equilíbrio; tal foi a Sua Vontade na Criação.  Havia Deus, o mundo criado, e a humanidade 


permaneceu no meio, entre eles.  Como tal, os seres humanos funcionam como intermediários entre os 


mundos espiritual e físico.  (67-143, 1.6.1973) 


 


2.3. Corpo e mente e a pessoa-espírito 


 


O cosmos, no qual vivemos hoje, tem dois eixos: um visível e o outro invisível, criando uma estrutura 


dual.  Objectos revolvem à volta de um sujeito, o qual ele próprio roda, de modo semelhante à acção 


de dar e receber entre a mente e o corpo.  Todos os seres existem de acordo com este princípio.  Do 


mesmo modo, no mundo da Queda de hoje, este eixo tem de ser restabelecido de acordo com o 


processo da restauração.   


Qual é o centro do corpo de uma pessoa?  É a mente.  O corpo revolve à volta da mente e move-se de 


acordo com as suas ordens.  Quando a mente dirige o corpo para ir para o este, ele tem de fazê-lo, e o 


mesmo acontece no sentido contrário.  O corpo não se pode mover conforme os seus caprichos.  


(136-13, 20.12.1985) 


 


Temos uma mente e um corpo.  Acima da nossa mente está o nosso espírito, e acima do nosso espírito 


está Deus.  Como tal, só nos podemos aperfeiçoar quando nos unimos completamente com Deus.  


Apesar de sermos tais entidades finitas, representamos toda a história e todos os destinos do futuro e, 


portanto, possuímos valor cósmico.  (4-267, 3.8.1958) 


 


As pessoas têm de obedecer à sua mente, ao procurar o seu destino.  Esta é a lei celestial; Deus ataca 


aqueles que desobedecem às ordens da sua mente.  Através de toda a história, Deus tem estado a 


ensinar-nos a viver em conformidade com a nossa consciência e a não ser iludidos pelos males do 


materialismo.  Então, a nossa consciência corresponde totalmente à lei celestial?  Não corresponde, 


devido a inúmeras barreiras que a obstruem.  Antes dos portões do Céu, estão entradas para um 


labirinto de vicissitudes.  Em termos cristãos, elas são as portas de julgamento.  A orientação do 


pensamento actual está a produzir um tempo de medo, insegurança e caos.  É uma era na qual as 


pessoas não se podem manter no centro, por mais que tentem. 


Não devíamos permitir que as coisas materiais nos obstruíssem. Porque não?  Quando Deus criou a 


humanidade com uma pessoa-física e uma pessoa-espírito, o espírito era o centro.  (4-269, 3.8.1958) 


 







2.4. Movimento completo e ressonância 


 


Ressonância significa vibração na mesma frequência.  A nossa pessoa-espírito, que vive por toda a 


eternidade, e a pessoa-física, que vive no Reino do Céu na terra, deviam ser capazes de vibrar em 


sincronia, com base no amor.  Durante a ressonância, ondas sonoras coincidem e tornam-se 


entrelaçadas, enquanto oscilam à volta do núcleo.  Do mesmo modo, quando a pessoa-espírito e a 


pessoa-física se ajustam entre si, com base no amor de Deus, células espirituais e físicas envolvem-se 


em movimento perfeito, em conjunto.   


Por consequência, quando os vossos olhos se tornam completamente operacionais, podem ver tudo no 


Céu e na terra.  Isto é porque estão envolvidos em movimento perfeito.  Não se passa o mesmo com 


um microfone?  Se a sua capacidade for boa, ressoará completamente.  De modo semelhante, uma 


vez que a nossa pessoa-física e pessoa-espírito se unam completamente e atinjam um estado explosivo, 


através da força do amor, o Céu e a terra, Deus e tudo o mais não podem senão vibrar em sincronia com 


elas.  (171-102, 13.12.1987) 


 


A dicotomia entre a mente e o corpo aplica-se tanto aos homens como às mulheres.  Considerando que 


um homem e uma mulher têm, cada um deles, uma pessoa-espírito e uma pessoa-física, juntos eles 


representam na realidade quatro entidades.  Divididos, tornam-se quatro „pessoas‟.  Como é que estas 


quatro entidades separadas se tornam uma?  Porque criou Deus quatro “pessoas”, deste modo?  Com 


o verdadeiro amor de Deus, como o seu centro, elas podem conseguir perfeita união. 


Todos vocês possuem um espírito, que nós, na Igreja da Unificação, chamamos pessoa-espírito, e uma 


pessoa-física.  A pessoa-espírito, embora invisível aos nossos olhos, existe.  Então, quando é que a 


vossa pessoa-espírito e pessoa-física se tornam uma só?  Este é o problema.  O mesmo se passa com 


um diapasão: quando se bate numa das suas hastes, então, a outra vibra com a mesma frequência.   


De modo semelhante, quando o amor de Deus actua sobre a nossa mente, o nosso corpo responde 


automaticamente. 


Sendo assim, não é a sabedoria de Deus, poder ou omnipotência, mas só o Seu amor que pode fazer a 


mente e o corpo ressoar completamente.  Qual o foco, o nível ideal que os vossos cinco sentidos 


físicos e cinco sentidos espirituais anseiam por atingir?  Não é nem o poder de Deus nem a Sua 


sabedoria: o Seu amor é o foco e nível para tudo.  (138-254, 24.1.1986) 


 


3. A Essência da Vida 


 


3.1. O espírito é a essência da vida 


 


Onde há um núcleo, tem de haver um ser recíproco que revolva à sua volta.  Do mesmo modo que 


electrões revolvem à volta de protões, os seres humanos devem revolver à volta de Deus.  Ele pode 


prosseguir a providência da restauração, porque a mente humana, que é como um electrão, relaciona-se 


com a mente de Deus, a qual pode ser comparada com o núcleo. 


Quando procuramos as palavras de verdade, podemos sentir a vida de Deus pulsando e a harmonia do 







Seu amor.  De modo semelhante, procurando a vida e amor de Deus, através do caminho da verdade, 


tornamo-nos pessoas de valor.   


A verdade é eterna e imutável.  Então, como podemos encontrar a verdade, enquanto distinguimos 


entre o bem e o mal, neste mundo caído?  Renunciando ao egoísmo e através de constante negação de 


nós próprios.   


A Bíblia também ensina que aqueles que se exaltam a si próprios serão humilhados, e aqueles que se 


humilham serão exaltados (Mt. 23.12; Lc. 14:11; 18:14).  Nós somos essencialmente espirituais.  Por 


conseguinte, quando vocês forem para o próximo mundo, compreenderão mais profundamente que a 


essência de ser-se humano é viver para os outros.  Todavia, porque persistem as pessoas em viver 


egoisticamente, em todas as situações?  Porque toda a humanidade se tornou ligada por laços de 


sangue ao anjo, nomeadamente Satanás, que violou a lei celestial.  (2-137, 17.3.1957) 


 


Agora temos de comer comida espiritual.  Na vossa opinião, qual devia ser mais saborosa: comida 


física ou comida espiritual?  Para sobreviver e permanecer do lado de Deus, vocês precisam de se 


treinar a gostar mais do sabor de comida espiritual que de comida física.  O sabor de uma vida baseada 


em poder espiritual devia exceder em muito o de uma vida baseada em poder físico.  (131-210, 


4.5.1984) 


 


3.2. O significado de “senhor de toda a criação” 


 


Que significa a designação “senhor de toda a criação”?  Quem é o senhor de toda a criação?  


Algumas pessoas dizem que são os seres humanos, mas o senhor fundamental de toda a criação é Deus.  


Todos vocês sabem que espíritos existem.  Todos temos espíritos, e, como somos os líderes entre os 


espíritos, em última análise, somos senhores de toda a criação, ligados directamente a Deus.  Os seres 


humanos, por si próprios, não podem tornar-se os senhores de toda a criação.  Como podem eles, 


como seres criados, tornar-se senhores de toda a criação?  Todos os seres criados são seres resultantes, 


permanecendo como companheiros objecto [do Criador].  Algo que é só um ser criado não pode 


relacionar-se com a causa e não pode ocupá-la.  Pelo contrário, os seres criados devem ser ocupados 


pela sua causa. 


Claramente, todos nós somos seres resultantes.  Quando me refiro aos “senhores de toda a criação”, 


estou a falar daqueles que ocupam a posição central no mundo espiritual.  Estou a falar acerca da 


relação de unidade originalmente desejada entre Deus e a humanidade.  Esses senhores de toda a 


criação estão na posição de comunicar com Deus.  Embora os seres humanos sejam chamados os 


senhores de toda a criação, nem toda a gente está qualificada para sê-lo, na realidade.  Aqueles que 


vivem egoisticamente não são elegíveis para fazerem parte do clube de senhores de toda a criação.  


Mas aqueles que se distinguiram a si próprios, pela procura do bem maior, são elegíveis.  Deus 


procura cumprir a Sua vontade através de tais pessoas.  Quando isso acontece, a quem pertence o Céu?  


Não a Deus, mas a elas.  (32-136, 5.7.1970)                                  


 


 







Como deviam as pessoas viver?  Eternamente.  Algumas pessoas que vivem cerca de oitenta anos, 


neste mundo mau, talvez não vejam nenhuma diferença entre a morte de uma formiga e a de um ser 


humano; contudo, existe uma diferença.  Somos diferentes, porque somos seres espirituais.  Como 


podemos tornar-nos os senhores de toda a criação?  Porque a nossa mente não envelhece.  Todas as 


coisas mudam; mesmo ouro puro desgasta-se, devido ao efeito do clima.  Só a nossa mente é imutável 


e, portanto, tem a autoridade máxima.  (159-277, 19.5.1968) 


 


Com base em que premissas podemos ser chamados os senhores de toda a criação?  Com base não em 


dinheiro, conhecimento, poder, mas no amor sublime de Deus.  (210-308, 27.12.1990) 


 


3.3. A pessoa-espírito e a pessoa-física 


 


Qual é o destino original da humanidade?  Sentir prazer em amor aperfeiçoado e enaltecer os valores 


de louvor e respeito, dentro do domínio do amor absoluto de Deus.  A humanidade emergiu entre a 


completa união e harmonia dos destinos do Céu e da terra.  Por isso, temos uma mente invisível e um 


corpo visível.  Se tivéssemos nascido de acordo com o nosso destino original, estariam a nossa mente 


e corpo divididas e em conflito, ou em completa unidade?  Estariam em unidade total. 


A vossa pessoa-espírito e pessoa-física estão em conflito.  Quando acabará este conflito?  Depois de 


dez anos?  Ou nem mesmo na altura da vossa morte?  Se Deus tivesse criado os seres humanos desse 


modo, então, não seria um deus com uma única finalidade, mas com duas finalidades.  Um tal deus 


seria um deus caótico.  Todas as leis do universo prosseguem sistematicamente uma finalidade distinta, 


sem terem finalidades contrárias.  Dessa perspectiva, sabemos que não fomos originalmente criados 


deste modo.  Por consequência, ponhamos de lado o nosso corpo e procuremos a nossa mente original.  


(44-194, 7.5.1971)      


     


Qual é mais importante: a nossa pessoa-física ou a pessoa-espírito?  Não a carne, mas o espírito.  A 


nossa carne tem uma duração média de setenta a oitenta anos, dentro dos domínios limitados de tempo 


e espaço, antes de desaparecer, mas o nosso espírito tem o poder de transcender o tempo e o espaço.  


De acordo com isto, é a nossa finalidade original reconhecer a nossa responsabilidade histórica e 


cumpri-la. 


Por mais confortavelmente que vocês vivam no mundo terreno, em última análise, todos morrerão.  O 


nosso corpo perecerá, de qualquer modo.  Foi assim que fomos feitos.  Então, quais são mais 


importantes: padrões espirituais ou físicos?  A nossa vida não foi destinada a basear-se em padrões 


físicos.  A carne existe para o espírito e vice-versa.  Não se deixem aprisionar pela rotina de uma vida 


secular.  Vocês têm de tornar-se entidades que combinem o espírito e a carne, numa posição de salvar 


a carne, e começar a partir de uma posição de maior mérito.  (20-324, 14.7.1968) 


 


 


 


 







3.4. A finalidade da vida na terra é a perfeição da relação entre a mente e o corpo 


 


Qual é a finalidade da vontade de Deus?  É aperfeiçoar a humanidade, espiritual e fisicamente.  


Individualmente, o nosso espírito representa o passado, e o nosso corpo, o presente.  Ambos os 


domínios foram invadidos.  Devemos conquistar fisicamente o presente mundo satânico e 


espiritualmente o passado mundo satânico.  Quando vocês triunfam sobre o passado e presente, 


mantendo o padrão da primazia da mente em relação à matéria, o vosso futuro será abençoado.  (73-96, 


4.8.1974) 


 


Precisamos saber que não é o mundo espiritual, mas o mundo físico, que está na posição de sujeito.  O 


mundo físico, não o mundo espiritual, está na posição de sujeito, quando se trata de atingir a perfeição.  


A perfeição do mundo físico é a perfeição do mundo espiritual e do mundo físico.  Assim, a vida na 


terra é preciosa.  (91-177, 6.2.1977) 


 


4. A Nobreza da Vida na Terra 


 


4.1. A vida na terra é a preparação para a vida no mundo espiritual 


 


Quando Deus criou a humanidade e todas as coisas e disse que eram boas, Ele queria dizer que não 


deviam lutar entre si.  A religião ensina-nos a subjugar o corpo, para que se submeta à mente.  Não 


podemos deixar de passar do domínio do mal para o domínio do bem.  A vitória completa do nosso 


corpo significa que, mesmo Satanás, foi completamente erradicado e subjugado.  Só podemos ir para o 


Céu depois de termos subjugado Satanás.  Não podemos conquistá-lo sem um corpo físico, porque o 


acidente que afectou o nosso corpo ocorreu na terra e, consequentemente, tem de ser remediado na terra.  


A não ser que cumpramos na terra os trabalhos que nos foram designados, acabaremos no inferno 


eterno.  Pelo contrário, quando triunfamos na terra e permanecemos no lado celestial da bondade, 


podemos ir para o Reino do Céu eterno.  (65-293, 2.1973) 


 


A vida na terra é curta.  Não vivemos durante muito tempo.  Se vocês compreendessem isso, as 


vossas horas tornar-se-iam demasiado preciosas para ser passadas a dormir e a comer.  Comam, 


durmam e brinquem à medida que se movem.  Quanto mais viverem deste modo, tanto maior será a 


bênção que receberão; maior que qualquer outra pessoa em todo o mundo.  (80-226, 23.10.1975) 


 


Embora a nossa vida na terra seja limitada a oitenta anos, o nosso campo de acção é o altar do mundo.  


Sendo assim, os nossos bens materiais, que representam a criação, pertencem ao mundo, os nossos 


corpos são os corpos de todas as pessoas do mundo, e as nossas mentes são as mentes de todas pessoas 


do mundo.  Um tal coração é um com Deus.  Todos estes se combinam para formar um altar.  (75-


165, 2.1.1975) 


 


 







As coisas não acontecem por acidente.  A preparação nunca é fácil.  Tendo em conta a duração de 


toda a nossa vida, a infância é o tempo de preparação para a adolescência, a meia-idade é o tempo de 


preparação para a velhice, a qual, por sua vez, é o tempo de preparação para ir para o mundo espiritual.  


A nossa vida é um período de treino, durante o qual passamos por um curso que nos prepara para 


adquirir uma personalidade universal.  (147-188, 21.9.1986) 


 


Vivemos neste mundo; porém, ele não é o único mundo que existe – o mundo espiritual também existe.  


Este mundo e o mundo espiritual não deviam ser dois mundos separados, mas, pelo contrário, 


integrados.  Então, onde fica o lugar aonde estamos destinados a ir viver?  Evidentemente que, 


enquanto estamos a viver fisicamente na terra, estamos a caminhar em direcção ao mundo eterno.  


Geralmente, as pessoas nascem simplesmente neste mundo, passam pela juventude, atingem a meia-


idade, entram na velhice e terminam a vida como o pôr do sol.  Todavia, aqueles que sabem da 


existência do mundo espiritual compreendem que a vida terrena não é mais que um momento fugaz, 


quando comparada com a vida eterna, depois da morte.  Sendo assim, a nossa vida tem como 


finalidade preparar-nos para dar as boas-vindas ao mundo eterno. 


Tomando como exemplo os estudantes, uma escola estabelece o seu próprio padrão de quantos créditos 


devem ser acumulados num ano lectivo, e os estudantes são avaliados em termos do seu sucesso em 


relação a esse padrão.  Quanto menos créditos conseguirem, tanto mais aquém ficarão do padrão de 


mérito estabelecido pela escola.  Tudo pode ser medido por meio de uma norma.  A nossa vida no 


mundo físico é exactamente como o período durante o qual nos estamos a preparar para atingir o padrão 


de créditos estabelecido pela escola.  Estamos sempre a esforçar-nos por acumular os 


empreendimentos da nossa vida.  Por outras palavras, o curso da nossa vida é medido em relação ao 


padrão que determina em que medida cumprimos a nossa responsabilidade.  (140-121, 9.2.1986) 


 


Não usem tudo para vocês, mas preferentemente para Deus, para a vossa nação, tribo, família e cônjuge.  


Uma vida egoísta está cheia de preocupações.  Pelo contrário, as pessoas altruístas fazem sempre 


amigos.  Se vocês se devotarem constantemente ao bem-estar dos outros, até ao ponto de se 


esvaziarem, tornam-se um vácuo, de modo que a verdade virá para vocês.  (203-101, 17.6.1990) 


 


Qual é o orgulho da nossa Igreja da Unificação?  Primeiro, é verdadeiro amor e, segundo, Verdadeiros 


Pais.  Estes termos só se encontram na Igreja da Unificação, não no dicionário.  Terceiro, são 


verdadeiros filhos e, quarto, verdadeira tribo.  Estes são os nossos quatro objectivos principais.  (203-


103, 17.6.1990) 


 


4.2. A preciosidade da nossa vida na terra 


 


Se vocês estiverem libertados, Deus será libertado.  Se a vossa família for libertada, a família celestial 


também o será.  O mesmo acontece com o Céu e a terra.  De acordo com isto, a afirmação bíblica, “o 


que quer que se ligue na terra será ligado no Céu, e o que quer que se desligue na terra será desligado 


no Céu”, é elucidada pela unidade da estrutura dual. 







Compreendam a preciosidade do período de tempo no qual podemos fazer uso do nosso corpo.  Essa é 


a única oportunidade para usar o nosso corpo para revitalizar Deus e o universo, e unir o mundo.  


Mesmo a totalidade de Deus e toda a criação não podem ser trocadas pela vida na terra.  Porquê?  


Porque sem a existência física da humanidade na terra, Deus e o universo, em conjunto, ainda estariam 


incompletos.  Compreendam quão precioso é o corpo humano.  Não podemos trocar o nosso corpo 


físico, nem mesmo pelo universo.  É nesta luz que compreendemos os versos bíblicos: “Que aproveita 


ao homem ganhar o mundo inteiro se, depois, perde a sua alma?” e “ou que pode o homem dar em troca 


da própria alma?” (Mt. 16:26; Mc. 8:36)  (91-190, 13.2.1977) 


 


A duração da vida média não excede oitenta anos.  Dentro desse curto espaço de tempo, que nos foi 


destinado para permanecer na terra, temos de compreender todos os domínios de bondade que foram 


enredados na história.  Compreendendo a vastidão do domínio de bondade com o qual devemos forjar 


laços durante a nossa breve permanência na terra, a nossa mente e consciência têm de avançar em 


frente urgentemente.  Se morrermos, não o podemos fazer.  Enquanto ainda vivemos, encontremos a 


nossa terra natal original e restauremos a soberania da nossa terra pátria.  Só servindo o soberano 


celestial e vivendo nesta nação podemos entrar no Reino de Deus no Céu.  (155-25, 6.10.1964) 


 


O mundo espiritual é infinito e eterno.  Como devemos governar os nossos afazeres para ir para lá?  


Precisamos de os pôr em ordem, enquanto ainda vivemos no mundo físico.  Não há outra 


oportunidade para endireitar as coisas.  Uma maneira egoísta de fazer isto absolutamente não existe.  


Se existisse, o Rev. Moon da Igreja da Unificação nunca teria sofrido como sofreu.  (59-50, 2.7.1972) 


 


O Caminho do Princípio apresentado pela Igreja da Unificação é o único caminho a percorrer, mesmo 


depois da passagem de milénios e dezenas de milénio.  Aqueles que falharem em percorrê-lo, durante 


a sua vida terrena, terão de compensar isso quando forem para o mundo espiritual eterno.  (135-296, 


15.12.1985) 


 


4.3. A importância do hábito 


 


Hoje, repudiemos os hábitos do mundo satânico e instituamos a nova ordem de Deus.  (213-19, 


13.1.1991) 


 


É tão difícil abandonar um hábito.  Até agora, enquanto têm estado a viver no mundo satânico, vocês 


têm-se prendido a hábitos egoístas, que se solidificam e endurecem como cimento, tornando-se ainda 


mais profundamente enraizados que a paixão dos Coreanos por kimchi (vegetais fermentados em 


pimenta malagueta), doengjang (pasta de feijão de soja) e kochujang (pasta espessa de feijão de soja 


misturado com pimenta malagueta). 


É um facto histórico.  Desde o aparecimento do Diabo, os nossos hábitos tornaram-se profundamente 


enraizados.  Como os erradicamos?  Por mais profunda que seja a cova que cavem, vocês não podem 


atacar pela raiz este sério problema.  Para ir para o Céu, é necessário substituir todos esses hábitos do 







passado por hábitos baseados em Deus.  (213-19, 13.1.1991) 


 


4.4. O padrão de vida na terra 


 


A minha vida é para Deus e para o mundo.  Não pensem em viver para vocês próprios, mas para Deus, 


Verdadeiros Pais e a humanidade.  Verdadeiro amor é indispensável para formarem uma base de 


quatro posições com Deus, Verdadeiros Pais e a humanidade.  Todos eles desejam verdadeiro amor.  


Vocês deviam tornar-se pessoas com verdadeiro amor, que possam herdar este verdadeiro universo.  


Temos de ter isto constantemente presente em mente. 


Portanto, temos de avaliar quanto vivemos até agora em conformidade com o padrão celestial.  Vocês 


deviam tornar-se pessoas que representem a humanidade, Verdadeiros Pais e Deus.  As pessoas que 


vivam desse modo não serão impedidas, por nenhuma barreira, de se moverem livremente entre o 


mundo espiritual e qualquer lugar na terra.  Se vocês desejarem jantar com mil amigos, tal experiência 


só é possível num mundo de amor.  Quando Deus exprimiu a Sua habilidade como Criador, fê-lo 


baseado em amor.  No mundo espiritual, logo que vocês se liguem a verdadeiro amor, podem regular e 


criar tudo.  Essa é a nossa terra natal ideal.  A não ser que façam uma ligação com verdadeiro amor, 


tudo será em vão.  (147-115, 31.8.1986) 


 


4.5. Tudo será registado através do corpo físico 


 


Se mais de dois terços da vossa vida tiverem sido indescritivelmente miseráveis, poderiam apagar isso?  


Não podem.  Essas experiências permanecem convosco.  (34-139, 30.8.1970) 


 


Porque precisamos de indemnização?  Para a restauração.  A restauração é também recriação.  


Vocês deviam deixar por detrás uma vida valiosa.  Algumas pessoas dizem para si próprias que, 


quando envelhecerem, acreditarão em Jesus, morrerão e em seguida irão para o Céu; contudo, quando 


envelhecemos é difícil rectificar o que quer que seja.  Portanto, quanto mais jovens somos tanto 


melhor: é mais valioso que vocês conheçam a verdade aos quinze anos de idade que aos vinte, e ainda 


mais, crescer sabendo a verdade, desde a infância. 


A água no nosso corpo é pura, ou suja?  Conteria areia e pedrinhas.  Depois de chuva pesada, rios e 


ribeiros tornam-se sujos, com toda a espécie de lixo flutuando neles.  Do mesmo modo, vocês estão 


cheios de toda a espécie de impurezas.  Assim, precisam passar pela agitação e filtração de um sistema 


de filtração.  Não sejam egoístas, pois, de outro modo, haverá bloqueamento.  Se há uma acumulação 


excessiva de sujidade, o filtro fica entupido, e a água para de passar. 


Já alguma vez pensaram que serão inspeccionados por um sistema como uma máquina de raios X, 


quando forem para o mundo espiritual?  Deus também precisa de pessoas que tenham passado através 


do filtro.  (97-60, 26.2.1978) 


 


 


 







4.6. A grande importância da vida na terra 


 


No mundo espiritual, vocês viverão numa região de liberdade vigiada e esperarão lá durante alguns 


milénios. 


Os níveis da vossas famílias são todos diferentes.  Por isso, vocês vão para o lugar compatível com o 


vosso nível e permanecem lá durante muito tempo.  Então, os vossos antepassados e filhos acusar-vos-


ão, dizendo: “Porque fizeste isso?  Porque não viveste uma vida melhor?  Que é isto?”  O tempo 


que terão de passar nesse lugar dependerá do nível das vossas realizações..  Não é uma coisa fácil, e é 


por isso que tem de ser feito na terra.  Têm de fazer tudo aquilo que eu vos peça.  


Um parafuso requer a sua correspondente porca, para que seja apertado seguramente.  Só quando a 


porca corresponde ao parafuso, ele pode ser apertado.  Compreendem?  Eles têm de se ajustar entre si. 


Quão importante é a vida nesta terra?  Só é um instante, que vem uma vez.  Comparada com a 


eternidade, a vida na terra não é mais que um ponto – um momento extremamente curto.  É 


insignificante.  Vocês têm de ir para além da vossa vida física e preparar-se para o mundo espiritual. 


Têm sempre de ser capazes de controlar e conquistar tudo, permanecendo no centro, com uma tal 


filosofia central.  Sem fazerem isso, não podem atingir a perfeição individual.  (207-99, 1.11.1990) 


 


4.7. O uso da nossa pessoa-física para cumprir a nossa porção de responsabilidade 


 


Durante a vossa vida, vocês têm de pensar em Deus e Verdadeiros Pais.  Desse modo, a vossa mente e 


corpo podem permanecer dentro de uma esfera harmoniosa, estável e feliz, através de amor. 


Aqueles que viveram dessa maneira podem naturalmente fazer o mesmo no mundo espiritual.  Na 


terra, existe uma vida interior expandida.  O nível de expansão da vossa vida interior será manifestado 


no mundo espiritual.   


Como o amor é interiorizado, Deus e os seres humanos são como uma célula do corpo.  O mundo 


espiritual é o mundo onde vocês se tornam uma dessas células.  Logo que entrem em tal estado, Deus 


virá certamente habitar no vosso coração.  Quando chamam, “Deus!”, Ele responderá no vosso 


coração: “Quem me está a chamar?  Que é?”  Por outras palavras, é um mundo no qual vocês vivem 


com Deus. 


Portanto, a vossa porção de responsabilidade é muito importante.  É por isso que estabeleci o princípio 


das porções de responsabilidade.  Sempre que vocês olham para vocês próprios, ao espelho, de manhã, 


deviam pensar no que, como homens e mulheres, vão fazer para cumprir vossa porção de 


responsabilidade.  É um assunto sério.   


Os vossos cinco sentidos pensarão que estão extasiados no amor recebido, depois do cumprimento da 


vossa porção de responsabilidade.  Ela existe para que todos os vossos sentidos permaneçam dentro de 


um domínio de amor substancial.  (218-128, 14.7.1991) 


 


Que deviam fazer para se tornarem pessoas que possam cumprir a vossa porção de responsabilidade?  


Deviam estar na posição de negar tudo aquilo que teve a sua origem na ligação emocional com Satanás 


e sua linhagem.  (139-249, 31.1.1986) 







 


Que acontece quando uma pessoa vai para o mundo espiritual?  Torna-se o corpo de Deus.  É isto 


que Jesus queria dizer, quando disse: “O Pai está em mim” (João 14:10-11).  Como está escrito em I 


Coríntios 3:16: “Não sabeis que sois o templo de Deus?”, o corpo é o templo sagrado onde Deus habita; 


é a Sua casa. 


Então, como se podem vocês assemelhar a Deus?  Quando atingem o estado do cumprimento da vossa 


porção de responsabilidade, Deus habita em vocês, criando unidade entre vocês e Ele.  (130-21, 


11.12.1983) 


 


5. Bênção e Vida Eterna 


 


5.1. Por que razão precisamos saber acerca da questão da vida eterna 


 


Porque estão famílias neste mundo a ser destruídas?  Porque estão mães, pais e filhos a tornar-se 


inimigos?  Porque não há verdadeiro amor.  A coisa mais importante é a vida eterna, mas as pessoas 


não sabem que o mundo espiritual existe.  Se soubessem claramente que vivem por toda a eternidade, 


não cometeriam um crime, ainda que os outros lhes pedissem que o fizessem.  Não viveriam para si 


próprias, ainda que os outros lhes pedissem.  Sem saber isto, quer acreditem no Cristianismo ou 


qualquer outra religião, não podem nunca ir para o Céu – o mundo ideal de Deus.  Não podem ir para 


lá, sem investir verdadeiro amor e vida.  (205-261, 9.9.1990) 


 


Se a nossa igreja estiver armada com o Princípio, a questão da vida eterna tornar-se-á clara.  Se não 


estivesse ligada a esta questão, mesmo uma revolução social seria impossível.  Ninguém quereria cair 


em circunstâncias de maior pobreza e ruína que aquelas em que se encontra actualmente.   


Todavia, se encararmos as coisas sob a perspectiva da vida eterna, podemos ultrapassar todas as nossas 


circunstâncias.  É por isso que a religião é tão extraordinária.  A questão da vida eterna depende disto.  


Tudo o que vocês têm de fazer é estabelecer firmemente o conceito da vida eterna.  Até agora, as 


religiões não puderam digerir ou ultrapassar os seus antecedentes culturais, que estiveram entrelaçados 


com hábito.  Porque não?  Porque não puderam estabelecer o conceito da vida eterna. 


Porque se tornam os cristãos agitados quando as suas circunstâncias mudam?  Por não terem o 


conceito da vida eterna.  Não têm confiança em relação a esse assunto.  Quanto à questão de saber se 


podem dar a vida para ultrapassar as suas circunstâncias, vemos que todos eles estão vivendo 


simplesmente para satisfazer as suas necessidades presentes e obrigações sociais, distraindo-se, durante 


todo esse tempo, com estímulos vindos de todas as direcções.  A não ser que o conceito da vida eterna 


seja implantado nestas pessoas, elas cairão no meio do caminho.  Então, como se consegue isto?  


Com amor.  Só a Igreja da Unificação pode conseguir isto completamente. 


O caminho da fé não é preparação para a vida terrena, mas para a vida no mundo espiritual.  As 


pessoas que tenham esta convicção podem cuidar de si próprias.  À medida que passam para além dos 


quarenta ou cinquenta anos de idade e o dia da sua morte se aproxima, tanto mais sérias elas se tornam 


acerca da questão da vida eterna.  Quanto mais envelhecem, tanto mais sérias se tornam. 







O nosso pensamento enfraquece à medida que envelhecemos, mas, quando o conceito da vida eterna é 


implantado, tornamo-nos mais sérios com a idade.  Consequentemente, no futuro, só uma ideologia 


religiosa pode conduzir este mundo.  Independentemente das circunstâncias que mudam 


frequentemente, e dos altos e baixos que enfrentamos na vida, desde que mantenhamos um conceito 


absoluto da vida eterna, nada será um problema.   


Portanto, a questão é como se pode implantar o conceito da vida eterna.  Deus criou Adão e Eva como 


os objectos do Seu amor.  Não há dúvida acerca disso.  Consequentemente, devíamos viver como 


objectos do amor de Deus.  Vocês não devem só falar acerca disso, mas realmente senti-lo 


profundamente. 


Uma vez que venham a saber quão grande é o poder do verdadeiro amor, seguirão este caminho, 


mesmo que alguém vos diga que não o façam.  Portanto, se somente puderem implantar o conceito da 


vida eterna, tudo será completado.  Ao fazerem isso, e se faz sentido lógico, ressoará na vossa mente, 


e o vosso corpo mover-se-á em harmonia com ela, ao mesmo nível.  A adolescência é o período da 


vida em que tais coisas acontecem. 


O padrão da natureza original, antes da Queda humana, é completamente aplicável antes dos dezasseis 


anos de idade.  O padrão da natureza original permanece intacto, porque o período de tempo anterior à 


Queda de Adão e Eva não foi afectado.  Por conseguinte, vocês deviam familiarizar-se com Deus na 


vossa adolescência.  Desse modo, compreenderão a vossa relação inseparável com Ele.  Para que isto 


aconteça, o conceito da vida eterna precisa ser implantado.  Se isto fosse feito, a nossa segunda 


geração da Igreja da Unificação não seria desencaminhada, mesmo que lhe disséssemos que o fizesse.  


Logo, temos de salvar o mundo rapidamente e trazer toda a gente para a nação celestial.  O resultado 


torna-se a vossa posse.  A vossa posição no outro mundo será determinada de acordo com o número 


de pessoas que levarem para lá.  É por isso que o Céu está completamente vazio agora.  (230-22, 


15.4.1992) 


 


5.2. O caminho da vida eterna 


 


5.2.1. A nossa vida terrena e a questão da vida eterna 


 


Quanto tempo pensam vocês que viverão?  Toda a gente pensa que viverá provavelmente até aos 


setenta ou oitenta anos de idade; não pensa que morrerá antes disso.  As pessoas querem tudo.  


Embora vocês possam acreditar que morrerão quando tiverem oitenta ou cem anos, não sabem se 


morrerão amanhã ou mesmo hoje.  Talvez pensem que, por serem jovens, viverão pelo menos 


quarenta ou cinquenta anos mais.  Talvez queiram isso, mas deu-vos Deus essa garantia?   


Deviam pensar que, possivelmente, morrerão em breve, talvez dentro de um ano.  Por consequência, 


deviam fazer todos os preparativos, durante este curto período.  Deviam viver com tais pensamentos.  


Quanto menos tempo vocês pensam que têm, tanto mais felizes serão e tanto menos terão a perder.  As 


vossas preparações sinceras durante este tempo tornam-se as pedras de construção da vossa casa na 


vida eterna.  Já alguma vez amaram Deus, pensando nesse curto período de tempo?  Vocês querem 


unir-se com Ele e amá-l‟O, mas não podem.  Deus diz-vos: “Ama-me!”  Se morrerem, depois de 







terem vivido deste modo, então, tornar-se-ão mestres da vida eterna. 


Se pensassem que morreriam daqui a dois anos, quão sérios se tornariam?  Começariam a visitar 


cemitérios públicos e a assistir a funerais.  Numa vida de fé, é absolutamente necessário fazer isso.  


Por consequência, aqueles que procuram ganhar a vida perdê-la-ão, e aqueles que procuram perdê-la 


ganhá-la-ão.  O Princípio aplica-se aqui.  Se vocês pensarem em morrer para cumprir a vontade de 


Deus e do Céu, durante o curto período de tempo da vossa vida, viverão eternamente. 


De acordo com o mesmo princípio, considerem quão grato seria um homem que, pensando que 


morreria solteiro, recebeu uma esposa afectuosa, antes de morrer?  Quão feliz seria o homem, que 


morreu sem ter casado, se ressuscitasse subitamente e pudesse casar?   


Até que idade viverão vocês?  Que fariam, se fossem colocados numa posição de morte imediata, sob 


as ordens de Deus?  Deviam deixar algo por detrás, pelo qual Deus vos pudesse louvar.  Então, 


sentiriam que o vosso tempo é demasiado precioso para ser passado a dormir e a comer.  Não teriam 


nenhum tempo para preocupações, mesmo que quisessem.   


No que respeita à questão da vida e da eternidade, podem viver vidas tanto mais valiosas, quanto mais 


pensarem que a vida é curta.  Qual é o valor de amar um individuo, uma família e uma tribo?  Cria 


um manual para amar toda a humanidade.  É um manual para amar toda a gente no mundo espiritual, o 


qual transcende tempo e espaço.  (102-122, 27.11.1978) 


 


5.2.2. A humanidade procura a vida eterna 


 


Uma vida de fé consiste na procura do mundo da vida eterna.  A fé envolve a procura do amor eterno 


de Deus.  Vocês têm de procurar o destino final onde a alegria de Deus possa ser sentida como a vossa 


própria, para se puderem unir com a vida e o amor eterno; este é o caminho da fé.  Portanto, é um 


assunto da máxima importância quanto um indivíduo, que vive uma vida de fé, pode viver com um 


amor e vitalidade que aumentam gradualmente. 


O vosso valor como seres humanos depende de quanto todas as sensações que vocês sentem, através 


dos vossos cinco sentidos, existem em relação à vida e amor.  Por consequência, devíamos pensar 


novamente se temos vivido em sociedade com vitalidade e um coração afectuoso.  Se vocês não estão 


em tal posição, deviam saber que estão imobilizados ou em retrocesso.  (32-18, 14.6.1970) 


 


5.2.3. A vida eterna e a religião 


 


Os seres humanos têm vida eterna.  A religião não desapareceu da terra, mas expandiu o seu território 


através do mundo inteiro, passando por toda a espécie de circunstâncias, incluindo diferentes 


antecedentes culturais e costumes, porque o assunto em questão é a vida eterna, de preferência à 


duração da vida de uma pessoa. 


As pessoas deviam viver juntamente com o universo, durante a sua vida.  Embora a vida seja curta, 


durando só cerca de cem anos, não desaparece simplesmente quando a vida terrena acaba.  Logo que 


vocês ultrapassem esse limite, podem continuar a viver num mundo transcendente que vai para além 


das fronteiras da aldeia global, a qual uma vez definiu os nossos limites. 







Embora seja uma realidade chocante que temos vida eterna, mesmo que esse não fosse o caso, 


devíamos ainda assim proclamar uma vida eterna imaginada, para simpatizar com e ajudar a 


humanidade que tem vivido até agora a gemer de sofrimento.  Daqui, temos de inferir uma forma de 


nação ideal baseada num Deus imaginado.  Assim, a religião torna-se necessária.  Por conseguinte, 


vocês têm de resolver a questão de Deus, juntamente com a da vida eterna.  Todas estas questões estão 


interligadas.  (162-263, 17.4.1987) 


 


5.2.4. Por que razão devíamos viver eternamente 


 


Como que espécie de existência criou Deus os seres humanos?  Criou-os como os objectos do Seu 


amor, que podiam possuir o Seu valor absoluto e único.  Este é um facto extraordinário.  Quanto 


valor tem a vida de uma pessoa, nos dias que correm?  Só vale alguns centavos.  Originalmente, as 


pessoas não foram criadas para ser tais seres sem valor.  O seu valor era tão precioso que não podia ser 


trocado nem mesmo pelo universo inteiro. 


Presentemente, a espinha dorsal de tudo, no mundo literário, é o amor.  As pessoas nascem do amor, e 


vivem e morrem nele.  Contudo, não desaparecem simplesmente.  Quando os seres humanos vêm a 


permanecer na posição de objectos de amor, em frente de Deus, também podem viver eternamente, 


porque Ele, o ser sujeito, é eterno.  A teoria da vida eterna teve a sua origem a partir deste ponto; não 


começou com a vida.  (142-143, 8.3.1986) 


 


Que espécie de pessoas são verdadeiras pessoas?  São pessoas que podem receber amor 


completamente, na posição de filhos de Deus, quando se unem totalmente com Ele.  Podemos dizer 


que o modo de vida de tais pessoas é o de uma verdadeira vida.  As pessoas, quem quer que sejam, 


desejam o melhor.  Quando vocês atingem a posição mais elevada, Deus pertence-vos e vocês 


pertencem-Lhe.  Então, tornam-se um filho ou filha de Deus e o próprio Deus.  Desse modo, mesmo 


o universo vos pertence. 


Se há algo que Deus ame e aprecie ao máximo, tê-lo-ia Ele criado para jogá-lo fora, depois de passar 


com ele um dia, dez anos ou cem anos, ou para estar com ele eternamente?  Deus criou-o para estar 


com ele eternamente.  É isso que se passa com a humanidade. 


As pessoas deviam viver eternamente, porque são os companheiros objecto do Deus absoluto, que pode 


sentir alegria com eles, em amor absoluto.  Se Deus gostasse deles simplesmente durante um ou dois 


dias, dez anos ou cem anos e, em seguida, os jogasse fora, isso não seria amor.  Quanto mais vocês 


amam alguém, tanto mais desejam estar com essa pessoa.  Uma vez viveu um homem cuja querida 


esposa morreu, mas que permaneceu viúvo o resto da sua vida, trazendo consigo o lenço dela.  Neru, 


da Índia, foi este tipo de pessoa; tendo perdido a esposa quando ela era jovem, usou rosas no seu 


vestuário, durante o resto da sua vida, porque a sua esposa amava rosas.  Então, quando Deus criou o 


Seu filho e filha únicos e preciosos, vocês pensam que Ele os criou para perecerem depois de cerca de 


cem anos?  Não.  Portanto, é um princípio fundamental que os seres humanos vivem eternamente.  


Para vivermos eternamente, temos de permanecer na fundação de uma acção, onde um poder mais forte 


possa ser emitido.  Por consequência, quanto mais tempo passa e quanto mais se dá e recebe, tanto 







mais forte e maior se torna o poder do amor, em vez de se esgotar.  A vida não acabará somente como 


felicidade, mas pode também expandir-se para se tornar uma felicidade ilimitada.  Um tal mundo é a 


nação que idealizamos e onde Deus habita. 


Vocês desejam a vida eterna?  Embora talvez vagamente, desejam-na.  Se tiverem algo precioso, trá-


lo-ão ou não convosco, quando procuram refúgio? Trá-lo-ão convosco.  Querem ter orgulho nele ou 


não?  Querem ter orgulho nele.  Deixarão de sentir orgulho nele, depois de um ou dois dias?  Não.  


Quando estão prestes a morrer, quererão deixá-lo, por toda a eternidade, aos vossos descendentes.  O 


mesmo acontece com Deus.   


Se Ele é um ser eterno e absoluto, o companheiro objecto que pode amar devia também viver 


eternamente.  É por essa razão que as pessoas têm ansiado por uma vida eterna, desde tempos 


imemoriais.  Portanto, Deus, o ser absoluto, não pode deixar de procurar um querido filho e filha que 


possuam o valor da vida eterna.  (39-342, 16.1.1971) 


 


Nós, seres humanos, assemelhamo-nos a Deus, como a Sua obra-prima.  Como Deus é eterno, e nós 


também devíamos ter uma natureza eterna, o nosso coração não envelhece.  Por conseguinte, os seres 


humanos deviam viver eternamente.  Só assim podem ter valor de existência, como essa obra-prima.  


Por consequência, os seres humanos são os senhores de toda a criação.  „Espírito‟ vem daqui.  Os 


seres humanos deviam viver eternamente.  Portanto, não podemos pensar que a nossa existência 


termina depois de vivermos durante cerca de oitenta anos.  (159-279, 19.5.1968) 


 


5.2.5. O modo de vida ligado à eternidade 


 


Todas as pessoas vivem a sua vida, à sua própria maneira. “Vida” significa a vossa vida diária.  


“Duração da vida” significa a vossa vida terrena.  Além disso, as pessoas religiosas usam as palavras 


“vida eterna”.  Vida eterna não é a vida terrena, mas uma vida que continua eternamente.  O modo 


como vocês ligam o curso da vossa vida com a vida eterna, é importante.  Fazer isto é a vossa 


responsabilidade durante toda a vida.  Uma vida é determinada pela ligação de cada dia ao próximo.  


A vossa vida inteira é a soma de todos os dias da vossa vida.   


Quando se determina que a vossa vida inteira é valiosa?  Não é no fim dela.  A vossa vida diária, dia 


a dia, determina o seu valor.  Logo, vocês têm de viver bem.  Que significa exactamente viver bem a 


vida?  Significa viver com sentido os dias que representam o curso inteiro da vossa vida.  Quando 


vocês dizem que viveram bem hoje, isso significa que foi um dia memorável na vossa vida inteira, do 


qual se podem orgulhar.  Quando dizem que viveram bem, esse dia seria certamente o mais valioso do 


curso inteiro da vossa vida.  Se existir um dia no qual possam viver com valor, será um dia 


inesquecível na vossa vida inteira.  (197-186, 14.1.1990) 


 


5.2.6. Qual é a teoria da vida eterna? 


 


Deus é sábio.  Se Ele não tivesse estabelecido a ideologia para o amor, estaria sozinho e solitário; seria 


um deus que não podia sentir alegria, zanga, tristeza ou felicidade.  Deus, que perdeu este amor 







absoluto, tem permanecido numa posição séria, apavorante e absolutamente miserável, que ninguém 


jamais experimentou através da história.  Ninguém pôde jamais confortá-l‟O.  Deus não está 


satisfeito em reproduzir uma forma ideal dos Seus sonhos pela ressurreição do Seu filho e filha 


originais, que são o Seu desejo.  Ele devia ser capaz de decorar brilhantemente e exprimir 


maravilhosamente a forma ideal dos Seus sonhos, à medida que viaja longas distâncias, enquanto 


abraça esse ideal.  Foi assim que Ele criou o universo inteiro.  (204-100, 1.7.1990) 


 


Quando a atmosfera se despressuriza completamente numa área de baixa pressão absoluta, uma área de 


alta pressão é automaticamente criada, o que cria um movimento circulatório.  Deus é o Rei da 


sabedoria.   


A teoria da vida eterna é logicamente estabelecida, porque a circulação eterna começa através desse 


princípio de circulação automática.  Quando vocês investem, investem e continuam a investir, a teoria 


da vida eterna começa.  Aqueles que vivem para os outros, não perecerão.  (204-106, 1.7.1990) 


 


Quando Deus procura companheiros de amor absoluto, esses companheiros objecto serão 


inequivocamente os seres humanos; assim, o antigo adágio: “Entre toda a criação, os seres humanos são 


os seres mais preciosos”.  Isto produz a lógica que o companheiro de amor que se une com o amor 


eterno do Criador, vive para sempre. 


A vida eterna é um produto natural desta lógica.  Ela começa a partir daqui.  O problema de como 


estabelecer uma teoria da vida eterna, baseada na relação de amor, é um debate extremamente precioso 


em religião.  A vida eterna não se pode encontrar nem no homem nem na mulher.  A vida eterna não 


se encontra em Deus, mas no Seu amor.  (218-210, 29.7.1991) 


 


5.2.7. A questão da máxima importância da vida eterna 


 


Os cristãos de hoje dizem que se alcança a vida eterna acreditando em Jesus.  Para viver eternamente, 


uma acção contínua é necessária.  Para percorrer eternamente o caminho da vida, o sistema 


circulatório tal como as veias e artérias do coração devia funcionar normalmente; o sistema nervoso e 


todas as acções do cérebro e cerebelo deviam também funcionar normalmente.  Isto envolve um 


tremendo dispêndio de energia.  (121-172, 24.10.1982) 


 


Quando vocês vão para cama à noite, depois de descalçar os sapatos, estão confiantes que os calçarão 


de novo, na manhã seguinte?  Por mais ocupados que digam que estão, nada neste mundo é mais 


importante que a questão da vida eterna.  Não há nada mais sério neste mundo que resolver o 


problema da vida eterna.  (10-249, 21.10.1960) 


 


5.2.8. Ultimamente, os seres humanos têm de voltar para vida eterna 


 


Vocês deviam dissolver a angústia da Queda, pelo estabelecimento do caminho do amor de Verdadeiros 


Pais, que vêm como uma maré nova, e estabelecer uma família de verdadeiro amor, na qual Deus possa 







reinar.  Só então podem ir directamente para o Céu.  Os carris do Reino de Deus na Terra e no Céu 


têm de ser os mesmos.  Um comboio só pode rolar quando os carris são os mesmos.  Do mesmo 


modo, os carris na terra e no mundo celestial têm de ser os mesmos.  O caminho que liga o Reino de 


Deus na Terra com o Seu Reino no Céu é o caminho do verdadeiro amor.  Consequentemente, o 


caminho que um indivíduo segue e o caminho que uma família segue deviam ser ligados, e as suas 


direcções têm de ser consistentes entre si. 


Por conseguinte, tudo o que uma pessoa faz durante a sua vida é permanente gravado nela, como um 


registo das suas realizações para a causa do verdadeiro amor.  Assim, quando uma pessoa vai para o 


mundo espiritual, naturalmente vai habitar na região correspondente às realizações de mérito que 


deixou por detrás durante a sua vida.  (211-287, 30.12.1990) 


 


5.2,9. A fé e a questão da vida eterna 


 


Como se vive eternamente?  Os cristãos dizem que se pode atingir a vida eterna e ser salvo pela fé em 


Jesus, mas isso não faz nenhum sentido.  Só através de amor se pode ser salvo.  Do ponto de vista 


dos princípios de Deus da criação, só uma verdadeira pessoa é uma companheira do amor de Deus.  


Portanto, se alguém tem verdadeiro amor, tem de ser capaz de viver eternamente.  Logo que se entre 


no domínio desse amor, quer se esteja no mundo espiritual ou na terra, vir-se-á a saber onde se deve 


viver.   


Se um grande navio, que está a navegar através do oceano, enfrenta o perigo de destruição, os ratos 


dentro do navio começam a fugir para a terra seca.  Embora não passem de pequenos animais, eles 


podem distinguir qual é o caminho certo a tomar e seguem nessa direcção, quando enfrentam situações 


de vida e morte.   


Como devia ser no caso dos seres humanos, que são os senhores de toda a criação?  Porque se 


tornaram como são?  Por causa da Queda.  Como remover a máscara da Queda ou libertar-se do amor, 


vida e linhagem do diabo?   


Libertar-se significa fugir de algo.  Significa fugir completamente de Satanás e permanecer numa 


posição autónoma, sem relação com ele.  (215-53, 6.2.1991) 


 


Uma mãe, nos seus noventa anos, dirá ao seu filho de setenta anos, quando ele sai de casa, que tenha 


cuidado com os carros, faça uma boa viajem e volte para casa em segurança.  Ainda que ele tenha 


setenta anos, mesmo assim ela dir-lhe-á isto, antes de ele ir para qualquer lado.  Ela pode dizer-lhe tais 


coisas e continuará a fazê-lo, todos os dias, até atingir a idade avançada de noventa anos.  Não se 


cansaria de dizê-lo, mesmo que continuasse por toda a eternidade.   


Qual é o poder motivador por detrás disto?  É amor.  Mesmo no mundo caído, o amor parental é 


assim.  Como seria se pertencêssemos ao amor de Deus, que enche o mundo original? 


Quando atingimos esse estado, o domínio pertencente ao verdadeiro objecto de Deus pode ser 


estabelecido pela primeira vez.  Quando chegamos a saber que o amor de Deus é eterno e imutável, 


podemos validar a teoria da vida eterna, baseada no nosso amor humano.  Vivemos eternamente, 


baseados em amor.  (143-280, 20.3.1986) 







 


5.2.10. Os unificacionistas e a vida eterna 


 


A minha intenção é que os membros da Igreja da Unificação passem por muitas dificuldades.  Eles 


não fogem, ainda que eu os force a passar por dificuldades.  Porque não escapam?  Porque sabem 


que a vida eterna existe.  A razão por que não podem deixar a Igreja da Unificação, é que a vida eterna 


existe.  (204-82, 1.7.1990) 


 


Todas as pessoas têm desejo.  Todas elas querem ser filhos e filhas de Deus.  Não querem ser os Seus 


netos ou genros, mas os Seus filhos ou filhas.  A família é o lugar onde toda a gente realiza o seu 


desejo.  (221-23, 20.10.1991) 


 


5.2.11. O conceito necessário para a vida eterna 


 


Vocês deviam viver com a atitude que são alguém que tem vida eterna e que pratica verdadeiro amor.  


O que quer que façam, deviam pensar que é por causa da vida eterna e para vos treinar para ela.  


Precisam sempre do conceito da vida eterna e verdadeiro amor.  Precisarão dele eternamente.  (216-


125, 9.3.1991) 


 


5.3. Amor e vida eterna 


 


5.3.1. A vida eterna está directamente ligada a amor 


 


Queremos a vida eterna.  Queremos a vida eterna, mas que é que não muda?  É o amor.  Todas as 


outras coisas mudam, de acordo com o seu ambiente.  Então, porque é que o amor não muda?  O 


amor não muda, porque é o centro de todas as forças da vida; porque ocupa a posição central da 


condição ideal necessária.  O centro não desaparece antes de todo o seu ambiente desaparecer.  


Qualquer coisa que se una com amor pode permanecer, desde que Deus permaneça, porque o amor é o 


centro do universo.  (157-267, 10.4.1967) 


 


5.3.2. Verdadeiro amor e vida eterna 


 


Que é verdadeiro amor?  Quando vocês se casam, querem que o vosso cônjuge seja melhor que vocês.  


Não há pais que não desejem que os seus filhos sejam melhores que eles.  A quem se assemelham, 


neste desejo?  Assemelham-se a Deus.  Deus deseja que o Seu objecto de amor seja melhor que Ele 


próprio. 


Se o Deus absoluto é o pai de nós, humanidade, pode esse pai ordenar absolutamente aos Seus filhos e 


filhas que façam algo, enquanto Ele próprio não o fez antes?  Não pode.  Com base no ponto de vista 


deste princípio, que Deus deseja que o Seu objecto de amor seja melhor que Ele, os seres humanos têm 


o máximo valor.  Com base em amor, eles têm um valor mais elevado que Deus.  Portanto, a vossa 







mente deseja as coisas mais elevadas.  Isto não é impossível.  Seria igualmente possível para todos os 


seres humanos, se a Queda não tivesse acontecido.   


Os seres humanos deviam observar, administrar e dirigir o universo, de uma posição sublime e exaltada.  


Não deviam ser arrastados e forçados a obedecer.  A vossa mente é assim – uma mente libertada.  


Ninguém quer ser controlado.  Isto é o mesmo para toda a gente.   


Logo que vocês adquiram a posição de verdadeiro amor, podem ir livremente para a posição de Deus e 


para o Seu trono na nação celestial.  Podem tornar-se amigos de Deus.  Ele criou a humanidade por 


causa do amor.  Por consequência, como Deus é eterno e absoluto, os seres humanos, eles próprios, 


têm vida eterna.  Automaticamente chegamos a esta lógica.  Por esta razão, verdadeiro amor é eterno.  


Para alcançar a vida eterna, é necessário viver nesse domínio de verdadeiro amor.  (211-272, 


30.12.1990) 


 


Através de verdadeiro amor, a vida eterna é possível.  Porquê?  Porque o começo, motivação, 


processo e objectivo da criação – tudo, pode ser completado com base em amor.  Através de um 


processo, resultados aparecem.  A perfeição da nossa mente e corpo pode fundamentalmente ser 


conseguida através de verdadeiro amor.  A Causa Original infinita criou o processo de crescimento 


como o modo de produzir o fruto ideal, só através de amor.  Deus também existe para sempre, por 


causa de verdadeiro amor.    


Como pode Deus existir eternamente?  A vida eterna está ligada ao amor.  Logo, vocês têm de viver 


num ambiente de amor, de modo a criar um ambiente de vida eterna.  Para alcançar o domínio 


substancial de amor, temos de ter uma experiência real de amor.  (218-134, 14.7.1991) 


 


5.3.3. A necessidade absoluta de verdadeiro amor 


 


Onde existe Deus, no mundo espiritual?  Existe no centro absoluto, o centro do amor.  Esse amor é 


verdadeiro amor, o qual passa através do mais curto caminho perpendicular.  Em primeiro lugar, vocês 


têm de conhecer Deus.  Segundo, têm de conhecer a vida eterna, e terceiro, têm de conhecer 


verdadeiro amor.  Isto é um investimento – um investimento de mais de cem por cento.  A vida 


eterna existe onde há um investimento de mais de cem por cento, e não pode existir sem verdadeiro 


amor.  Aqueles que não alcançam a vida eterna, não podem encontrar Deus.  (205-129, 29.7.1990) 


 


Como traremos ordem ao mundo, a partir de agora?  O mundo será trazido à ordem, primeiramente, 


através de altruísmo, segundo, através de verdadeiro amor e, terceiro, através da vida eterna. 


Que é verdadeiro amor?  Significa investir mais que toda a nossa vida.  Verdadeiro amor não pode 


existir onde tal investimento não é feito.  Ele materializa-se a partir de um lugar onde um investimento 


maior que a nossa vida é feito.  Sem o aparecimento de verdadeiro amor, a vida eterna não pode existir.  


Porquê?  Porque todos vocês nasceram de sangue satânico, da linhagem de Satanás.  Daqui, a 


injunção bíblica: “Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com 


todo o teu entendimento.  Este é o primeiro e o maior dos mandamentos”(Mc. 12:30).  Que significa 


isto?  Significa amar com todo o vosso coração, com toda a vossa vontade e com toda a vossa vida.  







Este é o Primeiro Mandamento. 


O Segundo Mandamento é: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.  Que significa amar o vosso 


próximo, como a vocês próprios?  Significa amar com a vossa vida.  Têm de investir a vossa vida 


inteira.  Porque têm de investir a vossa vida inteira?  Porque, de outro modo, primeiro, não poderiam 


subjugar Satanás; segundo, não seriam capazes de se libertar de circunstâncias satânicas; e, terceiro, 


não seriam capazes de se libertar da linhagem satânica.  Mesmo que fossem capazes de se libertar de 


circunstâncias satânicas, nada poderiam fazer acerca da linhagem satânica.  Verdadeiro amor vai para 


além da vida. 


Homens e mulheres nasceram para viver altruisticamente.  Os homens nasceram por causa das 


mulheres.  Esta é a verdade absoluta – a verdade eterna.  Porque nasceram assim?  Por causa do 


verdadeiro amor.  É isso que acontece, tanto para os homens como para as mulheres.  As pessoas 


dizem que desejam poder estar unidas eternamente, como casais.  Então, que farão, uma vez que se 


unam completamente?  Ocuparão Deus.  Não podem fazer isso sem verdadeiro amor. 


Quem deve ser o dono na vossa casa?  Aquele que vive a vida inteira para toda a família, será a figura 


central, representando Deus e os pais.  Aquele que tem cem amigos e vive para eles durante a sua vida, 


receberá o respeito dessas cem pessoas e será o seu centro.  Assim, um dono que viva eternamente 


para os outros, no mundo eterno, será o dono eterno. 


Quem é essa pessoa?  Deus.  Incidentalmente, Deus é o nosso Pai e, por conseguinte, declara que 


deseja estar connosco e com o universo inteiro.  Aí, pode encontrar-se vida eterna.  Ela não existe em 


nenhum outro lugar.  A escritura: “Aquele que procura ganhar a sua vida perdê-la-á, mas aquele que 


está disposto a perder a sua vida, ganhará a vida eterna” (Mt. 16:25, Mc. 8:35, Lc. 9:24, Jo. 12:25), 


significa que é necessário ultrapassar a morte.  Sem isso, não é possível viver verdadeiramente.  


(205-258, 9.9.1990)  


 


5.3.4. O mundo depois da morte está relacionado com amor 


 


Para onde vamos ultimamente?  Para o mundo espiritual.  Chamamos-lhe o mundo depois da morte, 


mas não é o mundo depois da morte.  Porque não se pode tornar o mundo depois da morte?  Porque é 


um mundo relacionado com amor.  Como esse mundo está relacionado com amor, não é o mundo 


depois da morte, e como começou baseado em verdadeiro amor, quando chegamos a praticar verdadeiro 


amor, aqui e agora é o mundo espiritual.  É por isso que o amor é extraordinário.  (144-198, 


24.4.1986) 


 


As direcções de cima e baixo, frente e trás, e esquerda e direita só podem ser harmonizadas através do 


movimento esférico.  Sem harmonia entre a vertical e a horizontal, não pode ser criada harmonia entre 


todas essas direcções.  Então, unidade não pode aparecer.  Só amor pode causar unificação.  Assim, 


a Igreja da Unificação demonstra a necessidade de um mundo unificado ideal baseado em verdadeiro 


amor, porque esta conclusão está de acordo com o ponto de vista do Princípio.  (144-219, 220, 


24.4.1986) 


 







Deus está a tentar guiar a humanidade.  Mesmo Deus respira; inala amor.  O universo continua pela 


eternidade, com base no amor.  A vida eterna encontra-se no amor.  Mesmo o amor respira.  Como o 


pulso do universo é assim, um homem ou mulher não pode dizer: “Ah! Odeio isso!  Para estar em 


sincronia com o ritmo, eles deviam amar-se mutuamente e seguir na mesma direcção.  Tudo devia ser 


alinhado para seguir uma direcção única, baseada em Deus.  (201-191, 1.4.1990) 


 


5.3.5. A vida eterna só aparece quando se vive para os outros 


 


O curso modelo para a vida eterna é o mesmo para avôs e avós, assim como para os descendentes, 


milhares de anos a partir de agora, e mesmo para os espíritos que estão no mundo espiritual.  Só 


aqueles que viveram para os outros, podem passar através da vida eterna.  (203-192, 24.6.1990) 


 


5.4. A Bênção e o mundo espiritual 


 


5.4.1. O poder do amor 


 


Tanto o mundo espiritual como o mundo físico operam através de amor.  As condições ambientais 


agem automaticamente em harmonia entre si, com base em verdadeiro amor.  (185-19, 1.1.1989) 


 


Quais são as qualificações para que as pessoas, no passado e presente, sejam eternas?  Qual é o factor 


necessário para todos os desejos no nosso mundo?  É o amor – não simplesmente qualquer amor, mas 


verdadeiro amor.   


Verdadeiro amor forma um ângulo de noventa graus entre a vertical e a horizontal, em qualquer parte.  


Tem de ajustar-se em todas as famílias – quer orientais ou ocidentais, setentrionais ou meridionais, 


independentemente da cor da pele, ou antecedentes culturais e religiosos.  Isso é verdadeiro amor.  


(180-86, 7.8.1988) 


 


Entre as muitas pessoas que vivem no mundo hoje, não há muitas que compreendam o significado da 


Bênção ensinada pela Igreja da Unificação.  A Igreja da Unificação criou o termo “Bênção” e tem 


levado a cabo cerimónias de Bênção, usando este termo.  No futuro, a humanidade não pode ir para o 


Céu, sem passar pelo portão da Bênção.   


Muitas pessoas acreditam nas igrejas estabelecidas, mas mesmo as próprias igrejas estabelecidas não 


podem ir para o Céu, a não ser que passem pelo portão da Bênção.  Se eu lhes digo isto, as igrejas 


estabelecidas queixam-se que o Rev. Moon da Igreja da Unificação é farisaico.  Apesar disso, os seres 


humanos caídos têm de passar certamente através da Bênção ensinada pela Igreja da Unificação.  


Embora se oponham a ela, a Bênção é um assunto de grande importância, que devia ser tratado ligando 


o mundo espiritual com o mundo físico.   


Hoje, as pessoas que acreditam nas religiões ordinárias, pensam que a salvação é salvação individual.  


Isso significa que elas pensam que entrarão no Céu simplesmente tendo fé como indivíduos.  Contudo, 


com base no ideal original de Deus, as pessoas não estão destinadas a ir para o Céu sozinhas, mas como 







casais afectuosos, juntamente com as suas famílias amadas.  (143-234, 19.3.1986) 


 


5.4.2. As pessoas-espírito do marido e mulher 


 


Nós somos o grupo que procura o ideal de amor.  Portanto, temos de implantar o ideal de amor no 


mundo horizontal, de modo a permanecer como porta-vozes do mundo espiritual.  Devíamos plantá-lo 


como uma semente.  Podemos crescer através da nossa acção de dar e receber, baseada no coração de 


amor.  Um casal produzindo o fruto do amor, deste modo, entrará no mundo espiritual tornando-se um 


só corpo com Deus, no domínio do Seu amor eterno.  (144-224, 24.4.1986) 


 


Vocês têm muito a aprender acerca da lógica do verdadeiro amor.  Quando olhamos para a face dos 


ardentes membros da Igreja da Unificação, eles parecem ter cerca de quarenta anos, embora já tenham 


atingido os cinquenta.  Alguns parecem mesmo ter só cerca de trinta anos.  Por consequência, quanto 


mais vocês amam, tanto mais jovens se tornam. 


A nossa casca terrena exterior envelhece, contudo, quanto mais partilhamos amor conjugal, tanto mais 


as nossas pessoas-espírito são rejuvenescidas.  Permitam-me que explique em mais detalhe: quanto 


mais tempo vivemos em amor, tanto mais a nossa natureza interna – a nossa pessoa-espírito – 


amadurece para irradiar grande beleza.  Estamos destinados a jogar fora a nossa casca externa, como 


se fosse roupa, mas que faríamos se se tornasse mais jovem e se agarrasse a nós?  A nossa casca 


externa começa a funcionar mal e torna-se inútil, mas a nossa essência interior, tornando-se firme, é 


transformada nos belos herdeiros do futuro, como as castanhas de Outono.  Quando o Outono chega, a 


castanha, que antes estava rija, amadurece, enquanto o ouriço se torna mais macio e se abre, permitindo 


que a castanha caia.  O mesmo acontece connosco.  (164-101, 26.4.1987) 


 


5.4.3. O casamento e o mundo espiritual 


 


O Cristianismo ensina as pessoas a amar Deus, mas isto é um conceito muito vago.  Na Bíblia Jesus 


disse: ““Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todo o teu 


entendimento.  Este é o primeiro e o maior dos mandamentos.  O segundo é este: “Amarás o teu 


próximo como a ti mesmo” (Mc. 12:30-31).  Tudo o que vocês precisam são estes dois mandamentos.  


Antes de amarem Deus, têm de amar a comida que comem, todas as coisas da criação, e o vosso corpo. 


Os vossos primeiros pais são os pais que vos deram nascimento.  O vosso segundo pai é o planeta 


terra, esta terra.  A terra fornece-vos todos os elementos essenciais para o vosso crescimento físico.  


A terra é o segundo pai do vosso corpo físico.  Através do segundo pai, voltam para o vosso terceiro 


pai – isso significa a nossa morte física.  Porém, não podem ir para o terceiro pai, como estão.  Para 


poderem voltar para o terceiro pai, têm de se assemelhar a Deus, que é o pai original. 


Então, porque casamos?  Para nos assemelharmos a Deus.  Deus é o ser de características duais 


uniformemente combinadas.  Uma vez que o homem e a mulher são a expressão dividida das 


características duais de Deus, têm de unir-se como um corpo, tornar-se como sementes e voltar para a 


posição de Deus, de carácter original.  Todavia, como temos de seguir o caminho do amor para sermos 







ligados a essa semente, temos de nascer em amor, estabelecer o amor como o nosso objectivo enquanto 


crescemos, viver com base no amor, e percorrer este caminho para voltar ao amor.  Vocês irão na 


direcção errada, a não ser que sigam o caminho baseado no objectivo de viver para os outros.  (138-97, 


19.1.1986) 


 


5.4.4. A posição das famílias abençoadas no mundo espiritual 


 


Nós, membros da Igreja da Unificação, temos a certeza que o mundo espiritual existe.  Não 


acreditamos – sabemos que existe.  Embora tentemos negar isto, contudo, devido a muitas 


experiências, não podemos.  A Igreja da Unificação passou por um processo de muitas experiências 


espirituais, até ao ponto onde estabeleceu a sua presente fundação mundial.  Por consequência, os 


membros da Igreja da Unificação são as pessoas que não estão na posição de negar a existência do 


mundo espiritual. 


O mundo espiritual é um mundo construído com base no Deus absoluto.  Se esse Deus absoluto existe, 


Ele é a origem do universo.  Não há nada que não venha d‟Ele.  Como tudo pertence a Deus, tudo o 


que Lhe pertence partilha dos mesmos sentimentos que Ele e vive em ligação com Ele.  (140-121, 


9.2.1986) 


 


Satanás não existe no domínio onde tal amor é conseguido.  Logo, toda a gente no mundo satânico 


ama de modo egoísta.  Aí, o Céu não é a coisa mais importante, mas, pelo contrário, o eu.  Isto 


começou com a negação do Céu e da terra.  No entanto, se reconhecermos o Céu e a terra e nos 


unirmos sob o amor igual dos Pais, sabemos que Satanás não nos pode dominar.  Essa é a posição 


original de Adão.  Temos de recuperar esse padrão.  (140-201, 9.2.1986) 


 


Os casais abençoados deviam ser o assunto de que as suas aldeias falam, tal como acontece comigo, 


onde quer que vá.  Os aldeãos deviam dizer: “Estamos tão gratos por ter esse casal na nossa aldeia.  


Todos os homens e mulheres gostam da esposa.  As crianças também gostam dela”.  Sejam assim.  


Se não puderem, têm de regressar à terra, do mundo espiritual.  Para poderem regressar, precisam 


obter a minha assinatura.  Pensam que uma família abençoada pode regressar à terra, conforme lhe 


aprouver?  Só será possível depois de eu orar por eles.  É por essa razão que aqueles que foram para 


o mundo espiritual, até agora, estão no cativeiro.  Todas as famílias abençoadas da Igreja da 


Unificação estão no cativeiro lá.  Portanto, a causa do problema está na terra.  (140-201, 9.2.1986) 


 


5.4.5. A Bênção é uma promessa 


 


Quando recebem a Bênção, os casais da Igreja da Unificação prometem viver como famílias eternas.  


Eu sou aquele que governa famílias eternas e a nação eterna.  Estou a estabelecer o padrão de famílias 


na nação eterna.  Aqueles de vós que mantêm a vossa promessa podem herdar essa família, assim 


como essa nação eterna.  (205-359, 2.10.1990) 


 







5.4.6. A glória da Bênção 


 


Como devia ser uma verdadeira mulher?  Ela devia fazer aquilo que um verdadeiro homem lhe pede.  


Se ela serve a família e a tribo, então, todos os vizinhos a aplaudirão. 


Porque é que todos vocês gostam de mim?  Porque eu sofro para vos salvar e libertar toda a 


humanidade.  A não ser que eu sofra, vocês não podem receber a Bênção, mesmo que esperem biliões 


de anos no mundo espiritual.  Eu tornei possível o impossível, através do meu sofrimento e alarguei o 


domínio desta preciosa Bênção.  Isto é algo glorioso e brilhante para o mundo espiritual e para o 


mundo físico.  (162-67, 27.3.1987) 


 


 


          


       


 


  


 


         


      


 


           


    


 


  


 


                          







CAPÍTULO II 


 


A Morte e o Mundo Espiritual 


 


1. O Nosso Modo de Vida Inevitável 


 


1.1. O corpo está longe da vida eterna 


 


A terra também respira e faz exercício.  As vossas células também respiram.  Vocês querem viver 


eternamente na terra, ou num lugar onde se tornam uma entidade invisível de amor?  Deviam viver 


eternamente num mundo onde se tornam uma entidade invisível de amor.  Mesmo quando Deus se 


quer revelar a Si próprio, vocês não podem vê-l’O com o vosso corpo físico.  É por esse motivo que 


precisam da pessoa-espírito.   


Deus é o centro do espírito invisível.  Portanto, quer dar aos seres humanos, que são seres recíprocos 


em relação a Ele, tudo o que pertence ao domínio eterno do ideal que criou.  (111-111, 1.2.1981) 


 


1.2. Como a maioria das pessoas vive 


 


Estamos a caminhar em direcção a um certo destino, quer estejamos conscientes disso ou não, mesmo 


enquanto trabalhamos e enquanto descansamos.  Não só eu próprio, mas esta nação, este mundo e, 


além disso, o Céu e a terra estão também a caminhar em direcção a esse destino.  Este é um facto 


inegável. 


Para que lugar irão vocês, depois desta vida?  Esta é uma questão muito importante que a humanidade 


tem de resolver.  Religiões, e filosofias apareceram na história para responder a esta questão.  Por 


conseguinte, vocês não podem negar que também estão capturados e são movidos por este destino. 


Sendo assim, para onde estão o nosso corpo e a nossa mente a tentar ir?  Além disso, para onde se 


inclinam a nossa vida e o nosso coração?  Os nossos desejos, esperanças, ideais … para onde estão a 


tentar ir?  Mesmo que não possamos responder a estas questões, chegaremos ao nosso destino, mais 


cedo ou mais tarde.   


Este corpo terá o seu fim, quando é enterrado na altura da nossa morte.  Sendo assim, serão esta 


mente, vida, coração, ideal e mesmo esta esperança enterrados juntamente com o corpo, quando este 


for enterrado?  Para responder a isto, devíamos apresentar detalhes, soluções e um claro sentido de 


finalidade. 


Numerosos sábios, filósofos e fundadores de religiões, pausaram no seu caminho da vida, 
interromperam as preocupações da sua mente e as inclinações do seu coração, e perguntaram: “Qual é 


o meu destino?” Eles esforçaram-se por responder a esta pergunta.  Estas pessoas avançaram para 


responder a esta pergunta, mas ninguém, até hoje, pôde afirmar com confiança: “O meu corpo, mente 


e coração apressaram-se em direcção ao destino ideal; por isso, toda a gente e todos os seres que 


existem no Céu e na terra deviam seguir-me para esse lugar”.  (8-194, 20.12.1959) 


 


As pessoas religiosas desejam o fim deste mundo, que começou com desejos egoístas.  Durante 


milhares de anos, até agora, religiões ansiaram por um mundo público – um mundo de paz, único e 


unificado. 


Como deviam viver as pessoas religiosas?  Deviam encurtar este caminho histórico e ligá-lo ao 


mundo e ao cosmos.  A vida vivida a realizar isto é muito mais interessante que os prazeres da vida 


conjugal.  Esse tipo de família está libertada e não pode senão tornar-se uma família absoluta.   


Quando se percorrem as ruas de Myung-dong em Seoul, vêem-se juntos jovens casais muito 


afectuosos.  Porque procedem desse modo?  Eles dizem que é para gozarem a juventude, a qual só 


podem ter uma vez.  Muito bem, mas quem o dono do prazer?  Esta é uma pergunta séria.  Durante 


quanto tempo podem gozar deste modo?  Podem gozar isto a partir dos vinte anos, mas não durará 


depois de passarem dos sessenta, setenta e oitenta anos. 
Mas o caminho da Igreja da Unificação é diferente.  Para que finalidade comemos?  Comemos para a 


causa do mundo e para abolir este mundo mau.  Vemos de modo a purificar este mundo mau - não 







para nos tornarmos parte do lado do mal, mas para derrotá-lo.  O modo como ouvimos, pensamos, 
caminhamos e agimos é diferente do mundo secular.  (36-71, 15.11.1970) 


 


Deus não seria um ser absoluto, se tivesse criado os seres humanos para viverem só durante vários 


dias e perecerem.  Ele criou os seres humanos como seres preciosos, os quais quer ver e apreciar 


eternamente. 


Se Deus é eterno e os seres humanos são o objecto da Sua alegria, eles também têm de ser eternos.  O 


Deus eterno relaciona-se com um mundo eterno.   


Porém, há muitas pessoas que viveram até hoje pensando: “Vive-se durante cerca de oitenta anos; é 


tudo.  E quando morremos tudo acaba”.  No entanto, durante o curso da história, houve pessoas que 


pensaram profundamente em como evitar a morte e viver eternamente.  Perguntaram a si mesmas se 


seria possível viver para além da morte.  Quanto mais se mantiveram firmes neste ideal, tanto mais 


pensaram e disseram: “Qual é o significado da vida humana?  Porque nascem os seres humanos e, em 


seguida, se vão embora como viajantes?” e concluíram: “A vida é um oceano de amargura”, ou “A 


vida é rápida como o orvalho na relva”.  Todavia, se pudessem viver para sempre, não seria 


necessário terem tais preocupações”.  (39-228, 15.1.1971) 


 


1.3. A morte é inevitável  


 


Um dia vocês têm de ir para o mundo espiritual.  Sem dúvida, irão para lá.  Quando visitam a Coreia 


aterram no aeroporto de Gimpo.  Mas aterrar no aeroporto de Gimpo não significa viajar por toda a 


Coreia.  Do aeroporto de Gimpo, para onde vão?  Vão para as províncias de Jeolla do Sul, de 


Gyeongsang do Sul ou de Pyeong-an?  De Pyeong-an para onde vão?  Têm de visitar um distrito.  


Num distrito, que é que visitam?  Têm de visitar um concelho.  Num concelho, que é que visitam?  


Têm de visitar uma aldeia.  Numa aldeia, tem de visitar um aglomerado de casas.  Isto não é fácil.  Se 


as pessoas não podem determinar o seu lugar de residência, qual é o valor do sucesso na vida social?  


Isso é um problema. 


Se Deus dá uma ordem do mundo espiritual, Ele levar-me-á daqui, mesmo amanhã à noite, por mais 


importante que eu seja hoje.  Não há outra alternativa.  Por mais alto que eu proteste, tenho de ir.  


Vou enquanto protesto em voz alta, mas só depois de proferir as palavras certas.  Tenho de mostrar à 


nação e ao mundo o caminho a seguir.  A falha em fazer isso significa a morte.  (177-41, 15.5.1988) 


 


1.4.  Deus é o dono da vida 


 


Quem é a origem da vida?  Não sou eu.  Tanto a origem da vida como a sua finalidade têm de ser 


algo que me transcende.  A minha vida não teve a sua origem nos meus pais, sociedade, tribo, ou 


nação, mas em Deus, o qual é o ser transcendente absoluto.  O motivo tem de estar firmemente ligado 


ao motivo transcendente, que permanece na posição absoluta.  Não devia estar ligado a factores 


históricos, ambientais ou sociais.  Só quando vocês ligam a vossa origem à causa e finalidade 


transcendentes, podem saltar, ir para além de vós próprios e libertar-se.  Têm de ligar a vossa vida ao 


motivo transcendente;  ela não começa com vocês próprios.   


Começou com Deus, que é o ser absoluto.  Quando se ligam ao motivo transcendente, mesmo que 


morram, morrerão num processo transcendente, devido à Vontade de Deus.  (36-63, 15.11.1970) 


 


Os seres humanos não vivem milhares ou centenas de anos.  Depois de vivermos cerca de cem anos, 


todos morremos.  Muitos dos nossos antepassados morreram através de numerosas eras históricas.  Se 


aqueles que viveram cem anos ou menos tivessem pensado e trabalhado para a causa e benefício do 


todo, aquilo que fizeram teria permanecido mesmo depois de mil anos.  Contudo, viveram para si 


próprios e todos pereceram.  Arruinaram tudo. 


Como viveram a sua vida desse modo, problemas ocorreram.  Qual é o maior problema aqui?  


Consiste em substituir um método de medida e direcção centrado em si próprio, por um método e 
direcção centrado no todo; consiste em mudar a ênfase sobre o indivíduo, para algo que possa 


beneficiar o todo.   







Portanto, temos de inverter o individualismo e o curso da vida que procura o benefício próprio.  Esta 
inversão não pode ser feita de mãos vazias: requer recursos e acção. 


Suponhamos que vocês só têm uma muda de vestuário para usar.  Se alguém tentasse tirá-la à força, 


vocês resistiriam desesperadamente.  Digamos que têm vestuário para cada uma das quatro estações, 


Primavera, Verão, Outono e Inverno.  Suponhamos que é Primavera, e alguém está a usar vestuário 


de Inverno.  Vocês podem dizer-lhe: “Esse vestuário é de Inverno.  Porque não o despe?” A uma 


pessoa que esteja a usar vestuário de Primavera, no Verão, vocês deviam dar-lhe vestuário de Verão e 


pedir-lhe que mude.  É possível que essas pessoas não se tenham apercebido da necessidade de 


mudança.  O assunto da morte é o mesmo.  As pessoas não sabem que há uma vida futura.  Não 


sabem que há algo mais valioso que esta vida física.  (200-90, 24.2.1990)     


 


Na terra, temos pais, professores e parentes.  Podemos estabelecer tais relações na terra, mas não no 


mundo espiritual. 


No mundo espiritual, toda a gente vive para o todo, centrada em Deus.  Cada posição é distinta.  Por 


conseguinte, aqueles que estão acima não podem descer para uma posição mais baixa, e aqueles que 


estão numa posição mais baixa não podem facilmente subir para uma posição mais elevada.  


Originalmente devíamos ir para o mundo espiritual só depois de termos atingido a perfeição na terra.  
Uma vez que vamos para o mundo espiritual, é demasiado tarde.  Mais cedo ou mais tarde, 


morreremos.   


A vida é muito curta.  Mesmo uma vida que dure oitenta anos é demasiado curta.  Representa menos 


de oito horas em termos do mundo espiritual.  Da perspectiva da eternidade, seria ainda menos que 


oito horas.  Por isso, o poder do verdadeiro amor é extraordinário.  A velocidade do verdadeiro amor 


é tão grande que está para além da nossa compreensão.  (205-65, 7.7.1990) 


 


2. A Compreensão da Morte 


 


2.1. O significado da palavra coreana toraganda 


 


O mundo espiritual existe, sem sombra de dúvida.  Ele existe de certeza, e como viemos do mundo 


espiritual, temos de voltar para lá.   


Há na língua coreana uma palavra interessante, toraganda (literalmente regressar, mas que significa 


morrer).  Para onde regressamos?  Não regressamos a um cemitério.  Regressamos ao lugar da nossa 


origem.  O lugar da nossa partida não é um cemitério.  Significa regressar para além da origem da 


história, a qual é infinitamente longínqua.   
Regressar (morrer) como um ser humano não significa nascer e regressar (morrer) como um coreano.  


Embora se possa morrer como um coreano, não se regressa a esse destino como um coreano.  


Significa regressar ao mundo da origem – a origem dos antepassados da humanidade.  Que significa 


isso?  Como há um Criador, regressaremos ao lugar onde esse Criador está.  Uma vez que 


começámos lá, regressaremos lá. 


O universo tem acções circulares: quando a neve que cobre as montanhas se funde, corre por 


pequenos vales para o oceano, através de muitos ribeiros e rios.  Quando entra no oceano, é 


transformada em vapor e volta outra vez, para completar o seu ciclo. 


Tudo circula.  Quando se regressa, para onde se regressa? Desejamos regressar a um lugar mais 


elevado e melhor.  Ninguém se quer tornar mais pequeno.  Porém, as coisas tornam-se cada vez mais 


pequenas quando seguem unicamente as leis do movimento do mundo natural.  As coisas tornam-se 


mais pequenas, através de acções e movimento.  Quando um objecto rola, não rola eternamente.  


Primeiro rola rapidamente, e, em seguida, a velocidade diminui cada vez mais, até que finalmente 


pára.  (141-269, 2.3.1986) 


 


2.2. O lugar para onde temos de ir  
 
Vivemos neste mundo, mas ele não é tudo quanto existe; o mundo espiritual também existe.  Este 


mundo e o mundo espiritual não deviam ser dois mundos separados, mas integrados. 







Então, onde fica o lugar para onde devemos ir viver?  Agora vivemos na carne nesta terra, mas 
estamos a mover-nos em direcção ao mundo eterno.  As pessoas nascem neste mundo, passam pela 


adolescência, pela meia-idade, chegam à velhice e acabam a sua vinda como o sol posto.   


Contudo, aqueles que sabem da existência do mundo espiritual compreendem que a nossa vida neste 


mundo é curta, e que o próximo mundo, no qual entramos depois da morte, é eterno.  Portanto, a vida 


física é o tempo de preparação para o mundo eterno.  (140-121, 9.2.1986)  


 


2.3. O dia em que morremos é um dia precioso 


 


Se tivesse havido um mundo unificado global, no qual o dia de anos de Adão, o seu aniversário de 


casamento e o dia da sua morte fossem comemorados, a raça humana que comemorasse esses dias 


teria sido uma irmandade unificada e um só povo.  Isto é, eles ter-se-iam tornado um povo vivendo 


num mundo unido.  Se isso tivesse acontecido, todos os costumes da vida de Adão teriam sido 


adoptados na história humana, e a cultura formada nessa altura teria sido herdada eternamente.  (31-


230, 4.6.1970) 


 


2.4. A ligação espiritual da vida e morte 


 


Mesmo que vocês não queiram morrer, morrerão quando o tempo da morte vier.  As pessoas entram 


no mundo espiritual em estados diferentes.  Há aqueles que vão para lá depois de terem vivido todo o 


tempo que deviam ter vivido, e aqueles que morrem prematuramente.  Entre aqueles que morrem 


prematuramente, estão aqueles que morreram devido a castigo, e aqueles que morreram para 


indemnizar os pecados do seu povo e do mundo. 


Se três jovens notáveis de uma aldeia morrem, essa aldeia prosperará.  Se três jovens prometedores de 


um clã morrem, o clã prosperará.  Por outras palavras, indemnização tem de ser paga.  Este princípio 


de causalidade aplica-se e está activo em toda a parte. 


Se Deus coloca numa posição central uma pessoa com o valor de mil e permite que percorra o 


caminho da morte, e se estas mil pessoas se sentem comovidas e endividadas a essa pessoa, de modo 


que vivem para ela, e seguem o seu modo de vida, as pessoas dessa raça entrarão na mesma esfera da 


bênção que essa pessoa.  As pessoas tentam aprender e seguir os pensamentos de cidadãos leais e 


sábios, para entrarem na esfera da mesma bênção. 


No ano passado vários membros foram para o mundo espiritual e este ano vários outros membros 


irão.  Embora eu não tivesse falado nisso, sabia que isso aconteceria.  Porque é que isto acontece?  


Quando avançamos um pouco mais, temos sempre de pagar indemnização.  (33-10, 28.7.1970)  
 


Entre aqueles que nascem na terra, há aqueles que vivem com esperança e os que vivem sem ela.  


Mas há dois tipos de esperança: aquela que é baseada em seres humanos e a baseada no Céu.  A partir 


do dia em que nascemos, desenvolvemos o pensamento que o seio da nossa mãe é melhor que 


qualquer outra coisa.  Mas, quando o deixamos e começamos a fazer amigos, vivemos a vida 


pensando que os amigos são a melhor coisa.  No entanto, eventualmente deixamo-los. 


À medida que os seres humanos envelhecem, começam a compreender que os seus amados pais, 


marido ou esposa, e além disso, os seus filhos, não podem ser toda a sua esperança. 


Embora as pessoas tenham muitas esperanças, eventualmente elas desaparecem.  Embora tenham 


esperanças acerca da sua família, nação, e mundo, elas diminuem gradualmente à medida que 


envelhecem. 


Entre aqueles que vivem na terra, não há muitos que vivam com a convicção firme que a esperança de 


que se orgulharam, toda a sua esperança, a esperança de que não puderam separar-se, é digna de 


perderem a sua vida por ela.  Os seres humanos vivem desse modo e, eventualmente, compreendem 


que o seu destino consiste em lutar e vencer a morte no fim. 


Através da sua vida, as pessoas acalentam todos os tipos de esperança.  Mas, mais tarde, enfrentam a 


morte e partem, deixando por detrás todas as esperanças que tinham.  Desejam viver hoje e amanhã, e 
vagueiam em busca de nova esperança.  Todavia, quando enfrentam a morte, percorrem o último 


caminho, em desespero, sem qualquer esperança. 







Quando as pessoas olham para a vida, pensando em si próprias, parecem ter esperança, mas não têm a 
esperança necessária para ultrapassar o cume da morte.  Desaparecem sem ter esse tipo de esperança.  


Devemos morrer compreendendo que este é o modelo da vida, ou devemos buscar uma esperança que 


possa durar, rindo mesmo em presença da morte?  Esta é uma questão muito importante, na qual, as 


pessoas que vivem na terra têm de pensar hoje. 


Todas as coisas deste mundo desaparecerão.  Famílias, nações, o mundo e sistemas de pensamento 


desaparecerão.  No entanto, que permanecerá no fim?  É a esperança com a qual podemos lutar contra 


a morte e vencê-la.  Se não temos esse tipo de esperança, estamos condenados à derrota. 


Por outro lado, há aqueles que, desde o seu nascimento, rejeitam todas as esperanças seculares que as 


pessoas têm, rejeitam todas as coisas humanistas, e vivem abraçando uma nova esperança celestial, 


uma esperança eterna. 


O Céu faz esforços ilimitados para permitir que a humanidade, vivendo com as suas esperanças 


terrenas e humanísticas, ultrapasse o pico da morte com uma nova esperança e viva aspirando pelo 


mundo eterno.  Por consequência, aqueles que vivem uma vida de fé não deviam viver abraçando 


uma esperança terrena, mas sonhando com o mundo eterno de esperança que pode mesmo conquistar 


a morte.  (6-43, 22.3.1959) 


 


2.5. A morte em relação ao valor da vida 


 


Falar da morte é procurar conhecer o sentido da vida.  Quem conhece muito bem o valor da vida?  


Aqueles que unicamente procuram viver, não o compreendem.  Não o conhecem, a não ser que 


entrem num predicamento de morte, procurando o valor da vida humana no ponto de viragem entre a 


vida e a morte, enquanto procuram alcançar o Céu.  (74-242, 31.12.1974) 


 


No mundo de hoje, há muitas pessoas que cometem suicídio tomando comprimidos para dormir, ou 


de outras maneiras.  Quem comete mais suicídio: os homens ou as mulheres?  As mulheres.  Porquê?  


Porque as mulheres tendem a pensar só de um modo unilateral. 


Por mais estúpidos que possam ser, os homens sabem observar as coisas e pensar acerca delas de 


perspectivas diferentes.  As mulheres só vêem uma maneira de resolver um problema, mas os homens 


evitam o caminho da morte, encontrando alternativas viáveis.  Por conseguinte, há entre os homens 


uma taxa de suicídio mais baixa que entre as mulheres.  (222-69, 28.10.1991) 


 


2.6. A morte é um processo para ligar três mundos 


 


Só é natural que aspiremos a assemelhar-nos a Deus.  Deus também quer que os Seus filhos e filhas 


se assemelhem a Ele.  É por isso que nos queremos assemelhar a Deus, e Ele nos quer tomar Consigo.  


Estamos a tentar encontrar a maneira de tornar isto possível.  Portanto, as pessoas têm de renascer 


num corpo que lhes permita assemelharem-se a Deus.  Tanto Deus como a humanidade esperam 


ansiosamente pelo dia do renascimento.  Um tal dia é necessário.  Qual é esse dia?  É o dia da nossa 


morte. 


Sendo assim, deviam ou não os seres humanos dar as boas-vindas à morte?  Deviam.  Quando nos 


perguntam qual é a finalidade da morte, devíamos responder: “Morremos pela causa do verdadeiro 


amor de Deus”.  Libertamo-nos do nosso corpo físico para participar no domínio de actividade do 


amor infinito de Deus, e no mundo do Seu amor. 


O significado da morte é o nascimento no amor de Deus, mas neste mundo as pessoas fazem um 


grande alvoroço, dizendo: “Oh, estamos a morrer!”  A morte é o momento de alegria em que 


podemos deixar o domínio do amor limitado para entrar no domínio do amor infinito.  Por 


consequência, o momento da morte é o começo do nosso segundo nascimento. 


Se este é o caso, regozijar-se-ia Deus com o dia do nascimento do vosso corpo físico, ou regozijar-se-


ia mais com a hora em que nascem como um filho que possa agir pela causa do amor, no segundo 


mundo infinito?  Porque falo destas coisas?  Porque vocês não podem estabelecer uma relação com 
Deus, sem se libertarem do medo da morte.  (116-172, 1.1.1982) 


 







Os seres humanos passam pelas etapas de formação, crescimento e perfeição.  Vivem no mundo 
aquático dentro do útero da mãe, em seguida, neste mundo terreno e, finalmente, no mundo etéreo do 


Céu.  Por outras palavras, os seres humanos passam por três fases: o mundo aquático no útero, em 


seguida, depois do nascimento, permanecem durante cerca de cem anos nesta terra, e, finalmente, vão 


para o mundo etéreo onde podem voar.  (116-174, 1.1.1982) 


 


As pessoas nascem do lugar mais profundo, na água.  O período de tempo no útero é o período de 


existência na água.  Quando o feto está dentro do útero da mãe, flutua em água.  Inala e exala água, 


quando vive nela.  Por conseguinte, vive por intermédio de um cordão ligado ao seu estômago. 


Como é que um feto recebe nutrição?  É-lhe fornecida através do cordão umbilical.  O umbigo era 


uma entrada.  Portanto, não o deviam tratar com desprezo.  Deviam dar-lhe palmadinhas e dizer: 


“Umbigo, tu trabalhaste tanto no passado”.  Se lhe derem muitas palmadinhas, a vossa saúde 


melhorará.  Façam isso.  Se fizerem muito exercício à volta do umbigo, tornar-se-ão saudáveis.  


Mesmo quando dormirem num quarto frio, se cobrirem o umbigo não terão diarreia.  Durante o vosso 


tempo no útero, aquilo que é agora o umbigo era a boca.  O órgão respiratório sobe a partir do 


umbigo.  Então, qual é a próxima boca?  É a boca propriamente dita.  Continua a subir. 


Assim, que temos de fazer com o cordão umbilical?  Temos de cortá-lo.  Por analogia, no mundo do 
ar, a pessoa-espírito está ligada à pessoa-física, como o embrião no útero, e alimenta-se do corpo 


físico.  Quando este envelhece, a pessoa-espírito liberta-se, jogando-o fora.  Quando o embrião nasce, 


torna-se o objecto de amor da mãe e do pai.  Do mesmo modo, a pessoa-espírito tem de renascer 


como uma pessoa que se possa relacionar com o Deus eterno, que é o Seu Pai espiritual.  Isto está de 


acordo com princípios e leis fundamentais.  


O mundo terreno é o lugar onde o embrião pode estabelecer amizade com o seu pai e mãe, depois de 


nascer.  As pessoas nascem no mundo terreno, onde podem partilhar amor com os seus pais.  Do 


mesmo modo, têm de nascer no mundo espiritual, onde podem partilhar amor com Deus, o Pai, 


através do qual se podem ligar ao mundo espiritual infinito.  (299-69, 4.2.1999) 


 


Temos o estágio da água e, em seguida, o estágio da terra e o estágio para voar.  Quanto tempo 


esperaram as pessoas para ver um ser humano que voasse?  Tal pessoa, seria a maior atracção 


mundial.  (49-284, 17.10.1971) 


 


Aqueles que respiram amor na terra não estão mortos, mas vivos.  Quando o embrião respira no útero 


da mãe, fá-lo através de um dispositivo semelhante a um cano.  Embora esteja vivo, quando destrói a 


placenta ligada ao cordão umbilical e sai, eleva-se a um mundo de dimensão mais elevada.  O ar é 
fornecido numa dimensão mais elevada.  Ele sai recebendo um fornecimento de ar.   


Que desenvolverão vocês, depois de saírem do útero?  Não é ar, mas amor; recebem elementos de 


amor.  Não podem viver só para comer, porque fazer isso é morrer.  Beber e comer deste modo é 


viver uma existência terrena que conduz à morte.  É uma existência secundária.  Que deviam vocês 


cumprir durante a vossa vida na terra?  Têm de formar um novo carácter de amor durante este 


período.  (139-214, 31.1.1986) 


 


Aquilo de que precisam na terra é amor.  Porque se chama órfã a uma criança que não pôde receber o 


amor de pais?  Porque ela não tem o amor que lhe permite ligar-se eternamente ao mundo espiritual.  


Por esse motivo, aquelas pessoas solteiras que vivem sozinhas são dignas de dó.  (139-214, 


31.1.1986) 


 


A morte significa herdar os elementos de amor, depois da destruição do órgão físico através do qual o 


corpo esteve envolvido no segundo tipo de respiração.  O amor é invisível.  A vossa estrutura interna 


está a crescer, com base no amor parental e conjugal.  Tal como um embrião cresce bem no útero, 


uma pessoa devia crescer propriamente na terra, conforme as leis de Deus requerem.  (299-69, 


4.2.1999) 
 







As libelinhas nadam na água durante a sua fase larval, e, em seguida, vêm para a terra e vagueiam no 
solo durante algum tempo.  Então, voam devorando insectos, que nunca teriam imaginado poder 


comer quando estavam a rastejar na terra.  Esvoaçam livremente neste universo. 


Há muitos insectos que passam pelos três estágios de vida.  A maior parte deles têm asas e vivem na 


água, na terra e no ar.  Contudo, têm asas os seres humanos que são chamados os senhores da 


criação?  Têm asas de uma dimensão mais elevada.  A morte é o portão abençoado para o nosso 


segundo nascimento.  (299-71, 4.2.1999) 


 


Qual é o significado da morte?  A vida terrena, que consiste em viver no ar, é como nadar no útero.  


Estamos a viver num cobertor de ar.  A morte, em si mesma, não é única, mas só o renascimento na 


terceira vida.  Esse momento de transição é aquilo a que chamamos morte.  (49-286, 7.10.1971) 


 


2.7.1. O que devemos fazer antes da morte 


 


2.7.1. Ir para além da última fronteira 


 


Todos nós temos de morrer uma vez na nossa vida.  Por consequência, por mais forte que seja uma 
tempestade que venha, temos de ultrapassar o pico final.  Não há qualquer valor em percorrer bem a 


maior parte do caminho, para sucumbir antes de atravessar a meta final.  Que farão quando chegarem 


a esta fronteira?  Fizeram bem em vir para a Igreja da Unificação.  Constituem um grupo bem 


heterogéneo, mas fizeram bem em vir.  Embora corram com a vossa mente completamente focada, 


não podem estar confiantes que chegarão ao fim.  Então, não se tornem todos excitados, para desistir 


no fim.  Só somos vitoriosos quando nos precipitamos para atravessar a meta, na última fronteira 


É um esforço que vale a pena ser feito por todos os seres humanos.  Por mais que as pessoas, por detrás 


de vocês, se oponham e vos persigam, deviam continuar o vosso caminho.  Não há tempo a perder com 


toda a oposição.  A pessoa que trabalha duramente para percorrer o caminho do destino, um passo de 


cada vez, ultrapassará a fronteira final.  É deste modo que vocês têm de avançar.  (24-77, 29.6.1969) 


 


2.7.2. Moldar-nos de acordo com a forma externa de Deus, o Seu coração e carácter divino 


 


Um dia, todos nós teremos de nos libertar do nosso corpo físico e avançar para o mundo espiritual.  


Por conseguinte, como seres humanos nascidos neste mundo, temos de estar prontos para a morte.  


Vocês têm de trabalhar duramente para que a vossa mente original se torne o vosso segundo eu no 


mundo eterno.  Só quando recebem uma boa educação pré-natal, enquanto no útero da vossa mãe, 
podem nascer como bebés bons e saudáveis.  Do mesmo modo, a vossa vida na terra é semelhante à 


vossa vida no útero. 


Por esse motivo, cresçam modelando-se de acordo com a forma externa de Deus, Seu coração e 


carácter divino.  À medida que crescem, têm de arriscar a vossa vida, ultrapassando obstáculos.  (14-


17, 19.4.1964) 


 


2.7.3. Não pecar 


 


Falamos acerca da probidade de espírito.  Quando dizemos que um poste que sustenta os cabos 


eléctricos está direito, isso significa que está vertical.  O mesmo deve acontecer quando dizemos que 


a “mente está direita”.  É por isso que as pessoas caminham na vertical.  Têm de permanecer direitas, 


perpendicularmente ao solo. 


Vocês têm de colocar a vossa mente completamente na vertical.  O vosso corpo é a linha horizontal.  


Devia haver uma força centrífuga e uma força centrípeta.  A força perpendicular e a força rotativa têm 


de estar em equilíbrio.  Vocês têm de permanecer deste modo. 


Quando dizem que são vocês próprios, Deus e os Verdadeiros Pais deviam concordar convosco.  


Então, os vossos parentes, clã, e nação têm também de concordar que aquilo que vocês dizem está 
certo.  Aquele que é acusado por eles é o problema.  No futuro, os continentes serão divididos numa 


zona frígida e numa zona temperada.  Um tempo chegará em que aqueles que cometam muitos 







pecados serão enviados para o Pólo Norte, do mesmo modo que pomos de quarentena doentes com 
doenças contagiosas.  (202-280, 25.5.1990) 


 


2.7.4. Viver e morrer pela causa do mundo 


 


Eu não trabalhei duramente pensando na situação da Ásia ou do povo coreano.  Pensei sempre em 


como cumprir a minha responsabilidade à escala mundial.  Vocês deviam ser capazes de morrer por 


esta causa. 


Pensando em todas estas coisas, têm de viver e morrer pela causa do mundo, permanecendo ao nível 


mundial.  Então, em que posição deviam morrer?  Têm de permanecer ao nível do mundo e morrer 


por ele, enquanto abraçam a vossa querida esposa, família, clã e povo.  A Igreja da Unificação 


formou clãs e agora está a formar uma raça. 


Como morrerá o fundador da Igreja da Unificação?  Morrerei pelo mundo, enquanto estiver a abraçar 


as suas pessoas e a República da Coreia.  Se o povo coreano se unir para morrer pelo mundo, haverá 


um caminho para viver com o mundo.  Por esta razão, estou procurando esse caminho.  (34-192, 


6.9.1970) 


 


2.7.5. Trabalhar duramente 


 


Em que território trabalharão vocês?  Se precisarem de dinheiro, ganhem-no.  Se precisarem de 


pessoas, deviam trabalhar duramente, sem comer e dormir, para as educar.  Nunca peçam a ninguém 


que vos ajude.  Não deviam depender da ajuda da Sede da igreja, mas ajudá-la.  Têm de trabalhar 


mais de três vezes mais duramente que pessoas ordinárias. 


Portanto, mesmo que vivesse setenta anos, o conteúdo da minha vida seria equivalente a duzentos e 


dez anos.  Do mesmo modo, vocês não deviam pensar em viver cem anos, mas em trabalhar três 


vezes mais duramente que os outros.  Se viverem desse modo durante setenta anos, isso será 


equivalente a duzentos e dez anos.  Pensem deste modo.  Se trabalharem dez vezes mais, vivem 


setecentos anos.  Se trabalharem vinte vezes mais, vivem mil e quatrocentos anos.  Trabalhem vinte e 


quatro horas durante a vossa vida inteira.  Somente quando viverem desse modo podem produzir 


frutos e aumentar a vossa posse de amor no mundo espiritual.  A vossa riqueza de amor aumentará e 


o vosso campo de actividades será alargado.  (102-38, 19.11.1978) 


 


2.7.6. Trabalhar pelo bem público 


 
Para que são as leis do Céu?  Para manter a justiça pública.  Os assuntos privados pertencem a 


Satanás e os públicos, a Deus.  Vocês têm de avançar pela causa da justiça pública.  Mesmo que toda 


a gente se vos oponha neste curso, se não ficarem perturbados pela oposição, mas percorrerem o 


caminho difícil, com vitalidade, tornar-se-ão pessoas do Céu, que podem acolher a Primavera.  (47-


272, 29.8.1971) 


 


Num mercado, os fregueses não compram coisas a um vendedor avarento.  Ninguém gosta de pessoas 


avarentas.  Não há ninguém que não saiba o segredo e método de governar a sua vida no que respeita 


à distinção entre assuntos privados e públicos.  Por conseguinte, se não puderem ir para o Céu, não 


podem usar a vossa ignorância como desculpa.  Porquê?  Vocês já sabem a distinção entre assuntos 


públicos e privados, sem serem ensinados. 


Suponhamos que a vossa mãe distribuiu igualmente deliciosos bolos de pasta de arroz entre vocês e a 


vossa irmã.  Vocês comeram o vosso quinhão e a vossa irmã guardou o seu para mais tarde.  


Suponhamos que vocês acordaram de noite e tentaram secretamente comer o quinhão da vossa irmã, 


que ela tanto desejava.  Quando tentaram comê-lo, a vossa consciência terá dito: “Seu patife! Seu 


malandro!”  Se não sentirem isto na vossa consciência, não são seres humanos.  Deviam senti-lo.  


Porquê?  Porque a vossa consciência procura os assuntos públicos.  Se procurarem a satisfação de 
desejos privados, serão arruinados. 







Originalmente, existe uma mente que defende e protege da destruição aqueles que seguem as leis do 
Céu.  Que significa que existia originalmente?  Significa que, como Deus tem originalmente uma tal 


mente, os seres têm a mesma mente desde o começo.  Não é uma lei humana.  Podem vocês dizer: 


“Consciência! Faço isto porque sou assim”?  Suponhamos que vocês deram uma ordem: “Tu 


consciência! Devias ser deste modo, porque penso que é assim que devias ser”.  A vossa consciência 


age como vocês desejam?  Não sabemos de onde a consciência recebe as suas ordens, mas elas não 


têm a sua origem em nós.  Quando observamos como tais sentimentos de facto nos controlam, 


podemos concluir que o fazem com base nos assuntos públicos e privados.  (31-241, 4.6.1970) 


 


Presentemente, na sua própria vida diária, as pessoas debatem-se interna e externamente na 


encruzilhada entre o bem e o mal, e o público e o privado.  Há muitas instâncias em que vacilam entre 


estes dois e, finalmente, caiem num estilo de vida egoísta e privado.  Mas quando isso acontece, serão 


arruinadas.  Por consequência, têm de arrepender-se da sua vida passada egoísta e privada e esforçar-


se firmemente por viver uma vida pública, por mais difícil que isso seja.  Deste modo, andam para a 


frente e para trás, entre estes dois estilos de vida.  Vivem mais frequentemente um estilo de vida 


privado, e acabam por viver uma vida distante do bem comum.  Esta tem sido a vida de fé até agora.  


Por esse motivo, todas as pessoas que vivem uma vida privada têm de arrepender-se do seu estilo de 
vida.  (31-242, 4.6.1970) 


 


Vocês querem prosperar?  Querem viver eternamente?  Para isso, têm de tornar-se pessoas públicas.  


Quando educam os vossos filhos, não os amem como se fossem unicamente vossos.  Têm de tornar-


se pais que amem os seus filhos como ofertas pela causa das pessoas do mundo.  Quando seguram os 


vossos bebés ao colo e os alimentam com leite, têm de pensar em vocês próprias e no vosso bebé 


como se fossem representantes de toda a raça humana.  Têm de amamentar os vossos bebés com este 


tipo de coração.  Em vez de cuidarem só dos vossos filhos, deviam tornar-se mães que apreciam os 


filhos dos outros com um coração afectuoso, como se eles fossem os vossos próprios filhos.  Bebés 


amamentados por tais mães, tornar-se-ão certamente pessoas extraordinárias.  Talvez isso não 


aconteça imediatamente, mas, depois da primeira e segunda gerações, grandes figuras nascerão entre 


os vossos descendentes, que poderão governar o mundo.  Esta é a fórmula.  (31-167, 24.5.1970)  


 


Então, querem devotar a vossa vida inteira a indemnizar assuntos privados, ou públicos?  Estes dois 


tipos de vida são ambos devotados a algum objectivo.  Aqueles que devotam a vida inteira e a 


arriscam por causa de assuntos e indemnização públicos, tornar-se-ão pessoas extraordinárias.  Uma 


nova história será criada por um grupo de pessoas deste tipo. 
Como estamos a enfrentar esse momento, como passaremos o resto da nossa vida?  De agora em 


diante, este é o curso de tribulações que temos de seguir.  Quando governam a vossa vida, o problema 


consiste em saber se vivem uma vida individualista ou pública.  Tudo o que está relacionado com o 


que vocês comem, vestem, compram e vendem, na vossa vida diária, é feito para quem?  Fazem todas 


essas actividades para vocês próprios ou para Deus?  A questão consiste em saber se se trata de uma 


vida privada ou pública.  Outro assunto consiste em saber se têm sentimentos privados ou públicos ao 


realizarem todas estas actividades.   


Deviam prometer seguir o caminho público.  Alguém que tenha a missão de indemnizar a história tem 


de avançar para o nível que toda a gente deseja.  Por conseguinte, no curso da vida diária, como 


transcender sentimentos privados e encarnar sentimentos públicos, é o assunto importante com o qual 


todas as pessoas de fé se têm de preocupar. 


Que é o pecado?  O pecado tem a sua origem em pontos de vista privados.  A ruína também acontece 


no domínio privado.  Com o mal passa-se o mesmo.  Quando assuntos privados são prosseguidos para 


além de um certo grau, manifestam o mal.  Os assuntos privados têm um certo limite; quando esse 


limite é excedido, o pecado, mal e ruína resultam.    


Então, qual é a posição que pode ser eternamente boa e próspera?  Qual é a posição que pode impedir 


o pecado, o mal e a ruína?  É a posição pública.  Mesmo quando vocês comem, têm de fazê-lo na 
posição pública.  Quando trabalham, têm de se manter na posição pública.  Quando falam, têm de 


digerir a situação com palavras públicas.  Deste modo, têm de viver a vida ligando todos os seus 







aspectos a assuntos públicos.  As pessoas que vivem deste modo não podem ir para o inferno mesmo 
que tentem.  (31-163, 24.5.1970) 


 


2.7.7. Incarnar o amor 


 


Vocês não podem pensar em vós mesmos simplesmente como “a minha pessoa privada”.  Estão 


limitados à vossa própria pessoa?  Se todos os elementos da vossa mãe e pai, e os fornecidos pelas 


coisas da criação fossem removidos, vocês desapareceriam.  Então que é o ser chamado “eu”?  É a 


posição que representa a mãe e o pai.  Vocês vivem através da vossa mãe e pai, durante o período no 


útero, herdando o sangue e carne dos vossos pais e sendo alimentados por eles. 


Por esta razão, no período da vossa vida presente na terra, têm “a mãe terra, a mãe de todas as 


coisas”.  Esta terra, este planeta, é a nossa mãe que nos fornece elementos a níveis diferentes.  


Quando crescem no útero da vossa mãe, como respiram?  Através do cordão umbilical.  Isto é o vosso 


cordão ligado ao corpo da vossa mãe. 


Porém, sabemos que estamos ligados ao segundo mundo, o mundo de ar.  Depois de deixarmos o 


útero, causamos destruição.  A que estamos ligados na altura do nosso primeiro choro?  Começamos 


a estar ligados ao mundo de ar, no qual respiramos ar através das narinas.  As nossas narinas são a 
linha absoluta de fornecimento.  Podemos viver se as narinas estiverem entupidas?  Se não podemos 


respirar morremos.  As narinas têm uma estrutura dupla.   


Quando saímos do útero para nos ligarmos ao mundo de ar, todos os órgãos acessórios para a vida no 


útero, tais como o cordão umbilical, o saco amniótico e a placenta são destruídos e morrem.  Que 


aparece no mesmo momento da morte destes órgãos?  Vimos para o universo, no planeta terra.  Deste 


modo, vivemos pelo fornecimento de alimentos através da boca. 


Depois de sairmos do útero, que tem o nosso corpo de fazer?  Enquanto estávamos a respirar através 


do cordão umbilical, no útero, estávamos ao mesmo tempo a preparar as narinas, que são o cano do 


ar.  Então, quando nos precipitamos do útero, mudamos de órgão e começamos a respirar.  Do mesmo 


modo, que devíamos agora fazer neste mundo?  O que temos de fazer, depois do nascimento, é 


encarnar amor.  Temos de respirar o ar do amor.  Temos de inalar o ar do amor através da nossa mãe 


e pai.  Temos de passar por todos os processos relacionados com o fornecimento do ar do amor.  


Quando nascemos como bebés numa família, subimos e, em seguida, descemos ao longo de uma 


linha sinusoidal.  Depois de nascermos como bebés, crescemos e envelhecemos e, em seguida, 


morremos e somos dissolvidos.  Nascemos como bebés e regressamos à fase em que nos tornamos de 


novo bebés. 


Que acontece quando morremos?  Libertamo-nos do segundo útero e somos ligados ao terceiro órgão 
da respiração de amor.  Libertamo-nos do amor parental e fraternal e entramos no mundo de amor 


que existe em harmonia completa com o Ser original do grande cosmos, Deus.  O mundo espiritual 


está cheio do ar de amor.   


Portanto, vocês têm de preparar agora o cano necessário para respirar amor.  Para isso, precisam de 


experiências com o mundo espiritual.  Só podem ser imortais quando se tornam pessoas que podem 


sentir amor espiritual e respiram o ar de amor.   


Quando se libertam do útero da mãe planeta terra e saem dela, respiram com os órgãos respiratórios 


do amor.  Podem ganhar a vida eterna só quando herdam o terceiro amor.  Para onde vão, depois de 


se ligarem ao amor?  Regressam a Deus.  Vão para o mundo espiritual, respirando por intermédio do 


órgão respiratório do amor.  Mas o caminho permanece para chegar ao Ser Original, Deus.  Uma vez 


que a semente foi iniciada pelo Ser Original, tem de produzir frutos e regressar a Ele. 


Por consequência, o curso da vida é a jornada de um viajante.  Que equipamento têm de ter aqui?  


Têm de seguir este caminho, sentindo e encarnando amor.  A Queda do homem significa que vocês 


não puderam receber o amor da mãe e do pai.  Portanto, têm de formar a família vertical com base no 


amor de Verdadeiros Pais, irmãos, marido e mulher e filhos e filhas verdadeiros.  Também têm de 


criar o ambiente horizontal colocando muitas famílias no Norte, Sul, Este e Oeste.   


Estas famílias devem tornar-se verdadeiras famílias que possam ligar o vertical com o horizontal.  
Quando isto se expande aos domínios do clã, tribo, nação e mundo, este mundo unido por amor é o 


que chamamos Reino do Céu.  (139-212, 31.1.1986) 







 


2.8. As coisas que devíamos deixar por detrás, antes de irmos para o mundo espiritual 


 


2.8.1. Devíamos deixar por detrás um túmulo de amor 


 


Em geral, quando os seres humanos pensam na vida eterna, fazem-no não somente em termos de 


décadas ou séculos, mas de milénios, dezenas de milénios ou evos.  Quando as pessoas morrem, não 


são diferentes de animais.  Para que serve deixar algo por detrás?  Presentemente, mesmo pessoas que 


não acreditam em religião e que não conhecem Deus, dizem: Ah, eu devia deixar por detrás a minha 


honra”, mas, para que serve deixar por detrás a honra?  Mesmo que uma pessoa se tornasse um 


patriota da América e fosse honrada com um monumento, esse monumento desapareceria se a 


América desaparecesse.  Para que serve deixar o nome por detrás?  Mesmo que o fizessem, de uma 


perspectiva histórica, algo considerado bom, durante um período de prosperidade, pode mais tarde ser 


considerado mau, durante um período de declínio.  (103-15, 28.1.1979) 


 


O objectivo de Deus foi deixar os Seus filhos aqui na terra.  Por conseguinte, quando for perante 


Deus no mundo espiritual, posso também permanecer na mesma posição que Ele, se tiver deixado por 
detrás filhos do Deus vivo.  Esse, na verdade, é o significado do mandamento bíblico de crescer, 


multiplicar e encher a terra.  (146-223, 11.3.1986)  


 


Que farão vocês com a vossa vida?  Deviam deixar por detrás um túmulo de amor.  Deixemos por 


detrás um túmulo de amor!  Se vocês viverem dentro de um túmulo de amor, não sentirão amargo 


sofrimento.  Mesmo que se fartassem de viver num lugar como um túmulo, não teriam ressentimentos 


se vivessem com amor.  Se pudermos deixar por detrás um túmulo de amor, a nossa vida será um 


sucesso por toda a eternidade.  Se viverem desse modo, quando morrerem Deus levará Consigo os 


Seus filhos e filhas para vos dar as boas-vindas no mundo espiritual.  Se nunca usaram um anel, Deus 


colocará no vosso dedo um anel de diamantes do Reino do Céu.  Se nunca usaram bom vestuário, 


Deus vestir-vos-á com o melhor vestuário da realeza do Reino do Céu.  (97-167, 12.3.1978)  


 


2.8.2. O direito de posse no mundo espiritual é determinado pelo testemunho 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, o vosso direito de posse será determinado pelo número 


de pessoas que levaram para o Reino do Céu.  Elas constituirão a vossa riqueza eterna.  Agora, o 


tempo chegou para pensar cuidadosamente nestas coisas.  O tempo virá quando poderemos dar 
testemunho a milhões de pessoas num único dia.  A Igreja da Unificação tem um tremendo potencial.  


Olhem para o mundo.  Quantas pessoas estão a vaguear inquietas, como se tivessem perdido o juízo, 


agonizando sobre se deviam viver ou morrer, fazendo perguntas sobre o sentido da vida e suicidando-


se?  (218-227, 19.8.1991) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, quanto mais amor tiverem no coração, tanto mais 


pessoas formarão uma fila para estar com vocês.  Tal pessoa será respeitada no mundo espiritual.  Se 


milhares e dezenas de milhares de pessoas rodearem essa pessoa, dizendo: “Oh, eu gostaria de viver 


com esta pessoa”, ela será uma pessoa muito abastada, com um vasto domínio.  Que tipo de pessoa 


será próspera no próximo mundo?  Aquela que se investe na causa do amor. 


Dar testemunho significa coleccionar bênçãos de amor.  Com amor, nós, como donos, recuperamos a 


propriedade que ladrões do mundo satânico roubaram do Céu.  Vamos para essas pessoas com um 


coração de amar a sua mãe e pai mais que elas, e levamos connosco todas as bênçãos relacionadas 


com amor.  Mesmo que sejamos maltratados, não declinaremos.  Dezenas de milhares de santos 


seguir-nos-ão, e as coisas da criação também.  Como eles nos seguem, tornar-nos-emos pessoas 


prósperas naturalmente.  (205-347, 2.10.1990) 


 
Quando vocês entram no mundo espiritual, não levam dinheiro convosco.  Têm de cuidar dos filhos 


de Satanás.  Uma pessoa devia cuidar de, pelo menos, cento e vinte pessoas.  As pessoas do reino 







celestial foram todas perdidas e deviam ser enxertadas, para que uma condição seja estabelecida que 
elas não foram perdidas.   


Para poderem passar pelos doze portões no mundo espiritual, vocês têm de restaurar, na terra, para o 


Reino Celestial, as pessoas sob o domínio de Satanás.  Para isso, têm de derramar lágrimas, sangue e 


suor.  Com o coração de verdadeiro amor pela recriação, vocês têm de investir o vosso coração mais 


que o coração de pais, marido e mulher, e filhos do mundo satânico, e causar essa transição de 


domínio, com as vossas lágrimas, suor e sangue.  Sem isso, não podem reivindicar como vossos 


nenhuns cidadãos do Céu.  Todas as condições necessárias para estabelecer a vossa posição de glória 


no outro mundo e a vossa proximidade de Deus, serão determinadas em proporção ao número de 


pessoas que vocês restauram.  (211-352, 1.1.1991) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, no futuro, não trazem dinheiro convosco, nem o nome 


da Igreja da Unificação.  Que deviam fazer, de agora em diante?  A questão é quantos filhos e filhas 


vocês criaram, que Deus possa amar.  O número de bebés que uma pessoa pode gerar é limitado e é 


algo que qualquer pessoa pode fazer. 


No processo da restauração, quais são as coisas por que vocês têm de passar?  Se recuperarem do 


mundo satânico muitos filhos e filhas que Deus possa amar, os vossos actos meritórios serão ligados 
aos vossos antepassados e abrem o caminho para a sua libertação.  Esta é a melhor prenda que vocês 


podem obter no curso da restauração. 


Mesmo que tivessem trabalhado como directores regionais, se não tiverem filhos e filhas espirituais, 


irão para o mundo espiritual como um pedinte com uma lata vazia, porque não têm nem sequer uma 


pessoa ligada a vocês. 


O Céu é um mundo infinito que requer pontes ligadas com um coração de amor.  Por esse motivo, 


quanto maior for o número de pessoas a que tiverem dado testemunho, espalhadas até aos confins do 


mundo, tanto mais amplas serão as áreas que poderão visitar no mundo espiritual.  Todas essas 


pessoas tentarão estabelecer laços com vocês. 


Se resolverem problemas na terra, quando forem para o mundo espiritual isso criará uma vasta 


fundação para actividades, devido à relação recíproca entre os dois mundos, permitindo-vos resolver 


também esses problemas no mundo espiritual.  Tudo cairá na vossa posse.  Por esta razão, a vossa 


esfera de acção pode atingir todo o mundo espiritual, com base nesse padrão.  Sem esta base, vocês 


serão empurrados para um canto e as vossas actividades serão restritas.  Assim, não têm nenhum 


tempo para descansar. 


Unicamente comer, viver e criar filhos e filhas não conta para muito quando vocês forem para o 


mundo espiritual.  Portanto, temos de encontrar as pessoas do Reino Celestial. 
Temos de digerir rapidamente as pessoas deste mundo e o próprio mundo.  Se as pudermos digerir 


rapidamente, todas as pessoas-espírito no mundo espiritual serão ressuscitadas através da ressurreição 


pelo regresso.  Presentemente, o direito de primogenitura pertence à fundação satânica.  Se essa 


fundação for restaurada para Deus, se Adão chegar a ter o direito de primogenitura, o arcanjo ouvi-lo-


á e segui-lo-á.  Se o arcanjo permanecer numa posição de obediência absoluta, entra na órbita do 


amor de Deus e de Adão, e desse modo entra naturalmente no Céu, seguindo Adão.  Este é o 


Princípio.   


Os seres humanos não cumpriram esta responsabilidade na terra, e as coisas foram invertidas.  


Consequentemente, deviam pô-las em ordem.  Temos de abrir o caminho da restauração por 


indemnização.  Vocês deviam compreender o valor tremendo do testemunho.  Por consequência, o 


que importa é quantas pessoas conduzimos à vida eterna.  Simplesmente afixar o símbolo da Igreja da 


Unificação não serve para nada.  Temos de produzir frutos.   


Quando Jesus foi para Jerusalém, aproximou-se de uma figueira para ver se tinha frutos, mas 


verificou que não os tinha.  Ele amaldiçoou a árvore, e ela secou e morreu.  É exactamente isso que 


acontecerá.  Para que serve manter aparências?  Por conseguinte, o número de famílias abençoadas 


que vocês criaram, será a vossa colheita. 


Têm de dar testemunho a cento e vinte pessoas, centenas de pessoas.  Sem isso, não faz sentido 
amarem os vossos próprios filhos e filhas.  De acordo com o Princípio, temos de dar testemunho a 


cento e vinte pessoas.  Cento e vinte representa o número de nações do mundo, no tempo de Jesus.  







Quatrocentos e trinta famílias são equivalentes a todos os nomes de família numa nação, e 
representam quatro mil e trezentos anos de história coreana.  Desse modo, eu abri o portão para as 


pessoas representadas por estes nomes de família entrarem no Reino do Céu.  Embora eu tenha aberto 


o portão, isso não significa que elas entrem realmente. 


Isto não é conversa fiada.  É lógico.  Não passem meses e anos sem qualquer objectivo.  Somente 


quando vocês derem à luz filhos e filhas e os educarem durante a vossa juventude, podem transmitir 


aos vossos descendentes uma fundação da qual se possam orgulhar.  Só quando os vossos filhos se 


tornarem pessoas respeitáveis, vocês podem sentir orgulho perante a história.  Sem tais resultados 


actuais, podem ser aceites ao nível de família ou de aldeia, mas não ao nível nacional.  Para isso, 


precisam de resultados actuais que possam ser transmitidos como uma tradição.    


Portanto, toda a gente deseja deixar algo na nação, no mundo, e no Céu e terra.  O mesmo princípio 


aplica-se a vocês.  Por isso, têm de ter o conceito claro que a finalidade de toda a vossa vida é 


estabelecer o vosso território de domínio, e não podem pensar em desistir no caminho da Vontade de 


Deus, mesmo que não gostem. 


Porque tomaria eu essa responsabilidade, ainda que isso signifique ter de ir para a prisão e sofrer lá 


sozinho?  Para salvar as pessoas que estão a sofrer em tais circunstâncias.  Se as puder beneficiar nas 


circunstâncias de sofrimento, elas seguirão e, seguindo, serão colhidas.  Quando eu for para o mundo 
espiritual, irei para a posição mais elevada do Reino do Céu, porque tudo aquilo que fiz será acolhido 


como algo público.   


Se a educação dos cidadãos de uma nação for bem conduzida, essa nação prosperará.  O mesmo 


princípio aplica-se a vocês.  A questão é como vocês farão as pessoas compreender, como podem 


corrigir a sua atitude, e como podem transmitir o sucesso dos vossos ideais, em tudo o que se 


relaciona com a vida no Reino do Céu.  Se isto for feito, o mundo será rapidamente restaurado.  Por 


esse motivo, têm de as educar com sinceridade. 


O mesmo se passa comigo.  Quando dou sermões, falo durante cinco ou seis horas de cada vez.  Não 


faço isso por  gostar.  A essência de um sermão é simples.  Não demora nem sequer quinze minutos.  


Todavia, falo durante tanto tempo porque tento facilitar a compreensão da essência para várias 


pessoas, explicando coisas através de muitos exemplos e deixando-as participar nessa esfera.  A 


finalidade é semear, na Primavera, tantas sementes quantas for possível.  Se eu semear muitas 


sementes, muitas plantas crescerão.   


Então, onde têm de semear as sementes?  Vocês deviam semeá-las num lugar que não esteja sujo.  


Qual é esse lugar?  São os jovens.  Uma vez que plantem sementes na juventude, durarão uma vida 


inteira e não poderão ser arrancadas. 


Quando é que as pessoas são mais sensíveis?  Na escola elementar.  Os seus sentidos entorpecem, 
depois de entrarem no ensino secundário.  Logo que comecem a frequentar a universidade, é como se 


passassem através da próxima cidade.  É como se fossem numa excursão.  O tempo mais difícil é 


durante a escola elementar.  Em seguida, durante a escola secundária.  À medida que o tempo passa, a 


sua sensibilidade torna-se menos intensa.  Portanto, temos de semear as sementes da vida, na altura 


apropriada. 


Se vocês cuidarem de crianças na escola dominical, brincarem com elas, lhes ensinarem canções 


infantis, e lhes contarem histórias, tais coisas acumular-se-ão para se tornarem uma fortuna eterna 


para o vosso futuro.  Sempre que encontrem pessoas idosas, dêem testemunho das palavras de Deus.  


Os líderes da Igreja da Unificação não estão a fazer bem estas coisas. 


Se estiverem num autocarro, falem com dez pessoas, perguntando para onde vão, para se 


relacionarem com elas.  Podem pedir-lhes que vos encontrem novamente.  Se as encontrarem outra 


vez, deviam ensinar-lhes o Princípio.  Podem dar testemunho a tantas pessoas quantas quiserem.  


Existem bastantes recursos educacionais.  Se quiserem dar testemunho, é melhor viajar de autocarro 


ou metropolitano que conduzir o vosso próprio carro.  Se seguirem o mesmo caminho, durante as 


horas de viagem conhecerão pessoas pela sua face.  Se as começarem a cumprimentar, podem 


estabelecer uma rede de relações humanas, através da qual podem ter acção de dar e receber com elas.  


Se tais oportunidades existem por toda a parte à vossa volta, então porque desperdiçam meses e anos? 
Mais importante que comer, é trazer cidadãos do Reino do Céu.  Não estamos a fazer isso muito bem.  


Essa é a nossa profissão principal.  Esse é o trabalho principal para nós que vivemos na terra.  Entre 







os trabalhos que vocês deviam fazer durante a vossa vida, nada é mais importante que isso.  Todos os 
vossos sucessos no trabalho para uma companhia, promoções, ou ganhar dinheiro, todas essas coisas 


passarão.  Dinheiro, coisas materiais e conhecimentos não servirão para nada, no próximo mundo.  


Mesmo que não tenham aprendido certas coisas, compreendê-las-ão imediatamente com o vosso 


coração  Saberão tudo dentro de uma semana. 


O poder também não é necessário no outro mundo.  O que é necessário no mundo espiritual é um 


poder criador de harmonia e um poder de influência baseados no amor.  Portanto, se uma pessoa não 


pôde adquirir poder de influência baseado no amor, fundamentalmente essa pessoa não se pode 


harmonizar com o mundo original dominado pelo amor e será repelida logo que lá entre.  Essa pessoa 


irá para o inferno. 


Vocês dizem que trabalharam desde que vieram para a Igreja da Unificação, mas têm de pensar em 


que posição trabalharam.  Têm sempre que pensar em que posição trabalharam, e na vossa direcção e 


posição.  Se pensarem desse modo, então, quando orarem, Deus estará convosco.  Sabê-lo-ão no 


momento em que fecharem os olhos, mesmo sem oração.  Se tentarem dar um discurso nalgum lugar, 


as palavras fluirão suavemente da vossa boca.  Se se encontrarem com pessoas conscienciosas, serão 


atraídos para entrar em suas casas.   


Tudo existe numa relação recíproca.  As flores têm o poder de atrair algo que possa ter uma relação 
recíproca com elas, quer como companheiro sujeito ou objecto.  Ainda que vocês vejam alguém pela 


primeira vez, isso não significa que não se possam relacionar com essa pessoa.  É assim que um 


magnete funciona – a sua essência é eternamente imutável.  Por isso, se vocês forem para tal lugar, 


sentirão alegria no vosso coração e terão desejo de falar.  Uma vez que entrem nesse estado, a vossa 


boca abre-se, mesmo que não tenham tencionado falar. 


Quando um dia forem para o mundo espiritual, que dirão a Deus, que conduz a história da restauração 


e que sofreu até este dia para encontrar um Adão?  Deus tem estado à procura de um Adão 


aperfeiçoado, desde o princípio da criação.  Todos vocês sabem o Princípio.  Esta é a arma que pode 


salvar inúmeras pessoas.  Até agora, Deus não pôde ensinar a humanidade e, por conseguinte, teve de 


guiar o trabalho de redenção no meio da ignorância.  Na terra, estamos a trabalhar na posição de Deus 


e fazendo coisas mais extraordinárias que Ele.  Através do Princípio há um caminho que nos permite 


educar e levar connosco centenas e milhares de Adãos. 


Por consequência, temos de os ligar à vida eterna.  A questão da vida eterna é um assunto sério.  


Quando a Primavera chega, as jovens mulheres vão à procura de vegetais nas montanhas.  Do mesmo 


modo que vocês procurariam as coisas que desejam, têm de viver toda a vossa vida.  Quando vêem os 


vossos contactos, deviam ter o coração de lhes ensinar o Princípio, durante toda a noite.  Façam todo 


o possível para os inspirar, na altura do vosso primeiro encontro. 
Não há mais nada que devam fazer, senão encontrar filhos e filhas que possam levar para o Reino do 


Céu.  Mesmo que vocês tenham centenas de milhões de dólares e vivam abastadamente, tudo isso 


passará.  Façam isto, mesmo que tenham de investir todos os vossos bens materiais, conhecimento e a 


vossa própria vida.  Para criarem cidadãos do Céu, não os deviam investir separadamente, mas ao 


mesmo tempo.  Quanto mais o vosso investimento se acumular, tanto mais aumentará o valor desse 


investimento total. 


Vocês, líderes da Igreja da Unificação aqui, talvez endireitem os ombros e sintam orgulho, mas isso é 


uma coisa vergonhosa.  A questão é quantas vidas vocês salvaram com os vossos próprios esforços.   


Quanto vocês vão ser louvados eternamente no Céu, pelas vossas realizações, depende de quantos 


cidadãos celestiais colheram.  Até agora, as pessoas não tinham uma pá para a colheita.  Não podiam 


fazê-lo, porque não sabiam.  Mas vocês têm um porta-bagagem nas vossas costas.  Podem fazer uma 


colheita extraordinária, logo que comecem a espalhar apaixonadamente as palavras de Deus.  


Contudo, como estão a passar tempo sem qualquer objectivo, mesmo com essa espécie de habilidade 


interna, Deus quereria partir-vos com um raio. 


Não importa se for meia-noite ou o amanhecer, noite ou dia.   Deus deseja aceitar os vossos esforços, 


mas vocês não Lhe podem dizer: “Oh, estou ensonado e quero dormir”.  Nessa posição, vocês devem 


correr sem parar. 
Temos de ensinar acerca da questão da vida eterna.  De agora em diante, vocês têm de tomar essa 


responsabilidade.  Eu não posso amaldiçoar aqueles que se opõem à Igreja da Unificação.  O Céu 







deseja que eles estabeleçam uma relação comigo e a solidifiquem, mas, se eles desaparecerem, é a 
responsabilidade da nossa igreja.  Eu tenho de tomar responsabilidade por isso.  Este mundo veio a 


opor-se a nós por causa de Satanás, mas é a nossa responsabilidade ultrapassar rapidamente essa 


oposição.  Se não o fizermos, a nossa situação será tanto mais miserável quanto maior for o prejuízo 


sofrido. 


É o mesmo que dar leite a um bebé.  Se vocês derem nascimento a um bebé, têm de lhe dar leite.  É 


por isso que as pessoas vos procuram.  Quando o fazem, nunca as tratem com frieza.  Eu também 


tenho estado a viver desse modo, toda a minha vida.  Se alguém vem visitar-me, nem que seja à meia-


noite, eu continuo sentado com ele e nunca lhe digo que se vá embora, a não ser que queira ir.  Essa 


pessoa não se quer ir embora, porque tem algo de que precisa.  Então, tenho de ensinar-lhe as 


palavras de Deus.  Viverei toda a minha vida desse modo.  Nunca adoptarei uma atitude pragmática.  


O mundo espiritual está sempre acordado.   


Se vocês, membros da Igreja da Unificação, lutam entre si, e, como resultado, uma pessoa se perde, o 


dano será grande.  É possível que essa pessoa pudesse vir a compreender a Vontade de Deus e 


cumprisse a sua responsabilidade perante o Céu; então, podia salvar milhares e dezenas de milhares 


de pessoas.  Talvez fosse mais extraordinária que vocês.  Assim, se dirigirem mal as pessoas a vosso 


cargo, tudo correrá mal.  Se permanecerem numa posição baixa e tentarem colocar todas as outras 
pessoas numa posição mais elevada que vocês, não haverá problemas.  Esse é o significado da 


humildade.   


Mas, se cometerem um erro, declinarão.  Se entrarem no quarto onde a vossa esposa e filhos estão à 


noite, têm de tomar responsabilidade como pai e marido.  Se o marido tiver êxito, a sua esposa segui-


lo-á no outro mundo.  Evidentemente que há um processo de treino para entrar na casa do Pai.  O 


processo mais rápido é o directo.  No outro mundo não há perdão.  Vocês preparam-se agora para 


poderem viver nesse mundo. 


Façam este trabalho ainda que tenham de passar uma refeição sem comer.  Não deviam dizer que o 


farão depois de comer.  Se um rastilho de dinamite estivesse aceso e prestes a explodir, vocês não 


poderiam comer.  Trata-se do assunto sério de ligar as pessoas com a vida eterna.  Uma lâmpada só se 


acende quando a electricidade gerada numa central eléctrica é transmitida, através de vários 


terminais, e dispositivos do circuito eléctrico.  A lâmpada só permanecerá acesa enquanto a ligação à 


corrente eléctrica for mantida. 


Por isso, vocês deviam amar os vossos filhos e filhas espirituais mais que os vossos próprios filhos, e 


fazer mais pelos vossos pais espirituais que pelos vossos pais biológicos.  Os pais que vos deram 


nascimento são pais do mundo satânico, mas os vossos pais espirituais são pais do mundo celestial.  


Por consequência, vocês têm de servi-los mais do que servem a vossa própria mãe.  Além disso, 
filhos e filhas espirituais têm a responsabilidade de cuidar dos filhos das pessoas que as salvaram e 


ajudá-los a casar-se.  Essa é a vontade de Deus.  Eles devem educar todos os filhos dos seus pais 


espirituais. 


Por conseguinte, tudo é em vão a não ser que as pessoas sejam ligadas à vida eterna.  Terem ouvido 


as palavras de Deus, não é o fim da matéria.  Vocês têm de os encorajar repetidamente a receber a 


Bênção.  Eles têm de recebê-la.  Se a receberem e começarem a dar testemunho, uma ligação será 


feita naturalmente.  Se puderem ultrapassar perseguição nas circunstâncias difíceis do mundo 


satânico, já estão no caminho da vida.  Quando eles recebem a Bênção, a vossa responsabilidade está 


cumprida. 


Não dêem sermões egoístas.  Têm de falar derramando sangue e suor.  Têm de passar pelas dores de 


parto.  Têm de fazê-lo derramando lágrimas.  Se as lágrimas secarem nos vossos olhos, o vosso 


sermão é falso.  (230-25, 15.4.1992)  


 


2.8.3. Razões para ter muitos filhos e filhas 


 


Não há nenhum membro da Igreja da Unificação que não conheça Deus e não acredite no mundo 


espiritual.  Tivemos origem no amor, separamo-nos de Deus e, eventualmente, regressaremos a Ele. 
Se um marido e mulher estão verdadeiramente unidos num coração e vão para o mundo espiritual, 


podem trocar de posições em qualquer altura.  Dizemos que o amor é unidade.  Se olharmos para uma 







mulher, há um homem dentro dela.  É exactamente o mesmo que com as características duais de 
Deus.  Como o carácter interno e forma externa se dividiram de Deus, têm de subir a escada do amor 


para regressarem à origem.  Uma vez que o padrão da criação teve a sua origem no amor, é necessário 


subir esta escada para regressar.  Depois de tudo, o destino final é estar junto de Deus. 


As pessoas não geram bebés no mundo espiritual.  O mundo espiritual é um mundo vertical.  É o 


mundo com a forma de um círculo centrado em Deus.  Portanto, não é necessário gerar bebés.  Deus 


criou os seres humanos como as suas encarnações, porque precisa de uma fundação horizontal.  Ela é 


um campo de reprodução no qual todos os cidadãos do mundo espiritual têm a sua origem.  Deste 


ponto de vista providencial, podemos compreender porque é que as pessoas praticam o controlo de 


nascimentos: a linhagem má não deve continuar a ser propagada. 


Os cidadãos celestiais que as famílias abençoadas da Igreja da Unificação multiplicam, tornam-se a 


sua propriedade.  Os vossos próprios filhos e filhas são mais valiosos que filhos e filhas espirituais, os 


quais não têm uma relação directa com a Bênção.  A vossa posição no Céu será decidida de acordo 


com o número de filhos e filhas que vocês deixam por detrás.  (205-97, 7.7.1990) 


 


A perfeição é possível e tem de ser conseguida na terra, com verdadeiro amor, não no mundo 


espiritual.  É por isso que vocês têm de gerar filhos e filhas.  Os vossos filhos e filhas tornam-se 
cidadãos celestiais e cidadãos ideais do Reino do Céu.  Por essa razão, vocês têm de gerar muitos 


filhos e filhas.  Originalmente, devia haver mais de doze direcções, e isso explica o meu desejo de ter 


mais de doze direcções.  (217-130, 12.5.1991) 


 


Sem filhos e filhas, o Reino do Céu não prospera.  Por consequência, as famílias abençoadas não 


deviam praticar controlo de nascimentos.  Mesmo que as pessoas morram à fome, todas vão para o 


mundo espiritual e, se morrerem em amor, vão para o Céu. 


Assim, o mundo satânico está agora a promover o controlo de nascimentos, mas a Igreja da 


Unificação não devia envolver-se com isso.  Eu passei por tribulações para cumprir a Vontade de 


Deus, mas não morri à fome.  Mesmo que vá para um lugar onde haja grande escassez de alimentos e 


fome, posso viver porque estou treinado para isso.  Quando sacrificamos tudo por causa do amor 


absoluto, podemos controlar Deus, o mundo satânico e prosperidade celestial.  Que quero dizer com 


controlo?  Quero dizer que Deus nos seguirá.  Deus, este mundo e prosperidade celestial seguir-nos-


ão.  (201-133, 27.3.1990) 


 


Eduquem os vossos filhos para que sejam pessoas extraordinárias, que vocês possam legar à 


posteridade na terra.  No futuro, todos eles irão para o mundo espiritual e tornar-se-ão cidadãos do 
Céu.  Quantas pessoas oferecerão vocês como cidadãos do Céu?  Foi difícil na terra, mas torna-se um 


caminho nobre e glorioso no mundo eterno. 


Vocês sofrem muito para educar e alimentar filhos na terra, mas, no mundo espiritual, comida e 


vestuário não são  problemas.  Não é problema viver.  Uma vez lá, pensarão que deviam ter tido 


tantos filhos quanto possível.  (218-319, 22.8.1991) 


 


Não haverá multiplicação no mundo espiritual.  Como Deus está na posição do Pai vertical, só há um 


ponto.  (221-204, 24.10.1991) 


 


Que está Deus a fazer?  Está a salvar o mundo.  As obras que permitiram às pessoas entrar num lugar 


elevado no mundo espiritual foram realizadas na terra.  Que espécie de lugar é a terra?  É a fábrica de 


produção de cidadãos do Reino do Céu – o vasto e imutável Reino do Céu. 


Mesmo que cada pessoa gerasse cem filhos, o Reino do Céu é tão vasto que nunca haveria 


superprodução.  O outro mundo pode acomodar qualquer número de pessoas.  Não devíamos 


envolver-nos em controlo de nascimentos.  Logo que vocês forem para o mundo espiritual, a questão 


consiste em saber quantos cidadãos do Reino do Céu criaram e conduziram lá.  Compreendam que os 


vossos direitos e interesses no mundo celestial, assim como a posição com que serão reverenciados, 
dependerão do número de verdadeiros filhos e filhas que levarem para lá.  (202-38, 1.5.1990) 


 







2.9. A nossa atitude em face da morte 


 


Jesus ensinou tudo: Aqueles que tentarem morrer viverão, e aqueles que tentarem viver morrerão.  


Onde se podem encontrar neste mundo tais palavras sem sentido?  Não há palavras tão absurdas 


como estas, mas elas são verdadeiras. 


Então, porque se morre?  Qual é a finalidade da morte?  É viver.  Existe uma finalidade para a vida.  


As pessoas vivem com objectivos diferentes.  Por que razão diz a Bíblia: “Amarás, pois, ao Senhor 


teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas 


forças”?  Para nos tornarmos filhos de Deus.  Significa oferecer a nossa cabeça para amar Deus.  Só 


se tem uma cabeça, mas temos de oferecê-la a Ele. 


Onde devíamos ir para morrer?  Temos de morrer na posição mais elevada, em vez de na posição 


mais baixa.  Por conseguinte, devíamos morrer pelo Reino do Céu.  O Reino Celestial é maior que 


qualquer nação deste mundo.  Devíamos morrer no Reino do Céu, o qual é único no Céu e na terra.  


Onde devemos morrer?  Esta é a questão.  Mesmo em relação à morte, há uma maneira correcta de 


morrer. 


Há uma posição apropriada para morrer.  Não devíamos morrer como os coreanos normalmente 


morrem, pois de outro modo a nossa morte não teria qualquer significado, não importa quantas vezes 
morrêssemos.  Devíamos morrer na posição mais elevada, pela nação do coração de Deus, no centro 


do Reino do Céu – o melhor lugar para morrer.  A nossa morte devia inspirar toda a gente no universo 


a içar uma bandeira para nos dar as boas-vindas.  (34-184, 6.9.1970) 


 


Presentemente, ansiamos pelo dia da última ressurreição, o dia da esperança.  Esse tempo de 


esperança, pelo qual toda a gente anseia, é aquele em que toda a gente se pode regozijar, mas esse 


tempo não vem facilmente.  Essa esperança só pode ser acalentada por aqueles que conquistaram a 


morte.  Só a possuirão aqueles que lutaram por Deus, contra Satanás, e que sofreram perseguição 


juntamente com Deus, por causa do Céu.   


Quando pensamos que tal tempo chegará até nós, temos de ter um coração ardente para ultrapassar as 


circunstâncias da nossa vida e mesmo o medo da morte.  Se vocês não chegarem a ter esse coração 


ardente, não podem atrair esse dia de esperança para a vossa esfera de vida quotidiana. 


Portanto, aqueles que estão determinados a viver uma verdadeira vida deviam perguntar a si próprios: 


“Como morrerei?” Vocês não deviam perguntar: “De que modo verei o meu último dia?” só quando 


estiverem prestes a morrer, depois de terem vivido oitenta anos.  Na altura da sua morte, Jesus disse: 


“Tudo está consumado” e “Pai, nas Tuas mãos rendo o meu espírito”.  Na verdade, ele foi alguém que 


obteve vitória durante o curso da sua vida.   
Um dia vocês encontrarão a morte.  Enquanto olham para o vosso passado, nesse momento, pensem 


nas palavras que desejariam deixar por detrás. 


Neste caminho não há amigos.  É o caminho sem os amados pais, irmãos, marido ou mulher, ou 


filhos.  É o caminho que se percorre sozinho.  É o caminho que não se pode visitar novamente, ou ao 


qual se pode regressar.  É o caminho ao qual nunca se pode regressar por toda a eternidade, uma vez 


que se parta.  Com que coração percorrem vocês este caminho?  Se não tiverem esperança com que 


possam ultrapassar a morte, no momento em que a enfrentam, o vosso fim virá nesse preciso 


momento.   


Numerosas pessoas que acreditaram e seguiram a Vontade de Deus não foram aquelas que recuaram 


perante o caminho da morte.  Em vez disso, foram aquelas que ridicularizaram a morte e a 


ultrapassaram de uma maneira dignificada.  Tais pessoas exaltaram o caminho do Céu. 


Cada um de vocês tem de manter esperança de poder ultrapassar a morte, quando a encontrar.  Depois 


de terem atravessado esse caminho, têm de ser capazes de correr alegremente para a terra natal 


original pela qual ansiaram, com a esperança de conservar a cabeça erguida perante o Céu.  Só 


aqueles que ardentemente desejam o mundo ideal de Deus podem ultrapassar a morte. 


Todas as coisas neste mundo desaparecerão.  Os vossos queridos pais, cônjuges, tudo o que vocês 


amam, desaparecerá, e vocês, eventualmente, encontrarão a morte.  Mas só aqueles que têm 
esperança vitoriosa, que possa ultrapassar mesmo a morte, podem permanecer perante o Céu. 







As pessoas que vivem presentemente na terra, não desejam o caminho do sofrimento e tristeza.  Se 
têm um momento de alegria, lamentam-se quando desaparece.  Tal é a natureza humana. 


Neste mundo em que vivemos, tristeza e alegria estão misturadas.  Todas as alegrias, que estamos a 


sentir, são aquelas que desaparecerão com a morte, mas não as alegrias que ultrapassam a morte. 


Se tristeza e alegria desaparecem com a morte, então, o desejo do coração humano de procurar 


alegria, melhores coisas, e ansiar pelo mundo eterno, desaparece com a morte?  Não.  O facto que o 


coração e emoções humanas se movem nessa direcção, prova que tal mundo existe na realidade. 


Como os seres humanos são seres espirituais, a vida humana é eterna.  A razão por que as pessoas 


ofereceram lealdade ao Céu, percorreram o caminho da morte pelo Céu, e percorreram com esperança 


um caminho repulsivo para muitas pessoas, é que sentiram algo que pessoas ordinárias não puderam 


sentir, e compreenderam um valor que pessoas ordinárias não puderam compreender.  É por isso que 


puderam percorrer o caminho da morte. 


A não ser que o vosso anseio se torne mais forte que qualquer adversidade, tribulação, tristeza, ou 


morte, que encontrem na vossa vida actual, vocês tornam-se pessoas que se lamentam perante a morte 


e recuam perante a tristeza e a dor.  Como Jesus atravessou o cume da morte, foi para o mundo eterno 


e construiu o mundo da ressurreição, também nós temos hoje o destino de atravessar o cume da 


morte. 
Que tipo de pessoas vivem com esperança celestial?  São aquelas que podem alegremente atravessar 


o cume da morte, que causa tristeza nos seres humanos.  Essas são pessoas que mantêm a esperança 


no Céu.  Por essa razão, vocês não deviam tornar-se pessoas que têm ressentimento e se lamentam de 


todas as coisas deste mundo antes da morte, mas, em vez disso, deviam tornar-se pessoas que possam 


permanecer perante o Céu, com alegria e orgulho do valor da sua morte.  O Céu está à procura desses 


filhos e filhas de esperança. 


Se há pessoas que sintam a alegria do Céu em tais circunstâncias, Deus não pode deixar de amá-las.  


Se existir um grupo de pessoas que clamem ao Céu em tais circunstâncias, o Céu não pode deixar de 


responder a esse clamor.  (6-52, 22.3.1959) 


 


“Quem quer que perca a sua vida, pela Vontade de Deus, preservá-la-á, e quem quer que preserve a 


sua vida, perdê-la-á”.  Qual o significado destas palavras?  Aqueles que estão na posição de morrer 


pela vontade de Deus, têm de morrer.   


Então, que acontece quando uma pessoa morre?  Uma pessoa é senhora de si mesma, antes da morte, 


mas pertence a Deus, depois da morte.  Isso acontece porque herdámos a linhagem caída.  Portanto, a 


nossa vida não pode escapar da ligação satânica, antes de morrermos, mas a nossa ligação com Deus 


é estabelecida depois da morte. 
Qual é mais forte, a vida ou a morte?  A morte é mais forte que a vida no mundo satânico.  Por 


consequência, depois de vocês virem a saber a Vontade de Deus, não deviam odiar a morte, quando 


estão prestes a morrer.  Eventualmente, terão de morrer no mundo satânico.  A não ser que morram, 


não podem ressuscitar.  A não ser que uma era passe, não podemos dar as boas-vindas a outra era.   


Então, que significa a morte na Bíblia?  Não significa o fim da vida que Deus pode possuir por toda a 


eternidade, mas da vida que herdou a linhagem caída do mundo satânico.  Por conseguinte, quem 


quer que tente morrer pela Vontade de Deus, viverá.  Estas palavras parecem paradoxais, mas 


considerando aquilo que sabemos acerca da Queda e restauração, a restauração não pode ser 


conseguida sem que isso seja posto em prática.  Esta é a lógica normal da restauração. 


Por isso, a questão mais importante é saber se podemos oferecer a vida.  Quando comecei este 


caminho, pensei se estava pronto a oferecer a minha vida. 


Estava resolvido a morrer.  Pensei também em como morreria, e nas últimas palavras que proferiria 


na altura da minha morte.  Não pensei em como podia viver. 


Uma vez que tinha de trabalhar com base na Coreia, procurei a posição da morte.  Onde ficava a 


minha posição para morrer?  No lugar de confrontação com o meu inimigo, por outras palavras, no 


lugar onde o inimigo se encontrava.  Saí para encontrar a fortaleza do inimigo.  Como a fundação da 


Vontade de Deus, baseada no Cristianismo coreano, se moveu para o campo satânico, fui para a 
Coreia do Norte, que é o antro de Satanás, para a recuperar.   







Tive de lutar contra o Partido comunista mundial, a partir dessa altura e, por isso, fui para a Coreia do 
Norte.  Fui para a nação do inimigo implacável, completamente preparado para ser algemado e 


encarcerado.  Por mais atrozes que fossem as tribulações que enfrentei, nunca me rendi.  Nunca perdi 


a dignidade de Deus, mesmo na posição de extrema fome.  Por mais difícil que a minha vida fosse, na 


vida comunitária da prisão, nunca violei a lei celestial. 


Embora tudo fosse restrito, eu podia restaurar tudo nessas circunstâncias restritas.  Procurei a 


motivação para um novo começo perante Deus e um novo sentido para a vida.  Comecei desse modo.  


Embora fosse forçado a fazer todos os tipos de trabalhos pesados, mantive a convicção que nunca 


cederia, e que nunca morreria, ainda que todos os outros morressem.   


A Igreja da Unificação não começou da posição de tentar viver, mas da posição de tentar morrer.  No 


entanto, resolveram-se vocês a morrer, depois de vir a conhecer a finalidade da Igreja da Unificação?  


Quando o Coronel Heo, chefe de operações especiais durante o governo do Partido da Liberdade, e o 


principal suspeito no assassínio de Chang-ryeongKim, foi executado, perguntaram-lhe se tinha algum 


remorso por ter planeado e ordenado o assassínio.  Ele disse que não, e morreu com dignidade.  


Quando tal execução ou fuzilamento ocorre, vocês deviam comparar-se com os executados.  Deviam 


pensar em como morreriam, em comparação com eles.   


É possível que sejam falsamente acusados pelas conspirações dos vossos inimigos, e morram como 
grandes traidores, ou talvez morram devido a obstrução pelos vossos camaradas, amigos ou entes 


queridos, mas quando morrem, têm de morrer com um coração que possa beneficiar o mundo.  Têm 


de morrer sem nenhuns inimigos.  Se em todo o caso tiverem de morrer, têm de morrer sem nenhuns 


inimigos, deixando algo valioso por detrás.  Deviam estar determinados a morrer, amando o inimigo 


como se fosse um amigo.  Nesse sentido, é algo extraordinário que Jesus tivesse orado, na cruz, pelos 


seus inimigos.  (34-45, 29.8.1970) 


 


2.10. A entrada no mundo espiritual  
 


2.10.1. Quando a morte está iminente 


 


Sucesso ou fracasso da vida humana não é decidido num período de décadas, mas num momento. 


Quando analisamos a nossa própria vida, o nosso nascimento não durou muito tempo.  Evidentemente 


que houve o período que passámos no útero da nossa mãe, antes do nascimento, mas esse período de 


nove meses no útero foi um período de preparação para esse momento do nascimento.  Mas, não 


importa quão bem se prepare durante nove meses, se o bebé não puder passar com sucesso por esse 


momento decisivo, enfrentará um destino trágico.   
A finalidade de incessantemente cuidar da vida em condições de segurança, durante nove meses, é 


fazer o momento do nascimento bem sucedido.  Por outras palavras, o período no útero da mãe existe 


para esse momento, para a finalidade do nascimento.  Por esta razão, por mais importante que o 


período no útero da mãe possa ser, se houver um erro no momento do nascimento, consequências 


trágicas ocorrerão.  (31-184, 31.5.1970) 


 


Se alguém se arrepende do seu passado no momento fatídico em que a sua vida na terra acaba, todos 


os factos da sua vida passada passarão pela sua mente como imagens.  Ainda que ninguém lhe 


explique que espécie de pessoa é, saberá por si próprio.  As circunstâncias com que esteve associado, 


pela vida que herdou dos seus antepassados, a situação que deixa por detrás, e tudo do seu passado 


aparecerá como imagens, na sua mente, no último momento da sua vida.   


Se alguém diz: “Foi verdade.  Deixei algo mais precioso que a minha vida”, terá vivido uma vida 


valiosa, por mais breve que tenha sido.  Mas há pessoas que dizem: “O curso inteiro da minha vida, 


desde o nascimento até à morte, foi meramente um período que passei como um transeunte”.  Se tais 


pessoas reflectem em todas as suas situações passadas e, abanando a cabeça, sentem que não se 


querem lembrar do passado, morrem como pessoas miseráveis.  Mas, se quanto mais alguém reflecte 


no seu passado, tanto mais alegria ilumina a sua face e todos os seus problemas são absorvidos no 
ideal, então mesmo o medo da morte será celebrado como um momento de conforto. 







Vendo a vida deste modo, se o momento de reflexão no passado não é um momento de medo, e se 
uma pessoa deixou algo de valioso por detrás, o seu passado e realidade não se manifestarão como 


coisas mortas.  Uma pessoa com tal passado está certamente destinada a ser alguém que todas as 


pessoas da nação podem seguir, alguém que transmite um legado que toda a humanidade está 


destinada a herdar. 


Então, que situação cria essa oportunidade?  Suponhamos que um tempo miserável e cruel vem para 


uma nação que não pode, então, resolver os problemas que enfrenta.  Se uma pessoa tiver tomado 


responsabilidade e dedicado a sua atenção a esses problemas para os resolver, arriscando a vida, esse 


tempo tornar-se-á inesquecível na história dessa pessoa. 


A experiência de arriscar a vossa própria vida para salvar o vosso irmão, parentes, ou outras pessoas, 


em vez de para vocês próprios, pode aparecer como uma imagem na vossa mente no último momento 


fatídico, mas os tempos de felicidade centrados em vocês próprios e um tempo abençoado de serem 


bem acolhidos e glorificados por muitas pessoas, não terão nenhum efeito nesse momento.  


Quando pensamos sobre se fomos bons, nos tornámos pessoas de verdade, e se poderíamos 


permanecer sozinhos perante Deus, verdade e bondade não começam e acabam em nós.  Só quando 


começam em nós e produzem resultados nos outros, ou começam nos outros e produzem resultados 


em nós, é a bondade estabelecida.  O mesmo se passa com todos os seres no Céu e na terra.  Eles têm 
de estabelecer uma relação de dar e receber, de acordo com o Princípio. 


Se a nossa vida passada foi uma de dádiva, não haverá medo no caminho da morte.  Se uma pessoa dá 


tudo, se sacrifica e derrama lágrimas, investe a sua vida, encontra os seus desejos nos outros, e 


concentra toda a vitalidade que flui do seu pulso e a investe nos outros, enquanto vive uma vida 


próxima da verdade, o seu passado tornar-se-á radiante.   


Quando uma pessoa tem saudades de tal passado e pensa na nação, chegará à conclusão que a nação 


de esperança é a nação formada por tais pessoas.  Quando ela chega a ansiar por tal passado, 


sacrifica-se pelos outros e pode decidir como a bondade original que deseja, devia ser.  Se ela aparece 


perante Deus dizendo: “Como lutei pela bondade no passado, então, naturalmente, ela produzirá 


frutos no futuro”, esse conteúdo torna-se a fundação da sua vida eterna. 


O caminho dos santos e o das pessoas ordinárias são diferentes.  Santos e sábios são aqueles que 


tentaram viver para a história, o mundo e o futuro.  Todavia, as pessoas ordinárias são aquelas que 


tentaram viver para si próprias e ser servidas pelo mundo.  (31-308, 7.6.1970) 


 


2.10.2. A entrada no mundo espiritual 


 


Quando olhamos para a nossa vida, todos vivemos de um modo semelhante depois de nascermos.  À 
medida que ela passa, tornamo-nos mais fracos ou mais fortes?   


Ainda que vocês viessem a conhecer-se a si próprios, e fizessem uma determinação, essa 


determinação decresceria gradualmente depois de dez, vinte ou trinta anos.  Quando entrassem nos 


cinquenta, sessenta, setenta e oitenta anos de idade isso tornar-se-ia um problema.  Fenómenos no 


mundo da dinâmica demonstram o princípio que todo o movimento tende a diminuir gradualmente; 


qualquer acção causada por uma força diminui subsequentemente. 


Usando a electricidade como exemplo, a energia potencial de qualquer fonte de poder diminui à 


medida que alimenta um motor ou produz trabalho.  A exaustão ocorre naturalmente.  Quando 


pensamos nisto, não podemos permanecer parados durante a nossa vida.  Quer gostemos ou não, 


temos de continuar a mover-nos.  Mas quando nos movemos, fazemo-lo do modo certo ou errado?  


Há vários modos de movimento.   


Então, qual é a direcção que os seres humanos deviam seguir?  Movemo-nos, sem mesmo nos 


apercebermos.  Se vivemos como uma pedra rolante que pode embater numa rocha ou escoar-se por 


um cano, quão perigoso isso é!  Quão infeliz!  Quão instável!  É um problema.  Quando vocês 


entrarem no mundo espiritual, já não podem relacionar-se com todas as coisas que agora medimos 


nos confins de espaço e tempo.  Esse mundo transcende tempo e espaço.  (141-269, 2.3.1986) 


 
Que acontece quando entramos no mundo espiritual?  Vocês têm o vosso próprio nível espiritual.  


Cada pessoa tem um certo nível espiritual, dentro de certos limites.  Como esse é o caso, mesmo 







aqueles que foram abençoados se separam, quando primeiro entram no outro mundo.  Porquê?  
Porque o nível espiritual de cada pessoa é diferente.  (194-61, 15.10.1989) 


 


Que se tornarão vocês no Reino do Céu?  Tornar-se-ão embaixadores ou criados de uma embaixada?  


Sejam embaixadores.  Não é fácil ser embaixador.  Numa situação de perigo de morte, o embaixador 


é o primeiro a morrer. 


Sabemos que o mundo espiritual existe.  É um mundo mais certo que este.  Que espécie de mundo é 


esse?  É um mundo onde tudo se torna possível, desde que esteja em conformidade com o plano de 


Deus.  (107-55, 20.1.1980) 


 


Vocês têm uma prenda para levarem convosco para o Céu?  Quando forem para o mundo espiritual, 


vassalos leais, que foram martirizados, formarão uma linha em frente de vocês.  Podem vocês 


desembrulhar a prenda que trouxeram, em frente deles?  Por que tipo de sofrimento passaram a Igreja 


da Unificação e vocês?  Como podem vocês dizer que viveram para a nação e o mundo, sem terem 


passado pelas tribulações necessárias?  Eu sofri, mas não penso nisso como sofrimento.  


Naturalmente, ainda temos um longo caminho a percorrer.   


Quando entrarem no mundo espiritual, têm de ser capazes de abrir as coisas que vos pertencem, e 
dizer: “Esta é a prenda que preparei através da minha vida, por isso, aceitem-na por favor”.  Mesmo 


mulheres que se casam numa família, vão para lá levando consigo um dote.  Então, como podem 


vocês ir para o Reino do Céu, de mãos vazias?  (32-71, 21.6.1970) 


 


Se vocês não forem independentes, não podem entrar no Reino do Céu.  O Reino do Céu tem o seu 


próprio mundo, nações, tribos, famílias e indivíduos.  A não ser que vocês tenham a independência 


que vos permita dizer que são indivíduos absolutamente necessários lá, não podem entrar no Céu.  


Deviam ter tal independência que vos permita dizer que são absolutamente necessários à vossa 


família e tribo.  Somente quando tiverem tal independência, podem entrar no Céu.  (19-43, 


24.12.1967) 


 


No mundo espiritual, o planeta terra parece ser uma partícula de poeira.  O mundo espiritual é 


tremendamente vasto. É um mundo infinito, que transcende tempo e espaço.  Se vocês disserem: “Se 


houver alguém que tivesse vivido na terra, com tal e tal coração, numa certa era, que apareça aqui!” 


ele aparecerá num abrir e fechar de olhos.  É um mundo onde sensações intuitivas se tornam reais.  


Não é um problema realizar imediatamente um banquete para um milhão de pessoas.  Se disserem: 


“Gostaria de partilhar com toda a gente esta alegria de amor ideal, e dar um banquete.  Assim, 
mulheres e homens deviam usar tal vestuário, e aparecer agora!” eles aparecerão imediatamente.  


Refeições e frutos não são um problema.  Aparecerão como vocês desejam, num instante.  Se toda a 


gente ficar satisfeita, o que acontece com os restos? 


Lá não há cozinhas.  Vocês não precisam preocupar-se com nada.  Não há fábricas de alimentos ou de 


carros, ou qualquer coisa do género.  Há todas as espécies de flores.  Podem criar tantas casas quantas 


quiserem, que correspondem ao nível de amor do vosso coração.  (224-105, 23.11.1991) 


 


Quando as pessoas ordinárias pensam acerca do seu passado, é escuro, mas quando santos o fazem, é 


resplandecente.  Para quem é essa resplandecência?  Não é para si próprios, mas algo que pode causar 


o aparecimento da nação de esperança.  Se o Reino Celestial de esperança existe, esse reino tem de 


começar com eles.  Isso é o Céu. 


Quando vocês planeiam o vosso próprio caminho neste mundo caído, com um ambiente 


aparentemente severo, planearão o curso da vossa própria vida dizendo que seguirão este caminho 


num ano, aquele caminho no próximo ano, este caminho em dez anos, e aquele, nos próximos dez 


anos, enquanto antecipam altos e baixos.  Se uma pessoa passa por altos e baixos, centrada em si 


própria, quando enfrenta o seu destino final todos os seus registos de sacrificar os outros para si 


própria aprisioná-la-ão.  (31-308, 7.6.1970) 
 







Vocês já pensaram, nem que fosse uma só vez: “Seguirei este caminho, mesmo quando tiver setenta 
ou oitenta anos ou mesmo no momento da minha morte”?  Mesmo na altura da vossa morte têm de 


ser capazes de apresentar provas, dizendo: “Iluminei o passado deste modo, e fiz estas coisas no 


presente.  Faria outras coisas no futuro, mas estou a morrer.  Por essa razão, quero que as façam em 


meu nome”.  Isto não pode ser conversa fiada.  As pessoas à volta do vosso leito de morte deviam 


agarrar-se a vocês, chorando: “Não morra! Não morra!”  (73-114, 16.8.1974) 


 


2.10.3. Documentos necessários para a entrada no mundo espiritual 


 


Onde é que vocês obtêm primeiro um certificado que vos permita dizer: “Tornei-me esta pessoa.  Fiz 


estas coisas.  Este é o certificado da vitória”?  Vocês próprios não podem passar tal certificado.  


Então quem o passa?  Satanás passa-o primeiro.  Deus não o pode passar.  Vocês têm de obter o 


certificado de vitória, de Satanás. 


Jesus sabia isso muito bem.  Por consequência, quando começou o seu sacerdócio público, chamou 


Satanás e lutou com ele durante quarenta dias, para que passasse o certificado.  Essas foram as três 


grandes tentações.  Depois de Jesus ter obtido vitória nas três grandes tentações, Satanás disse: “Tu 


obtiveste vitória ao nível nacional, por isso, não tenho outra alternativa senão passar este certificado.  
De outro modo, teria de dar todo o meu território ao lado do Céu imediatamente”. 


Portanto, vocês têm de receber primeiro um certificado de Satanás, e, em seguida, o certificado de 


Jesus.  Finalmente, têm de receber o certificado de Deus.  Precisam destes três certificados.  (15-121, 


3.10.1965) 


 


2.11.  As coisas que vocês só podem saber claramente depois da vossa morte 


 


Se vocês comunicarem com o mundo espiritual, através de oração, virão a saber que os espíritos estão 


a trabalhar muito duramente para trazer os seus descendentes, mais próximo do Céu.  Mas aqui, as 


pessoas falam mal dos seus antepassados e tentam viver egoisticamente.   


Isso é algo que só podem descobrir depois de morrerem.  Se perguntarem a vós próprios se as minhas 


palavras são verdadeiras, podem morrer e verificar.  Se pudessem morrer e regressar à vida, tudo 


estaria bem, mas, uma vez que morram, é o fim.  É por isso que as pessoas dizem que, quando o Rev. 


Moon da Igreja da Unificação ameaça as pessoas, ele o faz muito bem, de um modo que mais 


ninguém pode imitar.  Mas vejam o que acontece depois de morrerem.  Vocês pensam que eu não 


tenho mais nada para falar senão dizer estas coisas?  (22-337, 11.5.1969) 


 
Onde se descobre o amor supremo de Deus?  Não é num palácio.  Pode descobrir-se a maneira de 


receber o amor mais elevado de Deus, no fundo do inferno, onde se está prestes a morrer, derramando 


sangue.  Quando eu estava na prisão comunista, o mundo espiritual deu testemunho de mim aos 


prisioneiros, mesmo sem eu ter dito uma palavra.  É por isso que tive discípulos que estavam 


dispostos a oferecer a vida e fazer o que quer que fosse por mim.  Tendo em conta esse tipo de apoio, 


se eu fosse um criminoso haveria muitas maneiras de fugir da prisão.  Deus trabalha connosco em tais 


situações.  (91-175, 6.2.1977) 


 


2.12. O altruísmo aproxima-nos de Deus 
 


O mundo espiritual consiste de três estágios.  Quem irá para um nível mais elevado lá?  Aqueles que 


viveram mais para os outros.  O mundo oposto manifestar-se-á para aqueles que vivem para si 


próprios.  Também consiste de três estágios.  Aqueles que lá estão opor-se-ão, dizendo: “Uh! Não 


gostamos de uma pessoa como tu”.  Toda a gente rejeitará alguém que viveu para si próprio, e dará as 


boas-vindas a alguém que viveu para os outros. 


As pessoas que vão para as regiões mais elevadas no mundo espiritual são aquelas que viveram para 


os outros, enquanto na terra.  Isto é especialmente verdade para aqueles que, por exemplo, 
trabalharam em quarenta países, vivendo para os outros com o mesmo coração que teriam para com a 


sua mãe e família, e com o coração de santos, para salvar do mal as pessoas do mundo. 







Portanto, eu penso deste modo: “Sou um homem, o comandante supremo dos filhos de piedade filial, 
patriotas e santos das eras históricas.  Embora todas as outras pessoas que tiveram o nome de filho de 


Deus falhassem, eu nasci como um filho vitorioso”.  Só há uma coisa que vos permitirá dizer isso.  


Que é?  É simples.  É viver absolutamente para os outros.  Somente aqueles que dão e se esquecem 


do que deram, fazem coisas para os outros e se esquecem, podem digerir esse mundo. 


Vocês deviam saber claramente se pertencem ao grupo que vai para o Céu ou ao grupo que vai para o 


inferno.  Estas palavras não são algo que eu simplesmente imaginei.  Elas vêm de alguém que 


conhece bem o mundo espiritual.  


Ninguém, incluindo vocês, pode evitar a morte.  Aqueles que vivem para si próprios vão para o 


inferno, e aqueles que vivem para os outros vão para o Céu.  Estes dois mundos separam-se na altura 


da morte.  (203-99, 17.6.1990) 


 


Que acontecerá de agora em diante?  As pessoas oferecerão as suas propriedades ao Céu.  Vocês 


deviam viver para os outros.  Vivam para o todo e para a causa maior.  Vivam para o mundo, para 


Deus e para libertar a humanidade.  Têm de fazer com que as pessoas mudem para a nova linhagem.  


Deus não tem tido autoridade até agora, porque a linhagem foi profanada.  Agora, entrámos na era da 


conversão.  Vocês deviam saber que um Céu e terra libertados se aproximam e, portanto, deviam 
semear sementes de bondade.  Deviam saber claramente como agir.  De agora em diante, deviam 


tornar-se um grupo com vida eterna, que possa ligar-se ao clã do Messias e aos cidadãos do eterno 


Reino Celestial.  (203-185, 24.6.1990) 


 


Que tipo de competição haverá no futuro?  Será uma competição de viver para os outros.  Porquê?  


Porque aqueles que vivem para os outros vão para uma posição mais elevada no Céu.  Servindo tais 


pessoas e deixando-se guiar por elas é possível fazer grande progresso.  Vocês podem ser lançados 


por elas, tal como os satélites são lançados do cabo Kennedy.  Viver para essas pessoas é comparável 


à criação por Deus dos Seus companheiros objecto; vocês também permanecerão como os 


companheiros objecto dessas pessoas.  Para essa finalidade, seguimos alguém e vivemos para os 


outros. 


 


Vocês trabalham para mim para se aproveitarem de mim.  Receber o meu amor é a vossa plataforma 


de lançamento para ocupar Deus.  Os satélites simbolizam como as pessoas religiosas de hoje podem 


levantar voo e percorrer distâncias infinitas para chegar ao Céu. 


Eventualmente, os seres humanos estão destinados a ir para a terra natal original.  Eles podem ter a 


sua terra natal neste mundo, mas, quando regressam à terra natal original, a terra natal eterna, aqueles 
que não puderam preparar conteúdo para serem bem recebidos lá, serão miseráveis.  Vocês 


compreendem quão devastador é não ser capaz de fazer parte de um grupo.  (213-193, 20.1.1991)  


 


Até agora, não havia família.  Mas, de agora em diante, começará a organização de famílias.  Toda a 


gente esteve separada até agora.  Porquê?  Porque os antecedentes culturais e emocionais e costumes 


eram todos diferentes, toda a gente se separou.  A família é o lugar onde criamos um novo costume e 


uma nova cultura e os tornamos habituais.  Sem a família, a sociedade não podia existir.  A sociedade 


de uma nação não podia existir e, portanto, nem a nação nem o mundo. 


Por esta razão, as religiões constituem agora a corrente principal.  As pessoas permanecem na região 


budista ou cristã.  Pessoas de países diferentes não podem estar juntas, mas pessoas da mesma 


religião podem.  Todos as esferas religiosas procuraram um só mundo e acreditaram num só Deus, e, 


por isso, podem estar juntas.  Enquanto todas as religiões pertencem ao domínio de Deus, todas as 


nações não pertencem a esse domínio. 


Da Igreja da Unificação, surgirão indivíduos, famílias, e messias tribais, nacionais e mundiais.  O 


caminho que o indivíduo segue conduz ao caminho que a família segue, e o caminho seguido pela 


família conduz ao caminho seguido pela tribo.  Então, que espécie de mundo é o mundo espiritual?  É 


o lugar onde as pessoas vivem para os outros, com verdadeiro amor.  É o lugar onde as pessoas não 
vivem para si próprias, mas para o todo.  Mesmo nesta terra, aqueles que vivem completamente para 


os outros, dizem: “Agarra-te a mim e continua!”  Por maior que a América seja, se há alguém que 







viva para o povo, mais que o presidente, toda a gente lhe dará as boas-vindas, mesmo que ele passe 
por cima do presidente e continue.  Mas se alguém só vive para o seu benefício, toda a gente se torna 


o seu inimigo. 


É o mesmo que no mundo espiritual.  Se alguém vive para uma causa maior, pode passar 


naturalmente.  Se algo beneficia uma causa maior, pode passar naturalmente.  Então, se alguém vive 


para o mundo, não tem de viver só para a América, porque a América está incluída no mundo.  O 


mesmo acontece com a Coreia.  Todas as nações estão incluídas. 


Que está no centro da direcção que as famílias seguiriam naturalmente, e que toda a gente pode 


acolher bem?  Só pode ser o caminho do amor, de viver para os outros.   


Estas duas coisas não podem ser bloqueadas, mesmo no mundo satânico na terra.  Mesmo o mundo 


satânico tem de ajustar-se absolutamente a elas.  Mesmo os pais mais malvados e pessoas más 


acolhem bem alguém que lhes tente dar algo com verdadeiro amor.  (215-174, 17.2.1991) 


 


2.13. Julgamento 


 


Vocês já alguma vez pensaram que uma ordem para aparecer perante o tribunal do julgamento no 


mundo espiritual, vos seria dada?  Um dia, essa ordem será dada.   
Para governar e controlar esse tribunal, tem de haver um juiz, um advogado de acusação e um 


advogado de defesa.  Então, quem serão eles?  O juiz é Deus, o advogado de acusação é Satanás, e o 


advogado de defesa é Jesus.  (17-176, 18.12.1966) 


 


3. Os Requisitos para Ir para uma Região mais Elevada no Mundo Espiritual 


 


3.1. O padrão para as pessoas religiosas é o mundo espiritual 


 


Qual é a diferença entre aqueles que são religiosos, e os que não são?  A diferença é que aqueles que 


são religiosos acreditam no padrão do mundo espiritual, durante toda a sua vida.  A religião começa 


com a determinação de encontrar e viver com Deus.   


O conteúdo das escrituras, que os fundadores de todas as religiões deixaram por detrás, não enfatizou 


os detalhes da vida humana.  Elas ensinaram coisas com as quais nos podemos relacionar com o 


conteúdo do mundo eterno e transcendente, baseado no domínio da existência de Deus.  (187-286, 


12.2.1989) 


 


3.2. A determinação dos direitos de posse no mundo espiritual   


 


No começo da Igreja da Unificação, houve muitos dias em que sobrevivemos tremendo de frio, sem 


mesmo tomar uma refeição de cevada.  Na realidade, estávamos mais perto de Deus nesses dias, e 


preocupávamo-nos com a nação e o mundo.  Quando tudo se tornou maior e a fundação se expandiu, 


começámos a preocupar-nos mais sobre como os outros gostariam de nós.   


Por mais conhecimento, poder, ou dinheiro que uma pessoa possa ter, todas estas coisas 


desaparecerão.  Quando uma pessoa morre, deixa tudo por detrás.  Aquilo que vocês deviam levar 


convosco são os vossos esforços para expandir o amor de Deus no mundo.  O registo de amar a 


humanidade e Deus permanece até ao fim e torna-se o modelo para decidir os direitos de posse no 


outro mundo.  (127-38, 1.5.1983) 


 


No caminho da restauração, não há descontos.  Quando viemos para este mundo, cada um de nós veio 


sozinho, mas não podemos ir sozinhos.  Temos de levar muitas pessoas connosco.  (14-105, 


20.6.1964) 


 


Vocês deviam saber que o número de pessoas a quem vocês deram testemunho decidirá os vossos 


direitos de propriedade no mundo espiritual, quando chegarem lá.  Não vão para lá usando emblemas 
indicando que foram líderes.  (125-16, 1.3.1983) 


 







3.3. Amar as pessoas 


 


No mundo espiritual, se vocês não tiverem o amor de Deus, não podem comer.  Não têm o direito de 


comer.  O inferno é o lugar onde as pessoas vêem a comida, mas não podem comê-la, e sabem, mas 


não podem agir em relação ao que sabem.  Por conseguinte, ninguém pode possuir o mundo eterno e 


ideal, excepto aqueles que estabeleceram o valor central que pode unir o mundo físico e o mundo 


espiritual, com base no amor de Deus, e que tiveram experiência da vida do Reino do Céu na terra, 


com a mente e corpo unidos pelo amor de Deus.  (91-173, 6.2.1977) 


 


De que deviam vocês orgulhar-se, no mundo espiritual?  Se eu for para o mundo espiritual e Deus 


perguntar: “Que fizeste na terra?” não teria qualquer significado se eu respondesse: “Gastei muito 


dinheiro”.  O meu orgulho consistiria em quanto vivi ansiando por pessoas e amando-as.  (187-310, 


12.2.1989) 


 


3.4. Amar Deus ainda mais 


 


Nada mais é necessário no outro mundo.  Vocês têm de amar Deus, mais que amam o mundo, a vossa 
nação, o vosso cônjuge e os vossos filhos.  Esse é o Princípio. 


Quando vocês vão para o mundo espiritual, ganham dinheiro?  Dormem durante centenas de milhões 


de anos?  Não têm de fazer nem uma coisa nem a outra.  Podem comer em qualquer altura, de acordo 


com o vosso nível.  (126-142, 12.4.1983)  


 


3.5. Estabelecer a fundação da família 


 


Porque é que vocês têm de ter filhos e filhas?  Certamente, tem de haver amor.  Deus tem de existir.  


Marido e mulher têm de estar lá, e isso requer um homem e uma mulher.  Em seguida, o sangue tem 


de ser misturado.  Os descendentes nascem com o sangue de Deus e o sangue de amor, sangue 


vertical e horizontal misturados.  Portanto, a não ser que vocês tenham descendentes, não podem ter, 


no outro mundo, um lugar para se divertirem e descansarem. 


Se marido e mulher viverem frente a frente, somente os dois, até aos oitenta ou noventa anos de 


idade, serão felizes?  Não podem viver uma vida interessante.  Tem de haver uma nora e netos.  Não 


há maior felicidade para avôs e avós que segurar nos seus netos. 


Aqueles que não puderam ter netos não podem conseguir harmonia com o Céu e a terra e adaptar-se 


ao este, oeste, sul e norte, no mundo espiritual.  (197-32, 7.1.1990)  
 


Portanto, vocês não têm lugar para pensar: “Oh, é demais” depois do vosso trabalho.  Não têm lugar 


para pensar: “Oh, é terrível.  Não pude dormir e estou cansado”.  Então, o mundo espiritual abrir-se-á.  


Poderão vê-lo.  Se virem o mundo espiritual, e tomarem refeições espiritualmente, não terão fome, 


mesmo que não comam durante todo o dia.  Esse tipo de coisas acontecerá.  O vosso corpo sentir-se-á 


leve, e não se sentirão cansados, ainda que corram por toda a parte, todo o dia.  Se tiverem estas 


experiências, este mundo torna-se aborrecido.  Este mundo é necessário para gerar filhos e filhas 


horizontalmente, mas, na realidade, vocês não precisam estar neste mundo.  Como têm de levar a 


vossa família para o outro mundo, não têm alternativa senão estar neste mundo.  (91-175, 6.2.1977) 


 


3.6. Viver de acordo com a tradição do domínio do coração 


 


É religião necessária no mundo espiritual?  Não é.  No mundo espiritual, Presbiterianismo ou 


Catolicismo Romano não são necessários.  Vocês vão para o domínio em que vivem com Deus, e, por 


isso, religião não é necessária. 


Então, que é necessário?  Algo precioso é necessário, mas que é?  A coisa mais preciosa é ser capaz 


de receber o amor de Deus.   







Presentemente, falamos no domínio do coração, na Igreja da Unificação.  Onde fica a base do 
domínio do coração?  Um mundo do coração existe onde amor parental, conjugal e fraternal 


verdadeiros, centrados em Deus, podem ser universalmente expandidos.   


Um marido e mulher vivendo um para o outro não são o centro desse mundo original.  O centro é o 


amor conjugal centrado no Céu, na terra e no cosmos.  Por conseguinte, apreciamos mais o cosmos.  


Vocês podem ter amor conjugal, mas devem praticar amor conjugal centrado no mundo.   


Por consequência, a questão mais importante é onde construímos e encontramos a fundação de amor 


que está de acordo com o padrão nesse mundo.  A Igreja da Unificação está a tentar estabelecer essa 


fundação neste mundo.   


Diferente de numerosas religiões e coisas que são consideradas preciosas neste mundo, a Igreja da 


Unificação é a única entidade que começou a construir esta fundação.  Que ensinamos aqui?  


Ensinamos às pessoas como se podem tornar candidatos vitoriosos no mundo do coração. 


Logo que vocês vão para o outro mundo, encontrarão muitas pessoas que amaram a sua nação, muitos 


casais, patriotas, cidadãos leais, mulheres castas e santos.  Mas não há lá ninguém que tivesse vivido 


centrado na tradição do domínio original do coração de Deus.  (126-139, 12.4.1983) 


 


3.7. O bilhete de entrada no mundo espiritual 


 


De agora em diante, quando vocês começarem algo, devem fazê-lo centrados em Deus.  Isto é um 


princípio fundamental. 


Quando forem para o mundo espiritual serão ligados a todas as regiões, desde o inferno até ao mundo 


espiritual médio, Paraíso e Céu, dependendo de quanto estão de acordo com ou assimilaram esse 


princípio. 


Mesmo que uma pessoa seja um intelectual de fama mundial, pode ir para o Reino do Céu quando 


entrar no mundo espiritual?  Não, não pode.  Portanto, o mundo religioso ensina as pessoas a 


abandonar tudo e ir.  Vocês têm de abandonar tudo e ir.  Tal lógica está estabelecida.  Então, qual é a 


coisa mais preciosa?  O que importa é quanto uma pessoa sofre pelo Céu e quantas lágrimas 


derramou pelo mundo.  Esse é o bilhete para entrar no outro mundo. 


Se vocês olharem para isto do ponto de vista de Deus, é Ele um Deus de alegria?  As pessoas 


religiosas que pensam que Deus está alegre, não têm cérebro nem senso comum.  O ser que mais 


sofre, é Deus.  As lágrimas que Ele derramou e o sofrimento que suportou até agora não foram para 


Si próprio.  Deus ainda está a derramar lágrimas por este universo que criou e pela humanidade caída.  


Porquê?  Porque Ele é um Deus de coração.  (97-171, 15.3.1978)  







CAPÍTULO III 


 


O Mundo Espiritual 


 


1. O Mundo Espiritual Pode Ser Sentido com o Corpo Físico 


 


1.1. O mundo espiritual e o tempo presente 


 


Que fase atingimos nesta altura?  O tempo chegou no qual o mundo espiritual e o mundo físico podem 


ser ligados ao nível global.  Tal unificação não acontece tranquilamente, pelo contrário, o Céu e a terra 


passam por grandes mudanças.  O mundo tentou, numa luta renhida, evitar que Deus a conseguisse, 


mas Ele venceu.  Isso foi cumprido na altura da concentração no Monumento de Washington.  Depois 


de mil novecentos e setenta e seis, o mundo não pode continuar a acusar Deus. Satanás não pode 


continuar a acusar Deus directamente.  Não pode acusá-l’O, embora ainda possa acusar os nossos 


antepassados no mundo espiritual.   


Todos os espíritos no mundo espiritual serão mobilizados para expulsar da terra as forças satânicas.  


Deste modo, é estabelecida uma fundação sobre a qual a bondade pode ser praticada a um nível mais 
elevado que os trabalhos de Satanás até agora.  O mundo espiritual guiará as pessoas a acreditarem na 


Igreja da Unificação.  Jesus, outros grandes líderes religiosos, e os próprios antepassados das pessoas 


aparecer-lhes-ão e farão pressão sobre elas, punindo-as e censurando-as se não acreditarem. 


O mundo espiritual unirá tudo o que foi dividido até agora, e iniciará um movimento que unirá, através 


do coração, todas as divisões do mundo de hoje, um movimento que une os representantes do mundo 


com base num modelo que transcende diferenças raciais para unir o seu coração.  Por conseguinte, 


quando o mundo espiritual for unido e fizer contacto com o mundo físico, uma luz brilhará e um 


movimento mundial começará numa grande escala. 


Até agora, o Este e o Oeste têm tido mundos espirituais diferentes.  Como foi possível uni-los?  Foi 


possível através do amor.  Eu uni com o amor de Deus as pessoas do Este e Oeste em raças e tribos, 


através das cerimónias de casamento da Igreja da Unificação.   


Estabeleci a fundação aos níveis do indivíduo, família, tribo, raça, nação e mundo.  O Céu e todo o 


mundo espiritual estão completamente dependentes de nós.  (91-160, 6.2.1977) 


 


1.2. A era futura 


 


Entre os novos membros, que recentemente vieram para a Igreja da Unificação, há muitos que vieram 
porque me viram espiritualmente e foram guiados por mim.  É possível que tais pessoas se tornem reis 


ou presidentes de uma nação, no futuro próximo.  Ninguém sabe quando e como acontecerá.  Há tanta 


gente como elas, espalhada pelo mundo.  O número de pessoas que falam consigo próprias, enquanto 


andam, aumentará constantemente em países como os Estados Unidos.  Todo o mundo espiritual 


descerá sobre a terra, num assalto súbito.  Quando isso acontecer, quem irá tomar o comando 


supremo?  Essa é a minha responsabilidade.  (67-77, 20.5.1973) 


 


O tempo virá quando vocês não poderão aparecer em frente de mim, de um modo descuidado e 


indiferente.  Nessa altura, abrirei completamente os portões do mundo espiritual.  Se uma pessoa vier 


para o portão dessa maneira, expulsá-lo-ei, dizendo: “Porque vieste aqui?”   


Entraremos na era em que poderemos dirigir o mundo profissionalmente.  Que tipo de pessoas estão a 


viver hoje no mundo?  O mesmo tipo de pessoas que viveram no tempo de Jesus.  A era da restauração 


ainda não me permite elaborar em detalhe sobre isto, e portanto não o farei. 


Há muitas pessoas no mundo que realizarão todos os tipos de coisas em meu lugar, ainda que Deus 


ainda não lhes peça que o façam.  Algumas podem voar, e outras podem caminhar sobre água.  Há 


muitas pessoas que podem viajar dezenas de milhares de quilómetros, num instante.  Em breve, haverá 


um tempo em que as chamarei dos Himalaias e do mundo do Taoismo. 







Quando isso acontecer, o mundo será unificado ou não?  A autoridade absoluta de Deus espalhar-se-á 
por todo o mundo, e tudo o que for incapaz de responder ao ideal de amor na história da recriação 


cairá por terra.  Então, entraremos num novo mundo. 


Esta é a minha perspectiva sobre uma era extra-sensorial a partir de agora, e só o amor pode fazer dela 


uma realidade.  Logo que vocês amem algo, no mundo transcendendo os sentidos, tentarão mantê-lo, 


aconteça o que acontecer.  Tentarão ir para além das limitações dos sentidos.  Por consequência, 


estamos a entrar numa era global onde isso só pode ser bem acolhido com o amor de Deus.   


Vim a saber estas coisas através da minha oração.  Há algo que vocês não sabem.  Embora eu vos 


possa parecer muito ignorante, porque não vos digo muitas coisas, na realidade sei tudo.   


Estamos numa era em que podemos dominar completamente o mundo espiritual, enquanto estamos no 


nosso corpo físico.   Como eu sei tudo acerca do mundo espiritual e possuo a verdade e o meu próprio 


corpo, não só Satanás, mas o mundo angélico têm de render-se completamente a mim.  Por 


conseguinte, cristãos e budistas espiritualmente iluminados também tem de render-se a mim. 


Quando as pessoas clarividentes estiverem dispostas a morrer quando eu lhes disser que o façam, 


então poderemos estabelecer o domínio substancial de perfeição e abrir os portões do Reino do Céu na 


terra.  Quando tal mundo for criado, terão vocês algo mais para fazer?  Ficarão surpreendidos quando 


eu revelar os meus pensamentos.  Um tempo virá quando as pessoas perguntarão a si próprias: “Como 
é que isso aconteceu?  Porque fiz eu isso?”  Não estou a brincar, nem a intimidar-vos ou a ameaçar-


vos.  Esse tempo virá.  Tais coisas acontecerão entre os membros da Igreja da Unificação.  (60-194, 


17.8.1972) 


 


1.3. Experiências espirituais também são necessárias 


 


Vocês deviam orar de lágrimas nos olhos, dizendo: “Não posso regressar com esta face.  Não posso 


regressar, mesmo que deva morrer.  Isso seria mais miserável que a morte”.  Deviam orar esse tipo de 


oração.  Se tiverem muitas experiências espirituais durante a vossa oração, então ressuscitarão.  


Quando avançarem com esse coração, antes mesmo de pensarem, Deus certamente ajudar-vos-á.  


Deviam sentir o Seu coração, em cada palavra que falam e ensinam.  O coração de Deus tem de vir em 


frente das vossas palavras, não por detrás delas.  Por isso, têm de ser sempre humildes e, sem uma 


palavra, tomar o último lugar.  Quando fizerem isso, sentirão o coração de Deus à vossa frente.  


Porquê?  Puxar-vos-á em frente, todo o tempo.  Desde que estejam em tal posição, podem educar uma 


multidão, por maior que seja o número de pessoas que lá estejam.   


Aí, algo desconhecido ensinar-vos-á tudo, mas ficarão mistificados com aquilo que estão a dizer, 


embora ouçam a vossa própria voz.  Em tal estado de espírito, qualquer movimento do vosso corpo ou 
expressão facial será natural e em sincronia com as vossas palavras.  Nada vos parecerá estranho.  Os 


movimentos da vida acontecerão, só se vocês trabalharem sentindo tais coisas.  (96-167, 3.1.1978) 


 


Ter experiências com o mundo espiritual não é outra coisa senão comunicar com o mundo da quarta 


dimensão.  Através desta experiência vocês podem comunicar com ou receber conselhos de grandes 


homens de sabedoria e patriotas que viveram há alguns milhares de anos.  Por outras palavras, podem 


ter experiências com eles e senti-los directamente, dentro da esfera do tempo, na vossa vida presente.  


(4-223, 4.5.1958) 


 


1.4. O curso das experiências espirituais 


 


Embora possamos estar numa posição de venerar Deus, que é o centro da nossa fé, a nossa posição não 


é clara.  Então, onde devíamos começar a procurar essa posição? 


Ainda que o nosso companheiro sujeito seja estabelecido, não o podemos sentir.  Não podemos 


determinar conclusivamente tal coisa, tão claramente como apreendemos coisas com os nossos cinco 


sentidos físicos.  Quando pensamos acerca do modo como devíamos abordar este problema, 


compreendemos que não podemos começar examinando o companheiro sujeito.  Não podíamos 
começar examinando o próprio Deus.  Devíamos examinar-nos a nós próprios, primeiro.  Temos uma 


mente e um corpo.  Embora tenhamos mente e corpo, não podemos, contudo, começar a procurar esta 







posição dentro de nós próprios, centrados no nosso corpo.  Esse exame só devia ser realizado com base 
na nossa mente. 


Presentemente, quando observamos as pessoas caídas, vemos que a mente de cada pessoa caída – um 


milhar ou mesmo dez milhares de pessoas – é a mesma?  Embora a raiz seja a mesma, a mente, ela 


própria, é diferente, dependendo da natureza do seu ambiente.  Não são todas as mesmas.  Porquê?  As 


nossas faces, hábitos e emoções que sentimos são diferentes.  Do mesmo modo, a linha horizontal e 


linha vertical, com as quais podemos formar um ângulo, são diferentes.  Esse ângulo tem de ser 


ajustado. 


Então, como devia isto ser feito?  Se o Céu é o companheiro sujeito, devíamos permanecer na posição 


do companheiro objecto, em frente desse sujeito.  Deus, o companheiro sujeito, deu certamente à 


humanidade a fundação para responder a Ele, como Seu companheiro objecto.  Portanto, contido nessa 


fundação da mente horizontal tem de haver um padrão para que a mente seja orientada verticalmente.  


Essa direcção certamente existe. 


Quando se olha para a linha do horizonte, parece horizontal, mas o padrão para uma linha vertical é 


diferente.  Como se faz o ajustamento para o ponto zero?  Se vocês seguirem este caminho haverá 


certamente uma oposição.  Portanto, têm de ajustar-se a esse ponto zero.  Numa central eléctrica há 


muitos tipos diferentes de contadores.  Cada contador tem algo semelhante ao ponto zero, com base no 
qual, a sua direcção, poder, quantidade e assim por diante, podem ser medidos.  Tem de haver um tal 


padrão para o ponto zero.  


Que tipo de padrão é esse?  É algo que existe e, contudo, não existe, algo que não existe e, contudo, 


existe.  Existe um tal lugar.  Aqueles que praticam meditação no Budismo Zen usam o termo “êxtase” 


quando se referem a essa espécie de estado da mente.  Vocês deviam ser capazes de se aproximar de 


um nível espiritual dessa espécie.  Uma vez que atinjam esse padrão, encontrarão algo que certamente 


permitirá que o vosso padrão horizontal responda. 


Existe uma entrada na vossa mente, que é chamada o “portão da mente”.  O portão não se abre só 


numa direcção.  Uma vez que a mente roda, o portão também se move.  Sem passarem por tal portão, 


vocês, como um negativo, não podem estabelecer uma relação com o positivo.  Toda a gente tem esse 


tipo de “portão da mente”.  Quando oram, sentem uma emoção diferente, dependendo do tempo da 


vossa oração.  A oração à uma hora é diferente da oração às três horas.  Vocês sabê-lo-ão se tiverem 


essa experiência.  Se orarem num estado profundo e misterioso, saberão que a vossa oração será 


diferente, dependendo de quando oram.  Será sentida de modo diferente.  Aquilo que sentem de 


manhã, ao meio-dia, ao anoitecer e à noite, é tudo diferente. 


A intensidade daquilo que sentimos no nosso estado de espírito é diferente, do mesmo modo que os 


nossos sentidos físicos reagem diferentemente às mudanças das quatro estações.  É isso que se passa 
no mundo da nossa mente.  Por essa razão, vocês deviam saber qual é o melhor tempo para orarem.  


Esse tempo será quando o grau da vossa resposta a Deus for o mais elevado.  À medida que continuam 


a penetrar nessa esfera, encontrarão o portão.  Quando o portão de Deus e o da vossa mente se unem 


perfeitamente e revolvem com base num certo padrão, encontrarão o caminho para sentirem 


plenamente o que Deus está a sentir.   


Que deviam fazer para atingir este estado?  Precisam cultivar a vossa mente.   


Algumas religiões expandiram-se com base na providência de Deus, outras com base em Satanás.  


Como essas religiões estão todas misturadas, é extremamente difícil distinguir boas religiões das más.  


O mesmo acontece no domínio da nossa mente.  Há boas mentes e, ao mesmo tempo, más mentes.  É 


possível que a vossa mente pense: “Sim, eu sou boa”, mas esse pensamento, em si mesmo, não é bom.  


A nossa mente foi formada como resultado da Queda.  Consequentemente, há algumas pessoas cuja 


mente é influenciada pelo mal e pelo mau mundo de Satanás, enquanto outras são influenciadas pela 


bondade.  Existem todos os tipos de mentes. 


Então, que tem a máxima importância?  O modo como vocês arranjam o portão da vossa mente, é o 


assunto mais importante na vossa vida de fé.  Portanto, na vossa vida de fé, deviam estar sempre 


vigilantes em relação ao tempo em que o portão da vossa mente se abre, e como sintonizá-lo com o 


portão da mente do Céu.  Deviam estar sempre preparados para isto.  Precisam ter sempre, na vossa 
vida diária, o estado de espírito que possa procurar Deus, e ajustar a vossa mente a Ele, em qualquer 


momento.  







Por conseguinte, deviam estar constantemente cientes da profundidade da vossa mente, e tentar abrir o 
seu portão.  Então, deviam tentar ajustá-lo ao lugar onde o portão do Céu está localizado.  Esta é a 


coisa mais preciosa a fazer na vossa vida de fé.  À medida que gradualmente vêm a ocupar a posição 


de objecto, que acontece?  Sentirão uma nova sensação tridimensional, que nunca sentiram antes.  


Virão, de certo modo, a sentir essa sensação desconhecida. 


No passado, é possível que só tenham sentido uma sensação de Inverno.  Mas começarão também a 


experimentar sensações não só de Outono, mas também de Verão e Primavera.  Porquê?  O universo 


está a rodar, e a nossa mente também.  Do mesmo modo que as quatro estações se sucedem pela 


rotação do nosso planeta, assim também o mundo da nossa mente está sempre a mover-se e a sentir 


uma variedade de sensações. 


Há quatro estações num ano.  Porém, um dia é um ano em miniatura.  Também há quatro estações 


num dia.  A manhã corresponde à Primavera, o meio-dia, ao Verão, o anoitecer, ao Outono, e a noite, 


ao Inverno.  Deste modo, existem num dia quatro períodos relativos às estações do ano.  Também há 


quatro estações na manhã, que corresponde à Primavera.  Vocês podem ter sensações de Primavera, 


Verão, Outono e Inverno mesmo durante a manhã.  Tal como as unidades grandes estão divididas em 


unidades mais pequenas numa grande escala, unidades pequenas também estão divididas em unidades 


mais pequenas, numa escala mais pequena. 
Com a nossa mente passa-se o mesmo.  Por outras palavras, as emoções que a mente sente não são 


sempre as mesmas.  De acordo com as estações, seria bom saber que vocês deviam corresponder à 


Primavera, mas vocês não estão cientes que correspondem ao Inverno.  Deviam, portanto, saber como 


discernir o que é o tempo presente, através de uma variedade de experiências e de uma vida de oração 


abundante.   


Logo que estiverem em tal estado, que tipo de fenómenos acontecem?  Vocês conhecem as palavras 


“alusão velada” ou “sugestão”.  Que significam?  Por exemplo, quando estão a caminhar para qualquer 


lugar e por acaso vêem uma ave a voar da parede de uma casa maravilhosa, começam a aprender algo 


de nenhures, unicamente pela visão dessa ave a voar.  Começarão a experimentar esse tipo de 


fenómenos, na vossa vida diária actual.  Tais casos de condições sugestivas aumentarão.  O que uma 


pessoa diz, por acaso, dar-vos-á discernimento sobre algo.  Tais experiências aumentarão 


gradualmente. 


Depois dessa fase, que acontece?  Começarão a receber revelações em sonhos, mas eu não estou a 


falar acerca dos vossos sonhos durante o sono profundo.  São Paulo teve experiência do terceiro céu, 


quando estava meio acordado.  Vocês não deviam menosprezar tais fenómenos.  Deviam compilar os 


dados, e analisá-los cientificamente para descobrir o que os provocou.  O resultado certamente virá a 


acontecer.  Gradualmente experimentarão que as revelações que tiveram no vosso sonho, do qual 
dificilmente se poderão esquecer, provarão, na realidade, ser absolutamente correctas.  Terão tais 


experiências.   


Pessoas ou coisas com as quais vocês se relacionaram no sonho que tiveram, enquanto meio 


acordados, vão aparecer na realidade.  Talvez tenham cantado uma canção com alguém no vosso 


sonho, mas na realidade não estavam a sonhar, estavam realmente a cantar essa canção com alguém ao 


vosso lado.  Tais fenómenos acontecerão.  Isto é porque a vossa mente entrou num domínio no qual 


ressoa com o mundo espiritual, como um diapasão.  Deviam apreciar grandemente tais experiências. 


Que acontecerá a seguir?  Como Deus existe, onde aparecerá Ele?  Aparecerá não no ar, mas através 


da vossa mente.  Porque não têm sido capazes de sentir isso?  Porque a vossa mente não está 


firmemente estabelecida, e porque ainda são controlados pelo vosso corpo.  Uma vez que a vossa 


mente esteja firmemente estabelecida e forme uma dimensão de carácter mais elevada, de modo que 


possam considerá-la como outra entidade sujeito, a situação será certamente diferente. 


Quando atingem um nível mais elevado, através da oração, começarão a falar com a vossa mente.  Um 


estado de ressonância ocorrerá.  Será a um nível mais elevado, e ouvirão fisicamente o que estão a 


dizer na vossa mente.  Avançarão para esse tipo de estado.  Durante a primeira fase, receberão uma 


alusão velada ou sugestão, na vossa vida diária.  Portanto, as pessoas de fé têm de acumular uma 


grande quantidade de tais factos.   
Quando entram em contacto com pessoas, não deviam tratá-las de maneira descuidada.  Deviam 


sempre perguntar a vós próprios se elas vos podem ensinar algo.  Têm sempre de ter um coração 







desejoso de aprender.  Deviam ter um coração que espera receber algo dessas pessoas.  Afinal, o que é 
o “eu”?  Vocês são sempre um sujeito ou um objecto, numa relação.  Isto significa que vocês estão 


numa posição fixa, como sujeito ou como objecto.  Por isso, quando um ser aparece que pode ser o 


vosso companheiro objecto ou sujeito, vocês sabê-lo-ão imediatamente.  Se tiverem alguém a quem 


possam dar testemunho, saberão facilmente que tipo de pessoa é.  A vossa mente iria com alegria para 


essa pessoa, por meio de ondas de pensamento.  Cada mente tem o seu comprimento de onda.  Um 


carniceiro cheira a carne, e um negociante de tecidos cheira a tecidos.  Tal como o vosso corpo tem o 


seu próprio cheiro, a vossa mente tem o seu cheiro único.  Uma forma de sentir o cheiro da mente terá 


lugar. 


O nosso corpo tem algo semelhante ao sentido do tacto, que entra em contacto com tudo.  A vossa 


mente emite algo como ondas electrónicas invisíveis para procurar o seu próprio objecto.  Por 


consequência, pessoas de fé têm de acreditar que não há nada no mundo que não esteja relacionado 


com elas.  Porque é isso necessário?  Porque perdemos todos os tipos de relações devido à Queda.  A 


Queda cortou os laços da humanidade com a natureza, com o ser humano original e com Deus.  Vocês 


têm sempre de esforçar-se para restabelecer todas as relações destruídas.  Essas relações podem ser 


desenvolvidas somente quando tomarem tais acções.  A não ser que tenham tal atitude, nunca terão 


êxito em desenvolver uma relação. 
O vosso coração tem sempre de procurar algo.  Durante a vossa oração na manhã, deviam ser capazes 


de sentir que algo bom vai acontecer nesse dia.  Não deviam pensar que algo bom aconteceria 


acidentalmente, mas, activamente, começar a procurar o que quer que seja.  Deviam ter este tipo de 


atitude, na vossa vida de fé.  Por conseguinte, sensações, experiências e a sua prática, dar-vos-ão vida.  


Tudo isto ocorre durante o estado de meio acordado.   


Se o vosso nível espiritual se eleva, que acontecerá?  Começarão a receber revelações e direcções.  


Têm de analisar as revelações.  Direcções são-vos dadas directamente por alguém, mas revelações são 


diferentes, e é por isso que podem conduzir a problemas.  Têm sempre de interpretar revelações.  


Algumas revelações vêm verbalmente e outras são visuais.  Uma visão podia ser um casal de veados a 


beber água de uma fonte e, em seguida, olhando para uma montanha à distância, num dia quente de 


Primavera.  Este tipo de visão simboliza esperança ilimitada e felicidade.  Todos estes fenómenos 


terão lugar.   


Tais coisas não acontecem acidentalmente.  O Céu faz isto para vos ajudar a cultivar a mente.  Porquê?  


O campo da vossa mente não é plano como o vidro, mas irregular.   Tem a forma de uma superfície, 


mas a forma é irregular.  Por essa razão, quando um raio celestial atinge o plano irregular da vossa 


mente, será reflectido numa direcção oposta à do raio incidente, tal como na reflexão da luz.  Visões, 


portanto, são todas diferentes.  Deus trabalha desse modo para iluminar cada parte da vossa mente. 
Depois da fase de revelações, vocês entram na fase onde têm experiências tais como as encontradas no 


Apocalipse.  Nesta fase, entram no mundo espiritual e têm várias experiências durante todo o dia; 


ligam-se a esse tipo de mundo.  Podem atingir um estado onde sentem Deus na vossa vida diária.  A 


não ser que a vossa fé seja baseada em tais experiências, não podem aplicar o domínio da grande 


providência de Deus, à vossa vida diária.  Por consequência, pessoas de fé sem tais experiências não 


podem ser acreditadas.  Fé baseada em tais experiências é importante.  Por esta razão, vocês têm de 


fazer um esforço para se iluminarem. 


Enquanto os membros da nossa igreja oram, fenómenos espirituais estão a acontecer.  Tais coisas 


como fenómenos espirituais existem.  As forças espirituais entram no nosso corpo, como energia 


eléctrica.  Vocês saberão se tiverem tais experiências porque sentirão uma força mais forte que a vossa 


consciência, entrando no vosso corpo, como se estivessem em contacto com alta pressão.  Quando 


emoções sobrenaturais e sobre-humanas entram no vosso corpo, sentirão que o vosso corpo as rejeita, 


porque é influenciado por natureza caída.  O vosso corpo repelirá certamente esta natureza divina de 


Deus. 


Por consequência, quando a influência de Deus flue fortemente na humanidade caída, ela não pode ser 


purificada de um modo natural.  Quando esta energia flue, não vem de uma só vez, mas entra 


alternadamente com características de positividade e negatividade, do modo como ondas sonoras são 
transmitidas, com amplificações e atenuações.  Esta energia vem por vezes fortemente e outras vezes 







debilmente, cultivando a nossa mente durante todo esse tempo.  Vocês podem ter vibrações, perder a 
consciência, ou tornar-se subjugados por fortes forças espirituais.  Isto são manifestações espirituais. 


Que acontecerá a seguir, se continuarem a ter tais experiências?  O vosso corpo físico e a vossa 


natureza física caída tornar-se-ão purificados, e, através disto, virão naturalmente a aceitar cem por 


cento estes trabalhos espirituais.  Quando isso acontece, mesmo sem tais fenómenos podem entrar num 


estado mais elevado que as manifestações espirituais, e receber tudo o que o Céu vos ensina, sem 


serem dominados completamente por isso.  Têm de passar por estes cursos para atingir esse nível de 


purificação, assim como pelas fases de receber revelações e direcções. 


Quando atingirem o nível de ter tais experiências, a vossa mente começará a guiar-vos.  É possível que 


não sejam capazes de falar, embora queiram falar com alguém, ou que repreendam alguém, embora 


não o queiram fazer.  Terão experiência de tais fenómenos incompreensíveis, de vez em quando.  Por 


conseguinte, é muito importante que saibam controlá-los.  Se não souberem controlar a situação, as 


pessoas poderão tratar-vos como loucos.   


É absolutamente necessário passar por tal curso de experimentar estas coisas.  Se entrarem na posição 


de ter tido experiências, através das provações da vida, sentindo aquilo que entrou na vossa mente, 


tornar-se-ão mais fortes, a tal ponto que deixarão de ser afectados pelas palavras de alguém.  Tanto as 


experiências espirituais como a sua compreensão têm a máxima importância na vossa vida de fé. 
Que devíamos fazer para entrar nesse estado?  Falando de uma maneira geral, podemos dividir todos 


os seres humanos em dois tipos.  O primeiro tipo consiste nas chamadas pessoas intelectuais, que 


procuram a verdade.  Elas aceitam qualquer coisa que pareça razoável e rejeitam tudo o que seja 


contrário à razão.  O outro tipo consiste nas pessoas que enfatizam as emoções mais que a razão.  Na 


Igreja da Unificação elas são chamadas pessoas espirituais.  Enquanto as pessoas intelectuais 


procuram primeiro compreensão de natureza externa e, em seguida, tentam aplicá-la ao mundo 


interno, as pessoas espirituais procuram primeiro emoções internas e, em seguida, tentam aplicá-las ao 


mundo externo.  As primeiras pessoas movem-se de fora para dentro, e as últimas, de dentro para fora.  


Estes são os dois tipos de pessoas.   


Uma vez que esse é o caso, as pessoas intelectuais geralmente não gostam de oração.  Consideram-na 


superstição, duvidam dela e pensam que a sua própria existência vai ser negada.  Essas são as pessoas 


intelectuais - elas procuram encontrar a verdade, através da formação de teorias.  As pessoas 


espirituais, por outro lado, parecem ter nascido com uma inclinação especial para chamar por Deus.  


Elas simplesmente gostam de Deus, sem nenhuma razão particular, e não precisam de explicações.  


Não se importam de deixar de tomar algumas refeições, desde que possam chamar Pai, a Deus.  Há 


estes dois tipos de pessoas.   


Falando de modo geral, nos movimentos espirituais, que tipo de pessoas, pensam vocês, serão bem 
sucedidas em criar um movimento revolucionário?  As pessoas intelectuais não o podem fazer.  


Aqueles que realizaram coisas extraordinárias na esfera da fé não foram pessoas intelectuais, mas 


foram, na maioria, pessoas simples e sem educação - foram pessoas espirituais.  


Elas vivem fieis às suas emoções e não se preocupam com o mundo.  Fazem exactamente aquilo que 


Deus lhes diz.  Haverá ocasiões em que aquilo que fazem acaba por ser exactamente a coisa certa a 


fazer nessas circunstâncias.  Como resultado, elas tornam-se figuras extraordinárias na história.  São 


Paulo era originalmente um intelectual, mas, desde que foi envolvido por uma intensa luz vinda do 


Céu, na estrada para Damasco, começou a ser guiado pela fé em vez de pela sua cabeça.  Ele 


enfaticamente negou a busca externa e começou a dar importância a experiências internas, porque 


encontrou um explosivo caminho interior.  Deste modo tornou-se um porta-bandeira da nova 


revolução cristã. 


De modo geral, aqueles que enfatizam a razão não podem ser grandes líderes do mundo religioso do 


espírito.  Existem dois tipos de pessoas.  Vocês deviam saber a que grupo pertencem.  As pessoas 


espirituais não são, de modo geral, boas com o raciocínio, embora sejam muito maduras 


espiritualmente.  Embora de início sejam fortes, tornam-se fracas.  Como não são consistentes do 


princípio até ao fim, não duram muito tempo; num certo ponto desistem.  Por outro lado, aqueles que 


raciocinam bem e buscam a verdade, mas são deficientes espiritualmente, nunca podem chegar até ao 
fim.  Por conseguinte, vocês têm de fazer esforço para combinar estes dois aspectos na vossa vida 


diária. 







Diz-se frequentemente que temos de venerar em oração e verdade; em espírito e verdade.  Isto 
significa que vocês têm de criar um equilíbrio e entrar num estado de harmonia.  As pessoas deviam 


mediar entre o mundo espiritual e o mundo físico.  Vocês deviam permanecer no centro do mundo 


espiritual e ser as pessoas que podem mediar, permanecendo no centro do munda da verdade.  De 


outro modo, não podem atingir a perfeição.  (76-125, 2.2.1975) 


 


1.5. Como desenvolver os sentidos espirituais 


 


Se vocês realmente têm saudades de alguém, do fundo do coração, mesmo que uma parede seja 


colocada para vos separar dessa pessoa, haverá ocasiões em que trepam para o outro lado dessa 


parede.  Tais coisas acontecerão mesmo que eu não diga nada, porque o mundo espiritual enche essa 


divisória.  Quando estive encarcerado na prisão de Heung Nam, não dei testemunho a ninguém, com 


palavras.  Dei testemunho a pessoas, sem palavras.  O mundo espiritual foi mobilizado para me ajudar, 


porque, de outro modo, algo terrível teria acontecido.  Isto aplica-se a vocês, que vão para as 


províncias; deviam fazer o mesmo.  Nos anos sessenta, fui para todos os lugares conhecidos.   


Quando vocês vão para a rua hoje, têm de pensar acerca de quem vão encontrar.  Deviam pensar em 


quem vão encontrar primeiro, segundo, e terceiro e orar a Deus: “Que tipo de pessoas serão?  Se 
possível gostaria de encontrar hoje uma pessoa com estas características”.  Sentir-se-ão bem, se os 


vossos pensamentos e orações se concretizarem, e, através de tais experiências, os vossos sentidos 


espirituais desenvolver-se-ão gradualmente. 


Quando isso acontece, logo que vão para a rua, podem começar a sentir que vão encontrar tais e tais 


pessoas.  A espiritualidade de uma pessoa não tem limites.  Ficarão surpreendidos, se a vossa intuição 


sobre o tipo de pessoa que encontrarão nesse dia se tornar realidade.  Aquilo que vocês pensam, e a 


intuição dada pelo mundo espiritual tornam-se com frequência realidade, e concordam perfeitamente 


entre si.  Vocês têm de crescer através da acumulação destas experiências.  (30-150, 21.3.1970) 


 


1.6. Advento (trabalhos substanciais) 


 


A carne e espírito devem unir-se com verdadeiro amor, não com falso amor.  Consequentemente, eles 


não se podem unir completamente sem encontrar a fonte de verdadeiro amor.  Vocês têm de ir para 


além deste nível e esperar, com antecipado prazer, pelas bênçãos do Céu. 


Porque é que, quanto mais solitário for o lugar para onde forem, tanto mais perto do Céu se sentirão?  


Quando se esquecem do amor mundano e entram no domínio do amor celestial, o Céu vem para perto 


de vocês.  O Céu aparecer-vos-á e relacionar-se-á convosco directamente.  Entrarão no Domínio 
Directo de Deus.  Como é possível que não estivessem cientes da presença de Deus, ainda que Ele 


aparecesse, eu vim em vez d’Ele.  Deviam viver no Directo Domínio de Deus.  (91-183, 6.2.1977) 


 


Que espécie de relação têm vocês comigo?  Deviam ver-me diariamente, durante as vossas orações e 


sonhos.  Todos os membros da Igreja da Unificação têm de ter tais experiências.  Têm de conhecer o 


mundo espiritual.  Têm de ser capazes de me ver numa visão, mesmo quando estejam bem despertos.  


Haverá alguém que o possa fazer.  Esta é a primeira vez na história que tais fenómenos ocorrem.  Não 


têm precedentes e nunca mais acontecerão no futuro. 


Estas experiências deviam gradualmente aumentar de intensidade.  Antes de Adão e Eva terem caído, 


Deus esteve envolvido na sua vida.  Do mesmo modo, eu tenho de estar envolvido na vossa vida e 


guiar-vos em todos os assuntos.  Se seguirem as minhas ordens e fizerem tudo com alegria e 


entusiasmo, entrarão nesse domínio.  Talvez eu vos peça que façam as coisas mais difíceis ou algo 


impossível, mas se estiverem determinados a fazê-las com mais alegria que eu entrarão imediatamente 


nesse domínio.  Se avançarem para as realizar, pelo sacrifício da vossa vida, eu aparecerei 


imediatamente para vos guiar.  (91-173, 6.2.1977) 


 


Os membros da nossa Igreja da Unificação têm de receber orientação espiritual directamente de mim, 
durante as suas orações ou sonhos.  Já há muitos membros que podem receber directamente a minha 


orientação espiritual, não importa para onde vão.   







Muitas coisas maravilhosas ocorrerão, mais reais que as que aconteceram no tempo de Jesus.  É por 
isso que os membros da Igreja da Unificação têm de me apoiar directamente.  Na igreja, vocês 


experimentarão, de vez em quando, algo mais extraordinário que as pessoas que viveram no tempo de 


Jesus.  Por conseguinte, o mundo poderá tornar-se um com a Igreja da Unificação. 


Para podermos ultrapassar o domínio da morte, que existe hoje, precisamos oferecer orações 


desesperadas.  Não é suficiente que vocês orem só durante um momento.  Deviam orar durante vinte e 


quatro horas.  É lamentável que não tenham tais experiências ou me sirvam directamente, numa tal era 


de liberdade. 


Tendo tal nível e experiências, os casais abençoados deviam estar originalmente relacionados com tal 


conteúdo.  Vocês só devem ter direito à Bênção, como candidatos, depois de se terem enxertado a mim 


e unido comigo espiritualmente.  (31-330, 7.6.1970) 


 


Frequentemente falamos acerca do coração de Deus.  Onde se encontra?  Na vossa oração, ouvirão 


uma voz dizendo: “Ouçam o Rev. Moon.  Não o entristeçam.  Deviam fazê-lo feliz”.  Essa é a única 


maneira.  Deus falará convosco desse modo.  Se realmente me quiserem ver e estiverem dispostos a 


sacrificar mesmo o vosso sono, o mundo espiritual abrir-se-vos-á.  É por essa razão que é importante 


ter experiências espirituais.  (76-152, 2.2.1975)  
 


2. Que Tipo de Lugar É o Mundo Espiritual? 


 


2.1. O mundo espiritual e o mundo físico 


 


2.1.1. O centro do mundo espiritual e do mundo físico 


 


Vocês têm de ter sentido curiosidade acerca do mundo espiritual.  Hoje, há muitas religiões no mundo, 


e o seu caminho é procurar o mundo onde podemos viver eternamente, em relação com o mundo 


espiritual, um mundo de vida eterna, por outras palavras um mundo onde podemos viver juntos com 


Deus.  Esse mundo é o destino último da religião.  Todavia, que está a acontecer presentemente à 


religião?  Está a declinar, e muitas pessoas estão a dizer: “Só pessoas fracas precisam de religião.  Não 


é necessária para nós”, ou “Foi criada pelo homem, como uma ideia moral”.  Entrámos numa tal era, 


onde as pessoas chegaram a tais conclusões. 


Mesmo o Cristianismo, a religião central, declinou.  A América representa todas as nações cristãs do 


mundo, mas aqueles que cresceram em famílias americanas cristãs perderam a fé e estão a viver como 


lhes agrada.  Porque estão os cristãos a abandonar a sua religião, que idealiza o Céu, o lugar onde 
Deus, que é o centro do mundo e de todos os ideais, reside?   


Há três razões.  Primeiro, é porque não compreenderam claramente a existência do mundo espiritual.  


Uma vez que podemos utilizar o nosso intelecto para fazer comparações, tentamos abandonar uma má 


situação em favor de outra melhor, e procuramos mesmo domínios de mais elevada dimensão e de 


maior valor.  Esta é a natureza humana original.  Segundo, é porque não conhecem Deus.  Terceiro, é 


porque não sabem que o amor é central e nos liga a Deus e ao mundo espiritual.  Não sabem estas três 


coisas.  Ainda que tivessem conhecido Deus e o mundo espiritual, não compreenderam que é um 


mundo baseado no amor. 


Num lugar de amor, vocês sentem-se felizes por subir, descer, e mesmo por permanecer no meio.  


Uma esposa lamenta-se, dizendo que o seu querido marido está num nível mais elevado que ela?  Ou 


um marido odeia que a sua querida esposa esteja numa posição mais baixa que ele?  Em unidade, é 


possível viajar livremente, do lugar mais baixo para o mais alto, e do mais alto para o mais baixo.  


Vocês podem mesmo permanecer no meio, ou ir para onde queiram.  Não há restrições.  Portanto, 


muitas pessoas no mundo procuram um mundo unificado de paz.  (91-140, 6.2.1977) 


 


O mesmo se pode dizer em relação ao mundo espiritual e mundo físico, aos seres espirituais e aos 


seres físicos.  Deus e o Seu amor são o centro de ambos os mundos.  Porém, os seres humanos caídos 
não têm Deus no centro. 







Temos mente e corpo, os quais existem em dimensões diferentes.  A mente difere do mundo espiritual.  
Falamos dos mundos espiritual e físico, em termos do amor de Deus.  Por consequência, Deus tem de 


estar envolvido para que ambos se possam unir.  O mundo espiritual não pode existir sem o amor de 


Deus.  Está relacionado com Deus. 


Temos consciência.  Qual é a diferença entre a consciência e o mundo espiritual?  Qual a diferença 


entre a mente e o mundo espiritual?  Algumas pessoas talvez pensem que a mente e o espírito são a 


mesma coisa, mas estão confundidas em relação a isso.  Devido à Queda, a mente não tem relação com 


o mundo espiritual.  Por outras palavras, a mente de uma pessoa caída é como um corpo sem ossos.  


Pensar nisto nestes termos, dá-vos uma ideia mais real.   


Uma pessoa-espírito tem um corpo espiritual e uma mente espiritual.  A segunda corresponde ao 


mundo espiritual, e está definitivamente relacionada com Deus.  Por conseguinte, sem estabelecer uma 


relação com Deus, a mente espiritual de uma pessoa-espírito não será criada.  O espírito e a mente são 


duas coisas diferentes.  A mente caída não tem relação com Deus – Ele deixou-a.  Deus não se pode 


relacionar nem controlar directamente a vossa mente. 


A vossa mente é mutável, indo numa direcção e, em seguida, noutra.  Contudo, o mundo espiritual e 


seres espirituais são imutáveis.  Estão a mover-se constantemente em direcção ao seu objectivo eterno.  


Porquê?  Porque estão do lado do Deus.  A mente pertence à parte interna dos seres humanos e vacila. 
Como vocês estudaram o Princípio Divino provavelmente já sabem isto, mas eu pergunto-vos: “Que é 


a mente espiritual?” A mente espiritual é a união da mente e espírito, e está a mover-se em relação ao 


seu novo objectivo.  Ela une-se com a nossa consciência, centrada em Deus.  Podemos dizer que é uma 


mente que nos motiva a tornar-nos pessoas ideais.  Então, podemos concluir que, sem uma mente 


espiritual, não poderíamos procurar a sua origem, que nos pode ligar com o mundo espiritual e 


verdadeiro amor.   


Quando a mente espiritual desponta em nós, o corpo sente alegria, e tudo o segue.  Tudo começa a 


unir-se automaticamente.  Nos seres humanos, o maior problema tem sido a separação entre a mente e 


o corpo.  Todavia, quando energia espiritual entra no nosso corpo e cria a origem da nossa mente 


espiritual, a nossa mente e corpo unem-se naturalmente.  A não ser que uma revolução ocorra a partir 


da raiz, e a não ser que descubramos a origem que pode corrigir tudo a partir do fundo da raiz, não 


podemos encontrar o ideal.  Não há resultado sem uma causa motivadora. 


A finalidade da religião é implantar uma mente espiritual dentro de nós.  Há muitas religiões centradas 


na mente espiritual.  Há todos os tipos e formas de religião.  (91-140, 6.2.1977)   


 


2.1.2. Unidade do mundo espiritual e do mundo físico 


 


Deus é um ser majestoso.  Por consequência, o mundo espiritual e o mundo físico têm de ser unidos.  


Todavia, na ausência de verdadeiro amor, não puderam.  Consequentemente, a separação ocorreu entre 


a nossa mente e corpo, e entre a religião e a política.  Tudo se une completamente com base em 


verdadeiro amor.  Tudo - o indivíduo, família, sociedade, nação, mundo e cosmos, será ligado.  Temos 


de realizar esta união, com as nossas próprias mãos.  De outro modo, não podemos herdar o Reino do 


Céu original, no Céu e na terra. 


Como unimos o mundo espiritual e o mundo físico?  Podemos fazê-lo com verdadeiro amor.  (216-


101, 9.3.1991)  


 


2.2. O mundo espiritual existe com certeza 


 


Oitenta por cento da população mundial é ignorante acerca do mundo espiritual.  Mesmo crentes estão 


incertos acerca da existência do mundo espiritual e de Deus.  Mas o mundo espiritual existe. 


Imaginem uma pessoa rica que está preparada a investir todos os seus bens, na criação de um jardim 


de felicidade.  Com isso em mente, podemos inquirir sobre o modo como Deus, o Criador do Céu e da 


terra, criou o Seu lugar de residência.  O mundo espiritual é um mundo de beleza, para além da nossa 


imaginação, onde nunca nos cansamos de observar uma pequena porção de qualquer coisa, mesmo 
durante mil anos.  A coisa mais valiosa do mundo não é nada; não se pode comparar, nem sequer com 







um canto do mundo espiritual.  Logo, eu não quero nada desta terra., isto é, preferiria ir para o mundo 
espiritual, porque a terra não está de acordo com a minha finalidade.  (15-149, 7.10.1965) 


 


A maior parte das pessoas, mesmo agora, não pensam no mundo espiritual.  Vivem porque nasceram, 


servem os seus pais, porque eles estão presentes, e vivem nas suas famílias, porque nasceram nelas.  


Pensam que vivem deste modo, porque nasceram deste modo.  Qual é a base de tal estilo de vida?  É o 


que a pessoas deviam comer e como deviam viver a sua vida.  É por isso que as pessoas consideram a 


comida, habitação e vestuário os elementos mais importantes da vida. 


As questões relacionadas com a vida, alimentação e vestuário são essenciais para a maior parte das 


pessoas.  Evidentemente que existe um padrão de moralidade nas relações humanas que permite que as 


pessoas melhorem a sua situação, se desenvolvam e encontrem satisfação.  Porém, o padrão dessa 


moralidade varia de acordo com as raças e nações.  Tudo, desde os padrões de moralidade até aos 


sistemas sociais, muda de acordo com os diferentes antecedentes culturais.  


Deste ponto de vista, podemos ver que o padrão original que as pessoas deviam seguir através da 


história, e os padrões morais e éticos que adoptamos na nossa vida, são diferentes.  Não foram 


sistematizados num todo integrado.  Nós nascemos com base no mundo original, mas qual é o destino 


das nossas vidas?  As pessoas não estão certas acerca disto.  Portanto, são ignorantes acerca da 
existência do mundo espiritual e de Deus. 


Contudo, os membros da Igreja da Unificação sabem claramente que o mundo espiritual existe.  Não 


acreditam simplesmente, mas sabem que existe.  Porquê?  Sabem através de inúmeras experiências 


espirituais.  Hoje, a Igreja da Unificação construiu uma fundação mundial.  Quando vocês olham para 


trás, para o nosso desenvolvimento, vêem que passámos por um caminho de muitas experiências 


espirituais.  Por consequência os membros da Igreja da Unificação não podem negar a existência do 


mundo espiritual.  (140-121, 9.2.1986) 


 


Que caminho deviam os membros da Igreja da Unificação seguir?  Têm de seguir o caminho que Deus 


deseja.  Têm de seguir o caminho da Vontade do Céu.  Qual é a Vontade do Céu?   


Existe um caminho que um indivíduo tem de seguir, um caminho que a família tem de seguir, e 


também um caminho para a sociedade, nação, mundo e mesmo o mundo espiritual, de acordo com a 


Vontade do Céu.  O especialista nesse campo sou eu.  O mundo espiritual existe certamente.  (121-


146, 24.10.1982) 


 


Quais são as consequências da existência de Deus e do mundo espiritual?  Algumas pessoas talvez 


pensem que não temos nada a ver com Deus, embora Ele possa existir, mas estão erradas.  Rejeitar o 
mundo espiritual, apesar da sua existência, é equivalente a rejeitar a família, nação ou mundo, apesar 


de fazerem parte dele. 


Por conseguinte, como Deus e o mundo espiritual, que são mais extraordinários que tudo aquilo que 


conhecemos, existem, nós desejamos ter uma relação com eles.  Melhor que simplesmente nos 


relacionarmos com eles, que fazemos a seguir?  Devíamos unir-nos completamente com eles.  Temos 


de nos mover em relação a uma finalidade única.  (104-118, 22.4.1979) 


 


2.3. O mundo espiritual é a força motriz da fé (A visão de São Paulo do terceiro Céu) 


 


A Bíblia explica acerca das três regiões do Céu, que Paulo tinha visto catorze anos atrás.  Como viveu 


ele durante esses catorze anos?  Ele continuou durante esse período de tempo, recebendo energia da 


sua experiência de ver o terceiro Céu.  Ele sabia mais que aquilo que descreveu então, e isso permitiu-


lhe continuar, depois de ter falado do terceiro Céu.  (62-45, 10.9.1972) 


 


A experiência do apóstolo Paulo, de ver o terceiro Céu do mundo espiritual, tornou-se a força motriz 


para ele ser capaz de levar a cabo actividades missionárias durante catorze anos.  Compreendem?  


Vocês têm de ter tais experiências.  O mesmo é verdade em relação a mim.  (27-128, 30.11.1969) 
 







Não tenho medo da morte.  Que tornou isto possível?  O amor.  Digiro tudo com amor, mesmo quando 
sou encarcerado.  Portanto, tenho de digerir e conquistar as presentes circunstâncias adversas.  


Conquistarei tudo, com as minhas próprias mãos.  (202-27, 1.5.1990) 


 


2.4. Quando Deus criou o mundo espiritual 


 


O mundo espiritual é equivalente ao mundo angélico.  O mundo de hoje está numa posição semelhante 


à de Adão e Eva.  Deus criou o mundo espiritual antes de ter criado Adão e Eva. 


Uma vez que o mundo satânico veio a existir porque o mundo espiritual foi contra a Vontade de Deus, 


então, esse mundo só pode ser restaurado depois de o mundo espiritual aceitar a Vontade de Deus.  


Também, o senhor não pode vir para o mundo terreno, a não ser que consiga que o mundo espiritual se 


renda a ele.   


Por isso, o Movimento da Unificação tem trabalhado até hoje para subjugar o mundo espiritual, e essa 


é a razão por que o mundo espiritual tem de ajudá-lo.  (25-233, 4.10.1969) 


 


2.5. Onde fica o mundo espiritual? 


 


Onde fica o mundo espiritual?  Está no vosso corpo.  Consequentemente, vocês movem-se com o 


mundo espiritual aos vossos ombros, e ajudam-no à medida que caminham.  Assim, não há 


possibilidade de fuga.  O mundo espiritual existe.  Existe para este mundo, e este mundo existe para o 


mundo espiritual eterno.  As pessoas podem perguntar: “Onde está Deus?  Existe um Deus neste 


mundo?  Onde está o mundo espiritual?”  O lugar de residência de Deus é o mundo espiritual.  (117-


306, 11.4.1982) 


 


2.6. Que tipo de lugar é o mundo espiritual? 


 


Não teria realmente nada que nos preocupasse se a nossa vida na terra acabasse dentro de setenta a 


oitenta anos.  No entanto, como vivemos uma vida que envolve a eternidade, é um assunto sério.  Se o 


mundo espiritual existe, qual pensam que será a vossa reacção ao mundo depois da morte, quando 


passarem para lá?  O mundo espiritual é um mundo vasto.  Vocês não fazem ideia de quão vasto é.  É 


um mundo vasto e ilimitado. 


Na terra, há discriminação entre raças, conflitos culturais e outros assuntos contenciosos.  Apesar dos 


desacordos na vida, as pessoas querem manter as suas asserções e valores, os quais não desaparecem, 


mas continuam a existir vividamente quando elas vão para o mundo espiritual.  (187-285, 12.2.1989)  
 


O mundo de hoje está tão excitado acerca da exploração do espaço e electricidade, porque eles 


funcionam como lubrificantes na criação de um mundo ideal de amor.  Do mesmo modo, o mundo 


espiritual é o mundo cheio da electricidade do amor.  Não há nada que não possamos fazer com a 


electricidade do amor.  Podemos dizer que o mundo espiritual é um domínio que pode ser governado 


pelo nosso modo de pensar. 


Então, que é o mundo espiritual?  É um lugar que deseja elementos eternos.  É o mundo de harmonia, 


onde tudo está cheio de amor.  Assim, este universo pode funcionar simplesmente carregando uma só 


vez num botão de amor.   


Que é o Reino do Céu na terra?  É o lugar onde todas as lâmpadas de amor brilham.  Então, e o Reino 


do Céu no Céu?  É o lugar onde as lâmpadas de amor podem brilhar com a máxima intensidade. 


Desde que vocês conservem um coração afectuoso e puxem a corda de amor, tudo seguirá esse 


movimento.  Quando a puxam para trás, irá para trás.  Quando puxam para o lado, mover-se-á 


lateralmente.  Podem controlá-la tão livremente quanto quiserem.  Não resiste, mas move-se 


automaticamente. 


Assim, podemos encontrar este conceito que o mundo espiritual é o lugar cheio com o ar do amor.  Se 


o Deus de amor quer alimentar toda a humanidade imediatamente, e fazê-la feliz,  diz: “Que haja 
comida”, com um coração amoroso, então comida aparecerá. 







Vocês comem a comida de amor no mundo espiritual.  Olham uns para os outros com olhos de amor.  
Não há palavras para descrever o mistério do mundo espiritual.  Quanto mais ouvem, mais querem 


ouvir.  Lá não há conceito de estar ensonado ou cansado.  O mundo espiritual é o lugar cheio da 


electricidade do amor.  Logo, os seres humanos tentam ligar tudo com amor.  Porquê?  Para estarem 


em sincronia com o mundo espiritual.  Uma vez que o mundo espiritual opera deste modo, os seres 


existentes têm de responder a isso.  Não podem abandonar essa posição. 


Quando vocês me vêm nos vossos sonhos, eu apareço-vos através das ondas do amor de Deus.  Para 


que isso aconteça, o vosso “ego” não devia estar lá.  Têm de sacrificar-se e criar um vácuo.  Depois de 


criarem um vácuo, têm de tornar-se como ouro puro, que não tem resistência à corrente eléctrica.  O 


ouro não contém nenhuns outros elementos.  É puro.  (112-16, 15.3.1981) 


 


3. O Conteúdo e Situação do Mundo Espiritual 


 


3.1. A Queda causou a ignorância acerca do mundo espiritual 


 


O corpo humano consiste de quase cem triliões de células.  Embora os nossos antepassados tenham 


passado para o mundo espiritual, no nosso corpo existem células transmitidas por eles e que receberam 
o seu amor.  As células ligadas à vida foram transmitidas.  Estas células, ligadas através da linhagem, 


foram transmitidas e ainda estão vivas e a mover-se. 


As folhas das árvores caem no Outono.  Novos rebentos nascem na Primavera.  Um jardim torna-se 


verde no Verão.  Do mesmo modo, nós, seres humanos, nascemos de numerosos antepassados, através 


da ligação do nosso sangue.  Embora sejamos os seus descendentes, devemos viver a vida 


representando-os.  Com base no verdadeiro amor dos nossos antepassados, e servindo-nos da sua 


energia vital, devemos transmitir a sua linhagem.  Por esta razão, o vosso avô e avó são a concentração 


dos vossos antepassados.  São o vosso avô e avó que representam os vossos clãs e famílias, perante o 


Céu. 


Então, que representam o vosso pai e mãe?  Eles são o centro da vossa família.  Representam todos os 


pais e mães de todas as famílias no mundo presente.  O avô e avó representam o passado, e o pai e mãe 


representam o presente.  Que representam os filhos e filhas?  Eles são os descendentes que se podem 


ligar, no futuro, ao mundo ideal eterno de Deus, ao Reino do Céu, e completar a unificação do cosmos.  


A vossa família está mantendo o vosso filho e filha, como o ponto de começo da vossa família.  


Portanto, a família comprimiu num lugar, os representantes do passado, das pessoas do mundo, e dos 


futuros descendentes.  Por consequência, a família que não caiu permanece em tal posição que pode 


comunicar tanto com o mundo espiritual como com o mundo físico.   
O amor entre pai e filho é estimado no mundo físico.  Do mesmo modo, se vocês viverem a vossa vida 


na terra, com esse tipo de amor, servirão a Deus como o vosso pai, e viverão a vossa vida no Céu 


como filhos de Deus.  (214-268, 3.2.1991 


 


3.2. O mundo espiritual é uma esfera na qual vocês podem sentir tudo instantaneamente 


 


No mundo espiritual tudo pode ser sabido num instante.  Mesmo antes de vocês cumprimentarem uma 


pessoa, saberão que é alguém cujo nome é fulano de tal, que viveu cem milhões ou mesmo um bilião 


de anos atrás.  O mundo espiritual é um tal mundo veloz.   


Quando eu tenho de encontrar com precisão a solução de um problema difícil, dentro de uma área 


triangular, o meu dedo e corpo já sabem onde esse ponto está.  Por conseguinte, vocês deviam sempre 


concentrar a vossa atenção, e ter a atitude mental correcta. 


Quando encontram alguém, não pensem em tirar partido dele ou usá-lo para o vosso próprio benefício.  


Nunca façam isso.  Se o carácter original dessa pessoa for destruído, demorará de meio ano a três anos 


para repará-lo.  Logo as vossas acções são cruciais.  Se se aproveitarem de outras pessoas, serão 


colocados numa posição mais infernal que o inferno normal.  Aqueles que compreendem tais 


consequências nem sequer pensam em concretizar tais acções egoístas.  (204-304, 11.7.1990) 
 







Sangue satânico ainda está a fluir na base do vosso ser.  Amor satânico enraizou-se no vosso corpo.  
Esse amor flue através da linhagem do vosso sangue, e está entrelaçado nos vossos nervos.  A partir 


daí, o vosso corpo, que consiste de cem triliões de células, foi formado.  Por isso, vocês têm de 


lamentar a condição miserável de manter esta vida com sangue satânico.  Deviam fazer a determinação 


e resolução de destruir esta vida satânica centenas de vezes, durante a vossa vida. 


Apesar disto, abraçariam vocês o vosso próprio corpo e amá-lo-iam?  Deambulariam como cães loucos 


açaimados, dizendo que têm fome?  Aproximar-se-iam do vosso cônjuge somente para satisfazer o 


vosso apetite sexual, centrado no vosso corpo?   


Quando vocês entrarem no mundo espiritual não precisam de apresentações.  Compreenderão, logo 


que encontrem os outros.  Saberão que determinada pessoa viveu na terra muitos milhares ou muitos 


milhões de anos atrás.  Algumas pessoas dizem que a histórica bíblica tem a duração de seis mil anos, 


mas eu digo que estão a dizer disparates.  Elas não compreendem o mundo espiritual. 


A história bíblica, na realidade, abrange milhões e dezenas de milhões de anos.  Se chamarmos os 


nossos antepassados desses dias, eles aparecerão imediatamente.  Logo que os vejam, vocês 


compreender-se-ão mutuamente, sem necessidade de falar.  Todo o vosso ser está exposto.  Saberão 


imediatamente se estão a um nível mais elevado ou mais baixo que eles.  Por consequência, não há 


necessidade de apresentações.  A ordem é automaticamente determinada. 
Que determina a ordem?  O amor.  O amor determina a posição de cada pessoa.  Logo, vocês não 


podem entrar no Reino do Céu a não ser que se tornem filhos e filhas de Deus. 


Para se poderem ligar ao amor de Deus, têm de estar na linha perpendicular.  A Bíblia diz: “Amem o 


vosso Deus com todo o vosso coração e toda a vossa mente”.  Que pensam vocês que isso significa?  


O ponto central de tudo é o amor.  Quando não fizerem mais nada senão concentrar todas as vossas 


funções e consciência em amar Deus o vosso Senhor, irão de elevador para o domínio vertical.  É um 


mundo maravilhoso.  (208-141, 17.11.1990)  


 


3.3. O centro do mundo espiritual 


 


Qual é o centro do mundo espiritual?  É um mundo estruturado com base no Deus absoluto, o 


originador do cosmos.  Não há nada que Ele não tenha criado.  Como todas as coisas Lhe pertencem, 


sentem como Ele sente, e existem em relação a Ele.  Por exemplo, o corpo humano consiste de cem 


triliões de células.  Quando qualquer das células, de qualquer parte do corpo, sente algo, 


imediatamente transmite essa sensação ao cérebro.  O mesmo se passa com todas as criaturas, que têm 


estado ligadas ao Seu criador, desde que o universo foi criado.   


Um ser humano nasce e vive com consciência, procurando a bondade e valores mais elevados, e sente 
o sofrimento dos outros.  Todos estes atributos não tiveram a sua origem nos seres humanos, mas na 


origem da humanidade.  Podemos dizer que a vida humana é um processo de viver no mundo 


resultante, que nos conduz à causa original.  (140-121, 9.2.1986) 


 


3.4. A hierarquia do mundo espiritual 


 


O mundo espiritual ainda está incompleto.  Porquê?  O sistema hierárquico do mundo espiritual devia 


ser originalmente ligado, com base em Deus, Verdadeiros Pais, e verdadeiros filhos, mas isto ainda 


não foi realizado.  Também ainda não foi realizado na terra.  Por outras palavras, a organização do 


mundo espiritual devia ser o sistema hierárquico baseado em Verdadeiros Pais, na ideologia do Adão 


não caído, mas isto ainda não foi cumprido.  Até agora, os Budistas formaram o clube Budista, um 


sistema hierárquico baseado em Buda; os Confucionistas, o clube Confucionista; e os Muçulmanos, o 


clube do Islão.   


Por conseguinte, no mundo espiritual, os Muçulmanos, Confucionistas, e Budistas todos têm estado à 


espera do estabelecimento da ideologia de Verdadeiros Pais e de Adão.  Visto que ambos os mundos 


têm de seguir numa direcção unificada, quando o trabalho dos Verdadeiros Pais na terra atingir o nível 


mundial, as barreiras entre todas as religiões desaparecerão, e o Movimento da Unificação manifestar-
se-á automaticamente, de acordo com os movimentos no mundo espiritual. 







Então, que acontece quando os ensinamentos da Igreja da Unificação se tornam uma ideologia global?  
Todos as pessoas-espírito, no mundo espiritual, estarão ausentes de lá, porque a sua finalidade tem de 


ser completada na terra e, em seguida, no mundo espiritual.  Por isso, todos eles têm de voltar ao 


mundo físico, para ajudar.  Todos eles se tornarão activos.  Os biliões de pessoas-espírito, no mundo 


espiritual, desejam que os membros da Igreja da Unificação espalhados pelo mundo actuem. 


Então qual é o centro do sistema hierárquico no mundo espiritual?  Primeiro, é Deus; segundo, 


Verdadeiros Pais; terceiro, verdadeiros filhos e filhas; e quarto, a verdadeira nação.  Verdadeiros filhos 


são filhos que herdaram a linhagem directa de Verdadeiros Pais.  Todos eles se espalham centrados na 


nação para se tornarem os seus cidadãos. 


Quem devia ser o primeiro a viver no palácio celestial?  Quem governará o Reino do Céu, sentando-se 


no trono do palácio celestial?  Adão e Eva deviam ter-se tornado os Verdadeiros Pais centrados em 


Deus e deviam estar na posição de governar a realeza dessa nação celestial.  Isso teria sido realizado, 


se eles não tivessem caído, mas, devido à Queda, não foi, e, assim, Verdadeiros Pais têm de emergir e 


mover-se para essa posição.   


O mundo espiritual opera sob este tipo de princípio.  Então, quanto tempo pensam vocês que 


demoraria para tais fenómenos se manifestarem no mundo físico?  Os Verdadeiros Pais têm de 


aparecer com o amor de Deus, em seguida, os verdadeiros filhos e, finalmente, uma verdadeira nação 
com verdadeiros cidadãos.  (161-222, 15.2.1987) 


 


3.5. Vestuário, comida e habitação no mundo espiritual 


 


Deixariam vocês de tomar o pequeno-almoço amanhã, porque o tomaram esta manhã?  Continuarão a 


clamar: “Oh, comida!” até ao fim da vossa vida.  Do mesmo modo, têm de comer as palavras de Deus, 


todos os dias, no mundo espiritual.  Por consequência, têm de se treinar enquanto estão na terra.  Têm 


de desejar saber, mesmo depois de irem para o mundo espiritual: “Que espécie de palavras nos falará 


Deus?  Que significado terão?” 


Pensem nisto.  Há padarias no mundo espiritual, ou não?  Há fábricas de Coca-Cola e sumo, ou não?  


Não.  Há fábricas de automóveis, ou não?  Depois de irem para o mundo espiritual, diriam: “Quero 


conduzir um carro luxuoso”?  Nesta terra, as pessoas gabam-se de possuir Mercedes Benz, mas no 


mundo espiritual não há necessidade de carros.   


Que farão vocês no mundo espiritual?  Comerão, ou não?  Têm de comer.  Com base em quê, comerão 


lá?  Com base em amor.  Por conseguinte, pessoas sem amor não serão capazes de abrir a boca, por 


mais que queiram comer.  Essa é a lei.  A sua boca não se abrirá, se elas só se amam a si próprias, e 


não estão dedicadas a amar os outros.  Mesmo quando tentam levantar comida com os pauzinhos e 
conduzi-la à boca, os pauzinhos afastar-se-ão dela.  Assim, no mundo espiritual tudo é possível só 


quando se tem o conceito de verdadeiro amor.  Sem ele, nada é possível. 


Aquilo que estou a ensinar é a corrente do coração.  É uma corrente que chega ao trono de Deus, no 


mundo espiritual, e ao Seu coração.  Flue para todas as nações e permite que vocês estabeleçam uma 


relação com toda a gente. 


Se existir uma casa bonita no mundo espiritual, e a pessoa que vive nessa casa tem um nível inferior 


ao vosso, então, podem fazer da casa dessa pessoa a vossa própria.  Virão a saber isto, naturalmente, 


quando visitarem tal casa. 


Se se tornarem os filhos ou filhas de Deus, todo o vasto universo se tornará vosso.  Quando forem para 


o mundo espiritual, não serão capazes de me seguir por toda a parte, porque não têm verdadeiro amor.  


O verdadeiro amor pode passar livremente através de um portão largo ou estreito.  O amor tem de ser 


verdadeiro.  (207-93, 1.11.1990) 


 


O mundo espiritual é a nossa terra natal – a terra natal original.  Esta terra é a terra natal do vosso 


corpo original, e o mundo espiritual é a terra natal do nosso coração original.  O próximo mundo, em 


que devemos entrar, é o mundo do coração.  Consequentemente, se nos treinarmos na terra, tendo em 


mente o mundo espiritual, não teremos problemas quando lá chegarmos.  (207-72, 1.11.1990) 
 







Não há carros nem comida no mundo espiritual.  Como Deus, o Criador, seremos capazes de criar toda 
a espécie de coisas no mundo espiritual, com base em verdadeiro amor.  Com amor pode-se fazer tudo.  


Se dissermos: “Que apareça este tipo de instrumento!” ele aparecerá imediatamente.  Se pedirmos 


comida para um banquete de várias centenas de milhares ou mesmo muitos milhões de pessoas, será 


servida.  Se pedirmos vestuário de cerimónia dourado, aparecerá imediatamente. 


Não vamos dormir no mundo espiritual.  Sendo assim, podemos dançar durante toda a noite, com total 


abandono.  Espiritualmente, encher-nos-emos de alegria eterna.  Lá, o ar é o ar do amor, a comida, a 


comida do amor, o vestuário, o vestuário do amor.  Os Verdadeiros Pais fornecerão todas essas coisas, 


com base em verdadeiro amor.  (217-293, 2.6.1991) 


 


Na terra, a comida é uma das preocupações da vida.  Assim, precisamos de fábricas de automóveis, de 


adubos químicos, comida etc.  Em casa, as pessoas fazem um grande alvoroço por causa da comida.  


No mundo espiritual, não há necessidade dessas coisas.  Carros e aviões não são necessários.  Num 


abrir e fechar de olhos, é possível viajar distâncias infinitas.  Energia espiritual viaja mais rapidamente 


que os raios do sol, criados por Deus, os quais viajam à velocidade de trezentos milhões de metros por 


segundo.  A energia do amor e vida originais de Deus viajam infinitamente mais rapidamente que isso.  


Se vocês desejarem encontrar-se com alguém à distância de milhões ou biliões de milhas, essa pessoa 
aparecerá imediatamente.  Mesmo no Céu, que é vasto, quando vocês preparam o vosso coração e 


dizem que gostariam de se encontrar com alguém que amam, essa pessoa aparecerá nesse mesmo 


lugar. 


Aqueles que viveram há milhões de anos aparecerão e cumprimentar-vos-ão.  Quanto mudou nos 


passados milénios?  As pessoas que viveram nessa altura podiam sentir o Céu muito mais 


profundamente que as pessoas que vivem hoje.   


Porém, o oposto acontece, do ponto de vista da civilização – as pessoas tornam-se conscientes do 


mundo espiritual e dos seus avanços.  Maior conhecimento conduz a um aumento correspondente da 


compreensão geral e a análises mais penetrantes.  Por isso, a fundação para conseguir percepção extra-


sensorial é expandida.  Então, o mundo espiritual guiará e ensinará antecipadamente as pessoas 


sensatas que estão preocupadas com o futuro do mundo.  Elas compreenderão, através de ondas 


espirituais, o que acontecerá.  Aqueles que atingem a posição mais elevada só verão um objectivo no 


fim.  (206-138, 3.10.1990) 


 


3.6. Como usar conhecimento e poder no mundo espiritual 


 


Vocês podem ter tudo aquilo que quiserem, no mundo espiritual.  Deus é o rei do conhecimento.  
Conhecimento, dinheiro e poder são apenas uma pequena parte dos valores que as pessoas procuram 


conseguir durante a sua vida física.  Podem professores gabar-se do seu conhecimento, eternamente?  


Podem exibi-lo à medida que se movem?  Só permanece durante a vida terrena.  O vosso 


conhecimento permanece com vocês, só durante a vossa vida.  O mesmo se passa com dinheiro e 


poder.  Então, não se gabem do vosso conhecimento, dinheiro ou poder.  Para Deus essas coisas não 


valem nada.  Todas elas são inúteis no mundo espiritual.  (203-291, 27.6.1990) 


 


Vocês deviam conhecer Deus.  Ele é um Deus de personalidade.  Não é um ser vago e obscuro.  Como 


somos seres de carácter – com intelecto, emoção e vontade – então, o nosso companheiro sujeito, 


Deus, é também um ser de carácter, com intelecto, emoção e vontade.  Qual é o atributo central de 


Deus, entre todos os Seus muitos atributos?  É a emoção.  É o amor.  Deus precisa de amor, acima de 


tudo, para viver.  Vocês não vivem com conhecimento, no Céu. 


Devido à vossa ignorância do mundo espiritual, não compreendem, mas demorará menos de uma 


semana para aprenderem tudo, uma vez que estejam lá.  No mundo espiritual, vocês podem ver a 


mente das pessoas, do mesmo modo que vêem reflexões num espelho.  O mundo espiritual é um 


mundo de intuição, onde podem obter, dentro de uma semana, todo o conhecimento que uma pessoa 


muito intelectual e erudita acumulou. 
Serão capazes de compreender o mundo e todas as coisas com ele relacionadas, porque vêem as coisas 


através da luz do vosso coração.  Somente através do coração de amor compreenderão se uma pessoa é 







o vosso companheiro objecto ou sujeito.  Isso não pode ser conseguido através de conhecimento ou 
quaisquer outros atributos de Deus.  (210-311. 27.12.1990) 


 


No mundo espiritual, se vocês dizem, com um sincero coração de amor, que querem encontrar-se com 


uma pessoa que está à distância de cem milhões de milhas, ela aparecerá imediatamente.  Se lhe 


perguntarem: “Porque veio aqui?” ela dirá: “Porque me chamou”.  Se lhe perguntarem: “Quantos 


quilómetros percorreu?” ela responderá que veio de uma distância de anos-luz.  O mundo espiritual 


transcende o espaço.  O universo torna-se o vosso campo de actividade. 


Contudo, estamos a estrangular-nos com coisas como dinheiro, conhecimento e poder, as quais não 


existem no mundo espiritual.  O mundo espiritual não tem essas coisas.  Nenhuma delas permanece.  


Neste mundo, dinheiro, conhecimento e poder são procurados, mas não no mundo espiritual.  As 


pessoas no mundo satânico têm ansiado por essas coisas. 


O mundo espiritual é um mundo sem consciência de poder.  Se vocês desejam poder, não podem viver 


em nenhuma parte do mundo espiritual.  Nada lá vos dará as boas-vindas.  Não podem possuir nada, 


mesmo que o mundo espiritual se torne interessado em vocês e tente unir-se convosco.  Opostos – 


opostos em essência não podem formar uma unidade..  Não podem ser ligados a uma posição que 


interesse ao mundo espiritual.  (205-128, 29.7.1990) 
 


Deus criou tudo para o amor.  Se vocês Lhe perguntarem o que é que mais ama, que pensam que a Sua 


resposta será?  Deus não tem favoritos.  Não tem necessidade de dinheiro, conhecimento ou poder.  De 


que é que nós, membros da Igreja da Unificação, precisamos?  Da mesma coisa.  Em amor, há 


dinheiro, conhecimento ou poder.  O poder do amor é permanente.  Uma pessoa que compreenda 


verdadeiro amor na terra, não terá nada para aprender no Céu.   


Esse tipo de pessoa pode entrar e sair do coração de Deus, em qualquer altura.  Pode mover-se 


livremente para todas as direcções através do corpo d’Ele.  O coração de Deus é como uma estação 


central.  Porque precisamos dele?  Quando vocês entram e saem do Seu coração, tremendo poder é 


gerado, porque a energia de todas as direcções se torna concentrada lá.  Mesmo pessoas humildes 


serão elevadas à mesma posição de Deus, quando emergem dessa estação central.  O amor tem tal 


grande poder. 


Que é o conhecimento?  Com conhecimento, vocês podem possuir todas as coisas do ambiente.  Entre 


todo o conhecimento, o mais extraordinário é acerca do amor.  Se tiverem só amor, tudo no mundo se 


ligará convosco.  Neste mundo, pessoas com conhecimentos são líderes.  Diz-se que conhecimento é 


poder.  É lógico que pessoas poderosas governem.  Pessoas que tenham amor não precisam de 


conhecimentos.  Saberão tudo no mundo espiritual, mesmo sem aprender. 
Como eu sei todas estas coisas muito claramente, não quero viver no mundo físico.  Tudo no vasto 


mundo espiritual está interligado com amor.  Tudo fica completo, se vocês vierem a possuir o mundo 


do coração de Deus, que está harmonizado com esse amor.  O processo da criação continuará para 


sempre.  Vocês têm de cumprir aquilo que planearam, através da harmonia de vós próprios com esse 


coração de amor.  Uma vez que se determinem e dêem uma ordem, concretizar-se-á imediatamente.  


(202-86, 6.5.1990) 


 


3.7. As relações humanas no mundo espiritual 


 


Deus é o Criador do Céu e da terra.  Ele é o originador, o pai de todos os seres neste mundo hoje.  Ele 


é a origem do valor de todos os seres.  Este mundo de fenómenos veio a existir por causa d’Ele.   


Um tal ser absoluto não muda de acordo com tendências contemporâneas.  Um ser absoluto não muda.  


Não é limitado por tempo e espaço.  Transcende e por isso preside sobre todas as limitações.  Não Lhe 


devíamos chamar unicamente Deus.   


Ele é o nosso “Pai”.  Devemos chamar-Lhe o nosso “Pai Celestial”.  Ele é o Pai que causou o vosso 


nascimento.  A palavra “renascimento” veio a existir por causa da Queda, mas Deus é Pai original que 


causou o vosso nascimento.  O vosso pai físico é o pai que se tornou uma ponte entre Deus e vocês.  
Vocês chamar-lhe-ão irmão, quando forem para o mundo espiritual.  Também não tratarão a vossa 


mãe física como vossa mãe. 







Que chamam a Deus todas as pessoas que nasceram dos seus pais físicos?  Chamam-Lhe Pai, como os 
cristãos o fazem.  Na mesma família, o avô chama a Deus o Pai, e o pai também Lhe chama Pai.  


Netos chamam Pai a Deus.  Todos os membros da família Lhe chamam Pai.  Assim, Deus é o Pai de 


toda a humanidade, e, portanto, todas as pessoas são irmãos e irmãs.  Como esse é o caso, algumas 


vezes penso que as coisas serão bastante interessantes quando eu for para o mundo espiritual. 


Uma vez que todas as pessoas são irmãos e irmãs, quem são os irmãos mais íntimos no mundo 


espiritual?  Os irmãos mais íntimos não são os irmãos horizontais e físicos.  Que relação é mais íntima 


neste mundo: entre pai e filho ou entre irmãos?  Como a relação entre pai e filho é mais íntima, depois 


de vocês passarem para o mundo espiritual, vocês terão a relação mais íntima com os vossos pais, em 


seguida com os vossos avós e assim sucessivamente.  Quanto remontam à origem, através da linha 


vertical, quem é o último avô?  É na verdade Deus. 


Portanto, vocês não têm de sentir-se sozinhos se não tiverem amigos neste mundo.  Não têm de sentir-


se tristes, quando têm de viver sozinhos e morrem.  Quando forem para o mundo espiritual, terão um 


número ilimitado de irmãos íntimos, acima de vocês e ao vosso lado.  Todavia, não se tornarão 


automaticamente os seus irmãos, sem fazerem nada.  Só podem tornar-se os seus irmãos quando 


tiverem atingido o privilégio de servir a Deus como o vosso Pai. 


Eu não me sinto mal por chamar irmãos mais velhos ao meu pai e avô.  De certo modo, quando vocês 
pensam nisso podem sentir-se mal.  Tratavam-no por pai, enquanto na terra.  Ele talvez se sinta 


terrivelmente ofendido, se lhe chamarem irmão no mundo espiritual!  No entanto, é assim que vocês se 


têm de tratar um ao outro.  Porquê?  Porque só em tal posição vocês se podem tornar filhos da 


linhagem masculina directa.  Se só há um primeiro filho da linhagem masculina directa, então, como 


pode toda a gente ocupar essa posição?  No mundo espiritual, toda a gente se pode tornar o filho dessa 


linhagem.  Com base em Deus, todas as pessoas se podem tornar descendentes dessa linhagem.  


Quando um homem rico morre, neste mundo, os seus bens serão herdados pelos seus filhos.  É 


habitual que metade seja dado ao primeiro filho da linhagem masculina directa, e que o resto seja 


dividido pelos outros filhos. 


Porém, o mundo espiritual é diferente.  Uma vez que todas as pessoas-espírito, têm de tornar-se 


descendentes da linhagem masculina directa, Deus não tem de dividir os Seus bens entre elas.  Logo 


que todos os irmãos se tornem um, o que pertence ao vosso irmão mais velho automaticamente 


pertence a vocês.  Logo, é importante que todos os irmãos se unam.  Quando vocês tentam encontrar 


gerações da vossa linhagem, encontram distinções entre gerações, mas se todos os antepassados da 


linhagem masculina directa se unirem completamente, os descendentes que vêm depois deles herdarão 


o universo.  Por outras palavras, eles governarão o mundo espiritual, com base nos descendentes da 


linhagem masculina directa.  (21-248, 24.11.1968) 
 


No mundo espiritual, avôs e avós enrugados parecerão muito mais atraentes que vocês.  Vocês podem 


viver em tal mundo, se tiverem amor. É um mundo unificado e muito maravilhoso.  Quem é o avô dos 


vossos antepassados?  O primeiro avô é Deus.  (216-180, 10.3.1991) 


 


Quando vocês vão para o mundo espiritual e olham para um homem e uma mulher, eles são como uma 


grande pessoa.  Que são pessoas?  Cada um de vocês é como uma célula.  O universo inteiro parecer-


se-á com um homem e uma mulher.  É assim que será..  O universo é o resultado da sua combinação.  


As pessoas no universo são como as células de Deus.  Elas fazem parte de um corpo.  (207-97, 


1.11.1990) 


 


3.8. O centro do mundo espiritual é amor 


 


3.8.1. O ar do mundo espiritual é amor 


 


Como é o mundo espiritual estruturado?  O ar do mundo espiritual é o amor.  O amor serve como ar.  


Na terra, a vossa mente e corpo têm de sentir as sensações de amor, como os elementos que podem ser 
harmonizados.  Uma vez que vocês tenham criado a esfera constituída pela experiência desses 


elementos, não há lugar onde não possam comunicar entre si, instantaneamente, tal como a seiva de 







uma árvore corre do rebento para a raiz.  Vocês sentirão naturalmente quando Deus se regozija.  
Saberão que o banquete de Deus vai ter lugar no Este.  (162-287, 17.4.1987) 


 


No mundo espiritual, há parafusos de amor, assim como máquinas de amor e veios.  Há veios em 


motores que rodam.  Se se desbobinarem completamente os veios, aquilo que se desbobina é amor.  Os 


veios rodam por causa do amor.  Não há necessidade de nos preocuparmos acerca de atingir a 


harmonia dessa ordem.  Quando vocês vivem baseados no amor essencial, são como uma célula onde 


quer que vão nesse mundo.  (126-238, 24.4.1983) 


 


O amor é o ar que vocês respiram no mundo espiritual.  Só quando percorrerem o caminho do amor se 


podem tornar a substanciação da esperança acalentada por Deus, através da história humana, e ser 


bem-vindos aonde quer que forem no Céu.  Assim, a vossa família é o lugar de treino para o Céu.  É o 


centro de treino.  É o lugar onde vivem um avô e uma avó.   


O mesmo acontece quando se expandem as idades da nossa mãe e pai, cônjuge, e filhos [para o resto 


da sociedade].  A família é o campo de treino, do qual vocês podem ir directamente para o Reino do 


Céu.  É como uma base de onde satélites podem ser lançados - como no Cabo Kennedy.  A vossa 


família é o lugar de onde uma bomba atómica de amor ou um satélite de amor podem ser lançados.  
(143-71, 15.3.1986) 


 


3.8.2. A vida no mundo espiritual é centrada no amor 


 


No mundo espiritual, as pessoas-espírito vivem centradas no amor.  Logo, vocês deviam partilhar a 


bênção de amor com muitas pessoas.  Têm de derramar lágrimas.  As pessoas choram em bons e maus 


momentos.  Que diferença existe entre as expressões faciais causadas por riso e as causadas pelo 


choro?  Abrimos os olhos quando rimos e fechamo-los quando choramos.  Demasiado riso provoca 


lágrimas.  A forma da nossa face não varia muito.  A única diferença são os olhos.  (212-166, 


6.1.1991) 


 


De agora em diante, só a arte permanecerá.  Uma pessoa que não pode escrever poemas de amor, é um 


fracasso.  (211-245, 30.12.1990) 


 


Qual é a essência do universo, a essência do amor?  A essência do amor existe.  Há alguns anos na 


América, uma nova partícula elementar, chamada upsilon, foi descoberta.  Os cientistas dizem que a 


avaliação desta partícula está para além da nossa capacidade humana.  A este respeito, estamos a 
atingir o nível no qual o mundo espiritual será oficial e automaticamente reconhecido.  Isso é 


extraordinário.  Penso que é uma boa oportunidade ter algo que devia ser cientificamente 


demonstrável, mas não é.  Estabelece o ponto de partida para o mundo de quarta dimensão.  Quando o 


mundo material atinge as suas limitações, o mundo espiritual torna-se automaticamente claro.  Não há 


fronteira.  Existe uma fronteira entre o mundo espiritual e o nosso coração?  O nosso coração 


assemelha-se ao mundo espiritual.  Os seres humanos são chamados seres espirituais, porque têm o 


mesmo tipo de sentidos, embora diferentes em grau.  (83-209, 8.2.1976) 


 


Logo que formos para o mundo espiritual podemos encontrar-nos com alguém, num abrir e fechar de 


olhos, com o poder de verdadeiro amor, mesmo que ele viva longe, e do mesmo modo, se quisermos 


visitar alguém que amamos, longe, na nossa terra natal, podemos regressar lá instantaneamente.  O 


mundo espiritual é um mundo infinitamente expansivo, mas, se tivermos amor, podemos percorrer 


instantaneamente distâncias infinitas.  O amor tem a velocidade mais elevada.  Se vocês não 


estabelecerem uma fundação de unidade entre a vossa mente e o vosso corpo, baseada no amor, então 


não têm nada a ver com o mundo espiritual.  Logo, têm de saber claramente que o ponto de partida da 


unificação tem a sua origem em vocês próprios, não no mundo objectivo.  (216-192, 31.3.1991) 


 


 


 







3.9. O mundo espiritual é o mundo do coração 


 


Que espécie de lugar é o mundo espiritual?  Algumas pessoas dizem que aqueles que falam acerca do 


mundo espiritual são lunáticos.  Logo, eu não falo dele.  Que espécie de mundo é o mundo espiritual?  


É um lugar onde tudo é possível, se vocês tiverem um coração do mesmo nível que o coração de Deus.  


(106-227, 30.12.1979) 


 


O mundo do coração é o mundo da felicidade sem limites.  No entanto, vocês têm de passar por 


inúmeros estágios de treino e reeducação.  Têm de avançar passo a passo, enfrentando desafios 


constantes, embora possa demorar centenas de milhões de anos.  Todas as pessoas estão destinadas a 


passar por esse curso, quer venham do este ou do oeste.  Vocês têm de tornar-se pessoas que choram 


pelos outros, não por vós próprios.   


Por conseguinte, não hesitem.  Desafiem o destino dizendo: “Faz comigo aquilo que quiseres.  Estou 


disposto a morrer.  Estou disposto a seguir este caminho, mesmo até à morte.  Aconteça o que 


acontecer, avançarei com este coração”.  Se desafiarem a vossa fé dizendo: “Embora tu me possas 


matar, o meu coração não morrerá.  Levá-lo-ei comigo para o mundo espiritual e enxertá-lo-ei lá”.  


Permanecendo do lado de Deus, vocês dirão: “Vais invadir o domínio do coração de Deus?  Podes 
invadir o domínio do coração de Satanás, mas não podes invadir o domínio do coração de Deus.  Não 


é essa a lei celestial?”  Satanás governa o domínio do coração do mundo satânico, mas não pode 


governar o domínio do coração de Deus. 


Portanto, logo que o mundo satânico seja assimilado ao domínio do amor de Deus, o mundo espiritual 


também o será.  Então, este mundo será o Reino Celestial, onde ninguém será impedido de entrar em 


qualquer dos doze portões de pérola, nas direcções do este, oeste, sul e norte.  Toda a gente será bem 


acolhida.  Porquê?  Porque, através do coração de Deus, todos se podem tornar um só e harmonizar-se 


em qualquer parte.  (106-229, 30.12.1979) 


 


3.10. A situação do mundo espiritual 


 


As pessoas que se possam tornar companheiros objectos de Deus, que harmoniza o ideal de amor, 


podem instantaneamente materializar todos os seus pensamentos, no mundo espiritual.  É o mundo 


onde vocês podem preparar, num segundo, um banquete para muitos milhões de pessoas.  Se quiserem 


dar alegria a Deus, vestindo-se maravilhosamente como os objectos do Seu amor, acontecerá 


imediatamente.  É um mundo onde tudo imaginável é possível.  Aqueles que conhecem o mundo 


espiritual sentem pouca alegria em viver no mundo físico.  Por essa razão, mesmo quando fui 
encarcerado, não me preocupei absolutamente nada.  Esta vida temporária, na terra, é um período que 


dura menos que um suspiro, quando comparada com a vida eterna.  (211-244, 30.12.1990) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, voarão.  Como o verdadeiro amor tem a velocidade mais 


elevada, o Deus de verdadeiro amor pode dar um passo e chegar a qualquer lugar neste vasto universo 


de vinte e dois biliões de anos-luz.  Vocês podiam fazer o mesmo.  O mundo espiritual tornar-se-á o 


campo das vossas actividades, embora seja um universo imenso.  (213.277, 21.1.1991)     


 


Não há nada para invejar no mundo espiritual.  A encarnação de amor não pode ser comparada com 


diamantes, ouro ou pérolas.  Jóias não têm importância.  A encarnação de amor é mais maravilhosa.  


(201-99, 11.3.1990) 


 


Se se encontrarem com artistas no mundo espiritual, podem atingir o mesmo nível que eles, através do 


desenvolvimento imediato de todas as vossas inclinações artísticas.  Tudo é possível no mundo 


espiritual.  Assim, terão todas as instalações necessárias para cantar e dançar.   


Quando Deus desenha um quadro, ganha o prémio máximo.  Penduraria Ele uma obra-prima de 


pintura na parede e contemplá-la-ia, ou observaria a Sua própria obra-prima criada, em acção?  De 
qual pensam vocês que Ele gostaria?  Da Sua criação.  Vocês não envelhecem no mundo espiritual, 


porque estão na posição mais maravilhosa, onde estão intoxicados com o coração de amor. 







Seria aborrecido se todos os dias fossem dias de sol brilhante.  Mas não o seria se nevoeiros se 
espalhassem, e a lua estivesse envolvida por nuvens e algumas vezes escondida.  O simples facto de 


observar as várias e únicas mudanças de tempo, que acontecem constantemente na terra, desde céu 


claro até céu nublado, é em si próprio uma actividade artística.  Este é um mundo de arte.  (201-102, 


11.3.1990) 


 


3.11. A vida no mundo espiritual 


 


Como é a vida no mundo espiritual?  Vocês não precisam de se preocupar com comida, alojamento ou 


vestuário.  Porquê?  Tudo o que desejam, de acordo com o vosso estado espiritual, tornar-se-á 


realidade.  Também comem no mundo espiritual.  Lá, podem sentir o fluir do vosso sangue e o bater 


do vosso pulso.  Teremos corpos espirituais, mas eles funcionarão do mesmo modo. 


Sempre que quisermos comer algo, aparecerá imediatamente, pronto a ser comido.  De onde vem?  O 


mundo espiritual é um mundo no qual seremos capazes de exercer activamente a nossa independência, 


tornando possível a sua mobilização.  Como tal, que é que tem a autoridade de acção que pode 


mobilizar tudo?  Não é nem poder, nem conhecimento nem dinheiro.  É amor.  


Por mais elevada que a posição de Deus seja, se chamarem por Ele com um coração de amor: “Deus!” 
Ele responder-vos-á no vosso coração: “Que é?” Vocês perguntam-Lhe então: “Onde estás?” e Ele 


responde: “Que queres dizer com isso?  Estou no centro do teu coração”.  Deus é a Origem.  Ele está 


no centro, na raiz do vosso coração.  Intoxicados com amor, quando vocês dão a ordem para actualizar 


o que a vossa intuição vos diz, manifestar-se-á exactamente do modo que vocês querem.  Se uma 


mulher ou homem solteiro vai para o mundo espiritual, passará um mau bocado.  As pessoas solteiras 


não se podem harmonizar aonde quer que vão.  Esse será o caso, quer vão para grupos de mulheres, ou 


grupos de homens.  Não podem pertencer a nenhum grupo.  (194-42, 15.10.1989) 


 


3.12. Que temos de fazer no mundo espiritual? 


 


Que acontecerá quando morrermos?  A morte não é o fim de tudo.   


Um filho, que tenha herdado o amor de seu pai, é sempre bem-vindo em qualquer lugar de sua casa.  


Esse é o princípio.  Todas as pessoas-espírito no mundo espiritual o acolherão bem.  O mundo 


espiritual é um mundo eterno.  Embora um homem estivesse cansado de amar tanto, durante toda a sua 


vida, e morresse velho, poderia renascer como um jovem de amor, no mundo espiritual.  Seria um 


formoso homem de amor.  Renasceria como uma forma de vida eterna, que não poderia parar de cantar 


as canções de amor da adolescência. 
Que tipo de trabalho farão vocês no mundo espiritual?  Que farão nessa nação?  Ganharão dinheiro?  


Precisarão de vestuário e de habitação?  Tudo aquilo que quiserem será instantaneamente fornecido.  


O mundo espiritual é um mundo onde podem resolver quaisquer problemas, de acordo com o vosso 


nível de amor.   


Se mandarem vir qualquer coisa que desejem, aparecerá imediatamente.  Todavia, se a pedirem só 


para vocês próprios, não a obterão, ainda que façam muito barulho e ameaças.  Por outro lado, tudo 


aparecerá instantaneamente se, como príncipes do Céu, disserem que precisam disso para servir o Rei.  


Tudo imaginável é possível no mundo espiritual.  (129-99, 1.10.1983) 


 


Que farão vocês no mundo espiritual?  Cantarão canções de amor e falarão palavras de amor.  Se vos 


falarem como se estiverem a cantar ópera, terão de responder do mesmo modo.  Se vos falarem como 


se estiverem a dançar, terão de responder dançando.  Regozijar-se-ão eternamente e nunca se cansarão.  


Quando se dança num lugar, dança-se em toda a parte no Céu.  Quando se canta num lugar, toda a 


gente canta em toda a parte. 


No mundo espiritual todos os vossos órgãos estão sempre a funcionar.  Que permite que isso seja 


possível?  Que permite que vocês sejam felizes, eternamente, sem qualquer sono?  É amor.   


Tudo o que vocês precisam fazer é ter esse ideal de amor.  Sem amor, que haveria para falar no mundo 
espiritual?  Vocês devem viver lá, com o amor original.  Eu pude ultrapassar quaisquer dificuldades 


nesta terra e desprender-me de tudo o que costumava amar, porque conheço o mundo espiritual.  Posso 







desligar-me de tudo, sem piedade, de um modo que pessoas comuns não podem.  Precisamos avaliar 
tudo, de acordo com esse padrão.  (107-331, 8.6.1980) 


 


4. Posição e Situação Actual do Mundo Espiritual 


 


4.1. Posição do mundo espiritual 


 


Nesta era, vocês deviam pensar acerca do mundo espiritual.  Agora, o mundo espiritual corresponde ao 


mundo angélico.  A posição dos membros da Igreja da Unificação é a mesma que Adão e Eva tinham 


antes da Queda; isto é, estamos a viver no domínio onde eles ainda não tinham caído.  Do ponto de 


vista do mundo espiritual, é o mesmo que o aparecimento do Paraíso na terra.  (54-228, 24.3.1972) 


 


Mesmo a mágoa de há seis mil anos permanece continuamente através das eras na história, porque o 


mundo espiritual transcende tempo e espaço.  Se vocês sentiram alegria na experiência da entrega de 


vós próprios, ainda que tenha ocorrido durante a vossa vida diária, nunca se esquecerão dela, durante o 


resto da vossa vida.   


À medida que os anos passam, a experiência expandir-se-á e aprofundar-se-á, de modo que vocês 
podem tornar-se um objecto de veneração e ser ligados com a origem infinita.  Se tiverem tais 


experiências sagradas de agora em diante, e agirem em relação a elas, reconhecerão que o sofrimento 


de Deus não é temporal, mas contínuo.  Isso é um facto inegável.  (29-294, 12.3.1970) 


 


Que deve ser feito no mundo da humanidade?  A luz do amor tem de ser brilhante.  Para que isso 


aconteça, vocês têm de estar consumidos por paixão, interna e externamente.  A partir de quê?  Da 


força motriz do amor.  Quando chegamos a compreender isto, todos os acontecimentos neste mundo 


não são mais que paragens passageiras.  (194-55, 15.10.1989) 


 


4.2. Situação actual do mundo espiritual 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, ele aparecerá como uma pessoa grande.  Deus, o sujeito, 


e essa pessoa grande unem-se completamente.  Quando isto ocorre, todo o mundo espiritual e o mundo 


físico fundem-se num só.   


Se Deus salta, a terra salta.  Se Ele ri, a terra ri.  É isto que acontece.  Quando forem para o mundo 


espiritual, verão que está estruturado como uma pessoa.  (91-279, 27.2.1977) 


 
Quando vocês forem para o mundo espiritual, não há nenhum lugar aonde não possam ir, porque não 


há lá nada que obstrua movimento.  Como é o lugar onde existe o carácter original de Deus, não foi 


concebido para ser obstrutivo.  As pessoas que viveram há evos existem lá mesmo agora, porque esse 


mundo transcende o tempo e o espaço.  Assim, vocês poderão ver tais pessoas tão frequentemente 


quanto desejarem.  Elas aparecem com a idade que querem ter. 


Explicações e desculpas, não serão necessárias.  Lá, vocês terão previdência.  Saberão se a posição de 


uma pessoa é inferior à vossa, ao mesmo nível, ou superior.  Conhecerão a posição de um número 


infinito de pessoas, no que respeita ao seu nível de amor.   


Esses níveis são absolutos.  Aqueles que estão a um nível elevado residirão naturalmente no lugar 


apropriado, relacionado com o seu nível.  É diferente do que se passa no mundo físico.  Aqueles que 


foram promovidos por conspirações e calúnias estarão na posição mais baixa no mundo espiritual.  


Será o contrário.  Por consequência, sigam o caminho verdadeiro.  (194-132, 17.10.1989) 


 


4.3. O orgulho do mundo espiritual 


 


Como podem as pessoas idosas trabalhar para a providência de Deus, no futuro?  Quando o corpo 


físico se torna velho e decrépito, as suas funções fisiológicas são limitadas.  Como robustecê-lo?   É o 
que estou a investigar.  Que devíamos fazer se o corpo físico está a enfraquecer gradualmente, numa 







altura em que devia estar unido com o corpo espiritual para ser activo?  Estou a preparar-me para 
resolver isto.   


Então, qual é o problema?  Vocês têm de recomeçar.  Para isso, descubram algo de novo todos os dias.  


Tais pessoas nunca fracassarão.  Ainda que enfrentem dificuldades, não ficarão desencorajadas.  Pelo 


contrário, sentirão prazer no desafio. 


No mundo espiritual, de que é que vocês se podem orgulhar?  De quantas vidas salvaram.  Este é o 


vosso orgulho.  A vossa riqueza está directamente relacionada com o número de vidas que salvaram, 


entre as numerosas raças, e a quem deram nova vida.  Essa é a vossa única riqueza.  Não há nada de 


que vocês sintam falta no mundo espiritual, porque lá há tudo.  Mesmo assim, se existe algo de que 


sentiriam falta, seriam verdadeiras pessoas.   


Assim, aqueles indivíduos devotados que se sacrificaram para fazer dos outros verdadeiras pessoas, 


tornar-se-ão naturalmente os gloriosos filhos e filhas do Céu.  Portanto, esse será o vosso único 


orgulho.  (30-147, 21.3.1970) 


 


No mundo espiritual, quando vocês entram no lugar onde o vosso coração está em sintonia com o sino 


do amor, a luz torna-se gradualmente maior.  Esta luz brilha com cinco cores.  Do ponto de vista de 


Deus, parece mais brilhante e mais bela que um diamante.  Isto não só é uma boa luz, mas também tem 
gosto.  Quanto mais vocês olharem, tanto mais extasiados ficarão.  É por isso que Deus profere a 


palavra amor.   


As lágrimas que vocês derramaram e a intensidade do vosso sofrimento pela causa do amor, 


constituirão os vossos bens.  (103-27, 28.1.1979) 


 


4.4. A Igreja da Unificação e o mundo espiritual 


 


Quão grande é Deus?  Ele criou o universo.  Mesmo só o sistema solar é enorme. 


Os membros da Igreja da Unificação são cidadãos da nação celestial, que têm a soberania do mundo.  


Não só isso, somos também embaixadores do Céu.  Quando tais embaixadores negoceiam com o seu 


pior inimigo, não fazem concessões enquanto seguem a ordem celestial, mesmo que tenham de 


oferecer a vida.  Embora estejamos a viver no mundo satânico, somos embaixadores celestiais que não 


ouvem as ordens de Satanás, mas do Céu. 


Uma fundação enorme –o mundo espiritual – existe por detrás da Igreja da Unificação.  Se um cidadão 


americano, vivendo numa pequena aldeia em Africa, sofresse algum dano, isso tornar-se-ia um 


problema para ser resolvido directamente pelo Departamento de Estado e pela Casa Branca.  Do 


mesmo modo, se estivermos a viver numa situação miserável, num lugar isolado, e nos tornarmos 
vítimas de algum incidente trágico, isso tornar-se-á um problema para o Céu e para a Igreja da 


Unificação.  Esse problema será discutido, e compensação por danos será exigida.  Vocês estão em tal 


posição.  Por essa razão, não sejam intimidados.  Embora as pessoas vos caluniem, recebam isso 


corajosamente e vivam com dignidade.  (96-83, 18.12. 1977) 


 


A Igreja da Unificação é capaz de mobilizar uma pessoa espiritualmente, e tem habilidade para 


mobilizar antepassados.  As religiões até hoje podiam estabelecer contacto harmonizando-se 


verticalmente com o ritmo e o movimento das ondas espirituais, através de esforços feitos com um 


coração sincero, porque não eram capazes de ligar o mundo físico com o mundo espiritual.  Contudo, 


hoje entrámos na própria estação emissora.  A nossa posição é semelhante à de um diafragma.   Não é 


a própria onda, mas uma estação transmissora que gera a onda.  Com uma estação emissora, vocês 


podem dizer: “Antepassados no mundo espiritual, por favor venham apoiar-me.  Bons antepassados, 


por favor venham apoiar-me.  Preciso de tais vibrações”, então, eles virão imediatamente para vos 


apoiar.  Indivíduos e famílias podem ser chamados e mobilizados.  Os espíritos serão mobilizados e 


descerão à terra, porque a fundação foi estabelecida aqui, para a sua ligação com os domínios da tribo, 


nação e mundo.  Deste modo, o nosso corpo será conduzido sem que nos apercebamos disso.  (162-


103, 30.3.1987)  
 







Quando vocês morrem e aparecem em frente de Deus, não fazem primeiro o relato das boas coisas que 
fizeram.  Primeiro, têm de descrever o que fizeram de errado, e, em seguida, as coisas boas.  Neste 


mundo, se alguém pergunta: “Que fizeste?” normalmente as pessoas respondem: “Fiz tais e tais coisas 


boas”, e escondem as coisas más.  No entanto, o mundo espiritual é diferente.  No mundo espiritual, 


primeiros temos de descrever os nossos erros.  A ordem é esta.  Vocês têm de descrever primeiro as 


coisas más.   


Os membros da Igreja da Unificação entrarão primeiro no inferno.  Depois disso, um advogado tem de 


ser escolhido e enviado para os tirar de lá.  Ele teria de avançar e declarar que, no passado, esta pessoa 


trabalhou para a providência de Deus, enquanto os Verdadeiros Pais estavam na terra, e tirá-los-ia do 


inferno.  Vocês não deviam viver indiferentemente.  Se isso fosse aceitável, porque teria eu vivido de 


um modo que me conduziu à prisão, e onde fui acusado como alguém que merecia ser espancado até à 


morte?  Tive de viver desse modo.  Não posso fugir ao meu dever.  (196-283, 2.1.1990) 


 


Nós somos pessoas maravilhosas.  Estamos a percorrer,com dignidade um caminho de vida que o 


mundo, o Céu e a terra, e todos os santos e sábios no mundo espiritual invejam.  Herdámos 


antecedentes e conteúdo de sucesso que impedem que Deus nos abandone e que permitem que Ele nos 


louve e nos exprima o Seu amor.  (171-27, 5.12.1987)  
 


4.5. Costumes coreanos e o mundo espiritual 


 


Os coreanos são uma raça única, com uma longa história.  A Coreia nunca invadiu outros países, 


embora tenha sido frequentemente atacada.  É um milagre que tivesse sobrevivido entre os outros 


países fortes.  Sobreviveu devido à protecção do Céu. 


Todos os costumes coreanos são realmente semelhantes a costumes judeus.  Quando vim a 


compreender o mundo espiritual, descobri que os costumes coreanos são semelhantes aos costumes do 


mundo espiritual, como por exemplo os costumes relacionados com o nascimento e casamento, assim 


como atitudes relacionadas com a vida.  Numa mesa coreana é colocado um pau de pauzinhos e, ao 


lado deles, uma colher.  Eles são os elementos principais da mesa.  A comida, preparada e servida em 


tigelas, forma relações de yin e yang que se harmonizam entre si.  Os coreanos organizam a sua vida 


com base no número sete.  Depois de terem um bebé, do casamento, e da morte – os acontecimentos 


mais importantes da vida - há um período de separação de três dias.  Historicamente, também 


respeitam verdadeiramente as coisas tradicionais.  (54-234, 24.3.1972) 


 


4.6. A língua coreana e o mundo espiritual 


 


Quando vocês entram no Céu, se ser capaz de falar a língua da terra natal é um dos requisitos, que 


farão?  Perguntar-vos-ão se falam essa língua.  Este é o ponto de vista do Princípio, de acordo com o 


qual os filhos e filhas de Adão e Eva falariam a língua que Adão e Eva falaram, e não outra.  O inglês 


é a língua do arcanjo.  É uma vergonha.  Este é o ponto de vista do Princípio.  Quando vocês forem 


para o mundo espiritual, os vossos antepassados apontarão o dedo para vocês e acusar-vos-ão, 


dizendo: “Embora tenhas servido os Verdadeiros Pais, não aprendeste coreano!”  O coreano é a língua 


dos Verdadeiros Pais.  Eles nasceram na Coreia, e, por essa razão, não podemos fazer nada em relação 


a isso.  (128-244, 27.6.1983) 


 


4.7. O campo de actividade do mundo espiritual 


 


Este universo é o campo de actividade do mundo espiritual.  Ao mesmo tempo que o mundo físico é o 


campo de actividade do mundo espiritual, o universo imenso é também o campo de actividade do 


mundo espiritual.  Nesta terra somos capazes de nos ligar com esse domínio externo, o universo.  Do 


ponto de vista da providência de Deus, isso significa, simbolicamente, que os cidadãos da nação 


celestial, que estão agora a viver na terra, atingiram o nível que lhes permite sempre contactar com 
numerosos antepassados que se espalharam através do grande universo.  No mundo externo, isto é 


indicado simbolicamente pela exploração do universo usando satélites.  (196-215, 1.1.1990)  







 


4.8. Os bens do mundo espiritual 


 


Quando vocês olham para o grande universo, tenho a certeza que encontrarão estrelas feitas de pedras 


preciosas, como diamantes.  Tudo nos pertence.  Podemos viver com essa alegria.  Este é o mundo 


ideal onde todos os grupos que amam o universo, a família amada de Deus, poderão viver e mover-se 


em conjunto.  Vocês deviam juntar-se a este grupo e tornar-se parte dessa família.  As pessoas que 


voluntariamente se sacrificam tornar-se-ão os líderes e as pessoas encarregadas do mundo espiritual.  


Todavia, as que vivem com uma atitude indiferente tornar-se-ão fracassos lá.  (126-144, 12.4.1983) 


 


4.9. Deus e o mundo espiritual 


 


Mesmo no mundo espiritual, Deus é invisível.  Quando vocês vão para o mundo espiritual, 


absolutamente não podem vê-l’O.  Podem ouvir a Sua voz, mas não podem vê-l’O.  No entanto, quem 


aparece como a forma substancial de Deus?  Até hoje, Jesus apareceu.  Quando o Messias voltar, no 


seu Segundo Advento, ele aparecerá como a forma externa de Deus.  Qual será a posição de Jesus?  


Ele será o filho mais velho.  (155-319, 1.11.1965)  
 







CAPÍTULO IV 


 


O Reino do Céu 


 


1. Compreendendo o Reino do Céu 


 


1.1. A localização do Reino do Céu 


 


De acordo com a Bíblia, o Reino do Céu está no nosso coração (Lc 17:21).  Não está no fim do 


mundo, mas no nosso coração.  Em que espécie de casa habita o coração?  Não numa que abriga 


todos os elementos da morte, mas, pelo contrário, numa que pode ultrapassá-los e disseminar vida. 


O Reino do Céu não pode ser encontrado no mundo físico – não é deste mundo.  Como tal, começa a 


partir do ponto onde actualizamos as visões do nosso coração.  Encontrar esse lugar permite-nos dar 


as boas-vindas ao Reino do Céu. 


Assim sendo, o Reino do Céu não vem através do fim do mundo, mas pelo nosso estabelecimento 


desse ponto de partida no nosso coração – como o fulcro para equilibrar uma balança.  Uma balança 


deve ficar equilibrada, mas começa a inclinar-se para a direita e não para a esquerda.  O começo é um 


desvio para a direita.   


Assim, o Reino do Céu começa a partir do coração.  De onde, no coração?  Do lugar onde pode 


conquistar o mundo.  Mesmo que o Reino do Céu viesse externamente, se o nosso coração fosse mau 


e não se pudesse harmonizar com ele, então, o Reino do Céu seria inútil.  De acordo com isto, a base 


sobre a qual podemos dar as boas-vindas ao Reino do Céu não é algo externo, mas nós próprios.  Nós 


somos o problema.  O pilar – o fulcro – que pode suportar o Reino do Céu não é o nosso ambiente 


exterior, mas o nosso coração.   


Os discípulos que seguiram Jesus, não tinham preparado o seu coração.  Pensavam na sua posição, ao 


preparar uma fundação de felicidade no Reino do Céu vindouro.  Vendo isto, Jesus 


fundamentalmente demoliu a sua ilusão e ensinou que o Reino estava no nosso coração.  Aqueles que 


não criam o Reino dentro do seu coração, não serão capazes de contribuir para o Reino do Céu, ainda 


que sejam colocados no seu ambiente.  Um coração irresoluto não pode produzir acção perfeita, a 


qual só emerge a partir de uma determinação completa. 


Por conseguinte, aquilo que importa é quanto a nossa mente anseia por bondade.  Enquanto ansiamos 


pela bondade e nos esforçamos por segui-la historicamente, temos de ultrapassar as nossas 


circunstâncias, por mais manchadas de sangue e lágrimas que sejam.  Por mais solitário que seja o 


caminho das nossas lutas, não podemos evitá-lo, mas temos, pelo contrário, de ser percursores de um 


caminho, com uma mente decidida a ultrapassar obstáculos e a seguir em frente.  O Reino de Deus 


começa a partir da nossa resolução e determinação de criar um ambiente para o nosso corpo se unir 


com tal mente.  O Reino não existe onde a mente e o corpo estão separados.  O avanço em direcção 


ao Reino começa onde a mente e o corpo estão unidos.  Não aparece quando agem separadamente. 


Neste sentido, Jesus estava a ensinar que o Reino apareceria quando atingíssemos a determinação de 


avançar com unidade entre a mente e o corpo, ao mesmo tempo que removíamos as condições que nos 







causariam desviar-nos para a direita ou esquerda. 


O Reino não vem através dos esforços dos outros, mas de nós próprios.  Sendo pessoas caídas, vocês 


têm de negar-se a vós próprios.  Se eu não puder realizar o Reino, por mim próprio, será realizado por 


outra pessoa.  Se isso acontecer, então, tenho de unir-me com essa pessoa, de modo a alcançar o 


Reino.  Terei de segui-la e marchar a passo certo com ela.  Se ela caminhasse para o este, eu teria de 


segui-la.  Não devíamos pensar em ir para o oeste, se ela vai para o este, ou julgar as suas acções.  


Não devia haver nenhuma crítica.  (46-21, 18.7.1971) 


 


Jesus disse que o Reino do Céu está no nosso coração.  Que espécie de lugar é o reino?  É um lugar 


baseado no amor de Deus – onde o ambiente é estabelecido, com base no amor de Deus.  Então, que 


espécie de pessoas habitariam nesse domínio?  Deviam ser aquelas que estão harmonizadas com a 


essência do amor de Deus.  Somente tais pessoas podem ir para lá. 


Que espécie de pessoas são aquelas que estão harmonizadas com a essência do amor de Deus?  


Aquelas que são egoístas não têm valor.  Aquelas que podem investir a sua vida, toda a sua devoção, 


e tudo o que têm, pelo seu companheiro, podem viver continuamente no domínio do amor de Deus.  


Historicamente, pessoas extraordinárias e santos viveram desse modo.  (46-36, 18.7.1971) 


 


1.2. O Cristianismo e o Céu 


 


Ainda que as pessoas frequentem a igreja durante cem anos, se ainda tiverem uma mente egoísta, 


nunca irão para o Céu.  Não podem receber salvação.   


Precisamos saber que espécie de religião é uma verdadeira religião, que espécie de pessoa é uma 


verdadeira pessoa, e que espécie de nação é uma verdadeira nação.  (78-117, 6.5.1975) 


 


No mundo espiritual, vocês verão que os mártires que morreram com a finalidade de entrar no Céu, 


não entraram lá, na realidade.  Por outro lado, houve mártires que pensaram: “ O Pai celestial 


percorreu o caminho do sofrimento e derramou sangue para me encontrar.  Seguirei qualquer 


caminho para retribuir a Sua graça” e, em seguida, morreram, dizendo: “Estou grato por este momento 


de glória que me permite retribuir esta graça”; só eles puderam entrar no Céu.  Tais pessoas não 


morreram para si próprias, mas para o Céu e a terra.  Se vocês pensam: “Morrerei deste modo para 


entrar no Céu”, isso é morrer pela vossa própria causa.  As pessoas caídas não podem nunca entrar no 


Céu, afirmando-se a si próprias.  (41-353, 18.2.1971) 


 


Está escrito na Bíblia: “Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com 


todo o teu entendimento.  Este é o primeiro mandamento”.  Aqueles que não obedecem a este 


mandamento não podem entrar no Céu.   


Qual é o segundo mandamento?  É: “Ama o teu próximo como a ti mesmo”.  Aqueles que amam 


Deus primeiro e a seguir o seu próximo, são filhos filiais.  (198-258, 4.2.1990) 


 


 







Pode uma pessoa ir para o Céu, simplesmente acreditando em Jesus, como os cristãos dizem?  Se o 


próprio Jesus não cumpriu o ideal do companheiro objecto, mesmo ele não pode ir para o Céu.  Pode 


Jesus realizar verdadeiro amor, sozinho?  Mesmo Deus não o pôde fazer.  Por consequência, Jesus 


tem de vir outra vez.  Virá nas nuvens?  A nação que pode reflectir sobre a presente realidade e 


penetrar nela seguir-me-á.  (176-209, 9.5.1988)   


 


Muitos cristãos hoje pensam que são salvos e irão para o Céu, simplesmente por acreditar em Jesus.  


Eles afirmam que cada pessoa vai sozinha para o Céu.  Só alguns dizem que querem levar consigo o 


seu pai e mãe.  A partir de agora, as religiões não deviam simplesmente salvar indivíduos. 


Uma verdadeira religião, fundada por Deus, tem de ser capaz de permanecer universal até ao fim.  A 


religião última, que toda a humanidade deseja, afirmaria que Deus não quer que indivíduos entrem 


sozinhos no Céu, e devia apresentar o Céu como sendo não simplesmente para indivíduos, mas 


também para as suas mães e pais.  Quando isto tiver também sido apresentado a chefes de tribo e 


compreendido por eles, todos irão para o Céu juntamente com eles.  (41-341, 18.2.1971) 


 


1.3. Jesus e o paraíso 


 


Os cristãos dizem: “Acredita em Jesus e irás para o Céu”, mas quem irá para lá?  Serão indivíduos 


sozinhos?  Até agora, não houve religião que ensinasse acerca de ir para o Céu juntamente com a 


nossa mãe, pai e família.  As religiões que existiram até agora deram prioridade à salvação individual.  


Contudo, a partir de agora, tem de aparecer uma religião que ensine a entrada no Céu, em família.  Só 


quando o conceito de salvação familiar emergir, as portas do Céu podem ser abertas.  As religiões 


que existiram até agora deram prioridade à salvação individual, o que é como alguém subir uma corda 


sozinho.  Assim, o mundo religioso enfatizou uma vida de celibato.  Ter família significava ter 


inimigos.  Jesus também disse que os membros da nossa família seriam os nossos inimigos. 


Depois de atingir o pináculo, uma pessoa devia ter domínio sobre a terra.  Homens e mulheres 


solteiros têm de comparecer na cerimónia da Bênção.  O Reino do Céu é originalmente o lugar onde 


entrariam os filhos e filhas de Deus, depois de se casarem e receberem o Seu amor – o lugar que a 


humanidade não caída devia ter estabelecido originalmente. 


Jesus foi sozinho para o mundo espiritual, e é por isso que foi para o paraíso, em vez de para o Céu.  


O paraíso é a sala de espera, antes da entrada no Céu; não é o Reino do Céu ideal, no qual entram 


casais juntamente com os membros da sua família.  Portanto, Jesus tem de vir outra vez para 


encontrar a sua noiva, criar uma família e raça, e levá-las para o Céu.  Para esta finalidade, Deus 


manteve Jesus no paraíso.  Por conseguinte, Jesus devia vir outra vez ao mundo, preparar uma 


fundação interna baseada em princípios, e entrar no Céu.  Estas coisas não são feitas por conjectura 


ou empiricamente. 


No futuro, o vosso pai e mãe serão salvos.  A religião que pode levar todas as famílias para o Céu e 


ensinar o caminho da salvação a toda a gente, pode estabelecer a nação.  A nação não pode ser 


estabelecida individualmente.  Por isso, o Cristianismo não tem nação.  É uma religião na qual estão 


congregados homens e mulheres solteiros.  Vocês viram esses padres católicos e freiras, não viram?   







Neste mundo, há muitos países cristãos, mas não há nenhum país cujo soberano seja um líder cristão, 


um padre ou pastor.  Há uma separação rígida.  O Cristianismo é uma nação espiritual.  Tantos 


cristãos têm sido mortos até agora, por não terem o seu próprio país na terra.  Se eles tivessem tido a 


sua própria nação soberana, ela tê-los-ia protegido da morte. 


Contudo, foram dispersos em países estrangeiros, como vagabundos, e conduzidos à morte.  No 


futuro, devíamos unificar todos os cristãos e encontrar a nossa casa, o nosso país e o nosso mundo, 


através de uma soberania nacional.  É isso que os cristãos deviam fazer.  (41-346, 18.2.1971) 


 


Nem sequer uma vez, Deus encontrou alguém cujo corpo e espírito estivessem unidos, que Ele 


pudesse amar completamente.  Nem sequer uma vez, Jesus encontrou tal pessoa.  Portanto, está 


ainda a orar no paraíso. 


Por conseguinte, devíamos conhecer o amor de Deus, que procura abraçar completamente o nosso 


espírito e carne.  Dentro de tal domínio, temos de ser capazes de governar toda a criação, tendo-nos 


justificado a nós próprios como filhos de Deus.  Vocês têm de compreender que tal mundo é o mundo 


de domínio e o jardim de descanso que Deus deseja restaurar.  Voltando à questão de nós próprios, 


nós, que estamos destinados a passar pela restauração, tivemos de vaguear procurando uma nova 


ideologia.  Esse tempo chegou.  No futuro, a questão de uma verdadeira visão da vida e do universo 


virá a ser posta em evidência.  (5-49, 14.12.1958) 


 


Como é que Jesus não pôde entrar no Céu?  Deus criou o Céu para os seres humanos não caídos.  


As pessoas só podem entrar no Céu quando atingirem o padrão original do Princípio.  Jesus tinha 


desejado salvar a humanidade caída, permanecer com a sua esposa, na posição de Adão e Eva não 


caídos, como os Pais da humanidade, e entrar no Céu com os seus filhos.  No entanto, veio e partiu 


sozinho.  Não teve filhos e, assim, não pôde entrar no Céu, indo, em vez disso, para o paraíso.  Ele 


está à espera de entrar no Céu.  


Assim, Jesus tem de voltar e encontrar a sua esposa.  No Jardim do Éden, Adão e Eva, originalmente, 


deviam casar-se e entrar no Céu.  Apesar da Queda dos progenitores da humanidade, a regra 


permanece pela qual Jesus tem de voltar para fazer as flores desabrochar.   


Tendo ido sozinho, ele não pôde entrar no Céu.  Jesus tem de vir novamente para desligar na terra 


aquilo que foi ligado.  Só então pode ir para o Céu.  Isto está em linha com o que a Bíblia afirma, 


que aquilo que foi ligado tem de ser desligado na terra.  (41-299, 17.2.1971) 


 


Se a Queda não tivesse acontecido, o Céu teria sido um lugar para onde o único filho e filha de Deus 


teriam ido, depois de terem estabelecido a Sua família e vivido no Seu amor.  São famílias e não 


indivíduos que devem entrar no Céu.  Como Jesus não formou a sua família, foi incapaz de entrar no 


Céu e está na sala de espera, nomeadamente no paraíso, o qual é uma preparação para entrar no Céu. 


Por isso, o Céu está vago.  Assim, compreendemos que a providência de Deus da restauração tem 


sido uma história de sofrimento.  Deus perdeu Adão e Eva.  Contudo, a perda de dois indivíduos não 


foi o fim.  A perda de Adão e Eva significou a perda do seu clã.  Esse clã ter-se-ia expandido para se 


tornar uma raça, nação e mundo, mas todos estes foram perdidos.  Sendo assim, ao perder Adão, 







Deus perdeu o Seu reino baseado na realeza do Céu.  Ele perdeu a raça e tribo celestial, e o homem e 


mulher celestial – os Seus únicos filho e filha.  (143-25, 15.3.1986) 


 


1.4. O coração e o Céu 


 


Que espécie de lugar é o Céu?  É o lugar onde podemos ter orgulho naquilo que preparámos durante 


a nossa vida na terra, e na nossa vida de serviço.  Então, que espécie de pessoas entram no Céu?  


Aqueles que acreditam no Senhor para receberem bênçãos, ou aqueles que agem só para receber 


bênçãos?  Não.  O Céu é o destino daqueles que vivem preparando o coração para servir Deus, 


assim como para aqueles que podem deixar por detrás uma vida de serviço e alegremente avançam, 


ainda que tivessem de morrer enquanto estavam a fazer os preparativos.  A ressurreição existe aí, não 


os detalhes da vida.  A questão importante, em que devíamos pensar na nossa vida de serviço, é como 


devíamos viver a partir de agora.  (8-303, 14.2.1960) 


 


O Céu é um lugar onde não podemos entrar sem uma ligação de coração.  É a nação original – a 


nação da natureza original – a qual pode governar tudo.  É uma nação que não pode ser possuída com 


base em circunstâncias, mas só por aqueles que têm profundos laços de coração.  Como tal, o 


Cristianismo é – em última análise – não uma religião onde circunstâncias, mas sentimentos mútuos 


são compreendidos.  A finalidade da providência de Deus na terra é estabelecer a fundação sobre a 


qual possamos cantar, partilhando o nosso coração para além de circunstâncias semelhantes. 


Que é a Queda?  Não é uma questão de Deus não ser capaz de discutir as Suas circunstâncias, mas o 


Seu coração.  Deus, que veio em busca da humanidade caída, com o coração ansioso de encontrar os 


Seus filhos e filhas perdidos, e contudo não pôde encontrar ninguém que pudesse partilhar o Seu 


coração, tem trabalhado para encontrar tais pessoas.  Essa tem sido a história da salvação.  O 


Salvador é aquele que é enviado para encontrar tais pessoas.                               


Antes de desejarmos o Céu, temos de desejar conhecer o coração de Deus; e antes de desejarmos 


conhecer o coração de Deus, temos de pensar em como devíamos conduzir a nossa vida.  Primeiro, 


devemos ter um coração de serviço.  A nossa natureza original venera e anseia por aquilo que é 


sublime e precioso.  Apesar da Queda, o nosso coração original quer cuidar do sublime e precioso 


coração de Deus.  Portanto, aqueles que nunca foram capazes de viver uma vida baseada no coração 


de serviço não têm nada a ver com o Céu.  


Preparação é necessária para viver uma vida de serviço.  Depois de passarmos por esse processo, 


precisamos praticar a vida de serviço.  O nosso destino, depois de nos prepararmos para a vida de 


serviço e a praticarmos, é o Céu.  O destino das pessoas que serviram com o coração é o Céu.  O 


mundo onde louvamos a preparação para o serviço e a vida de serviço, e onde podemos realmente 


demonstrar as nossas realizações é o Céu.  É o nosso destino seguir o curso que avança em direcção 


ao mundo da finalidade celestial. 


A partir do dia em que nascemos com linhagem caída, até ao presente, não houve nem sequer um dia 


em que toda a humanidade tivesse servido Deus, com todo o seu coração.  Antes de Adão e Eva 


caírem, cresceram de acordo com o ideal da criação, mas nunca serviram Deus, com base numa 







relação de coração. 


Qual é a mágoa de Deus?  É que nós, que fomos criados para servi-l’O com o nosso coração, caímos 


numa posição onde não podíamos fazê-lo, e que Ele, que devia ter recebido serviço baseado no 


coração, foi abandonado.  Deus não se sentiu angustiado por não ter havido ninguém que acreditasse 


n’Ele ou o conhecesse.  O sofrimento do Céu e da terra é que não havia ninguém que pudesse servir 


Deus ou relacionar-se com Ele, com o coração.  (8-290, 14.2.1960) 


 


Hoje, muitos crentes dizem que o Céu só será estabelecido através da sua própria religião.  Isto é uma 


ilusão.  Muitas religiões afirmam que o Céu será estabelecido através dos ensinamentos do seu 


fundador.  Mesmo que só consideremos o Cristianismo, vemos que está dividido em muitas 


denominações.  Geralmente, elas consideram uma igreja fora da sua própria denominação como 


herege ou satânica.  Se, na realidade, fizerem isso a partir de uma posição autorizada por Deus não há 


problema, mas se o fizerem para estabelecer a sua própria denominação e para satisfazer o seu desejo 


de perpetuá-la, então, a sua motivação não é pura.  Portanto, tais denominações desaparecerão.  Se a 


Igreja da Unificação fosse assim, então teria de desaparecer primeiro. 


A este respeito, a primeira consideração da religião não é realizar o Reino de Deus.  Essa não é a sua 


finalidade primária.  Antes que o Reino emerja, uma nação especial que o possa herdar é necessária.  


Deus preparou o Seu povo escolhido para estabelecer tal nação.  Esta noção de uma nação escolhida 


prova que a tendência principal do pensamento de deixar por detrás um bom grupo no mundo mau 


existiu sempre nos antecedentes da história 


Quando o povo escolhido emerge do mundo mau, a nação celestial começa a ser estabelecida.  Para 


que os cidadãos dessa nação emerjam, os seus filhos deviam emergir primeiro.  Além disso, a 


emergência dos cidadãos e da nação é precedida pela da família que possa estabelecer a nação celestial.  


Para que essa nação emerja, um homem e uma mulher que Deus possa garantir têm de emergir. 


Então, tudo fica completo só pela emergência de tal homem e mulher?  Não.  Filhos e filhas têm de 


nascer deles.  Desse modo, a família formada pelo filho e filha eternos, que Deus pode garantir, tem 


de emergir.  É um facto extremamente óbvio que, sem tal família, a tribo e raça não podem ser 


realizadas, e, sem tal raça, a nação e mundo não podem ser realizados. 


A fortaleza que Deus procura é o indivíduo.  Ele está a erigir uma cerca à volta do indivíduo.  Assim, 


a finalidade da religião, até agora, tem sido a salvação individual, mas isso não é o que Deus está a 


procurar.  É a família.  Como tal, antes de a fundação para a família do Reino do Céu ser 


estabelecida, a tribo, raça, nação e mundo desse Reino não podem existir.  (47-249, 29.8.1971) 


 


A divisão entre o Céu e o inferno não é determinada pelo conhecimento ou boa pregação da Bíblia, 


mas através de resultados reais e coração.  Em última análise, a fronteira entre o Céu e o inferno é a 


fronteira do coração e de resultados reais.  (32-229, 19.7.1970) 


 


1.5. O corpo físico e o inferno 


 


Adão e Eva são o corpo físico de Deus.  Está escrito em Coríntios 3:16: “Não sabeis que sois templos 







de Deus?” e assim, o nosso corpo é uma casa onde Deus pode habitar.  Tais casas não são os corpos 


das pessoas caídas de hoje.  Deus não quer residir nos corpos das pessoas que querem ser salvas 


simplesmente por acreditarem em Jesus – os corpos de pessoas que passam através da oficina de 


reparações, depois de deixarem de funcionar.  Deviam ser as pessoas do ideal da criação, que 


sentiram puro primeiro amor, mas nós separámo-nos do domínio do amor de Deus. 


Que é o inferno?  É o domínio de amor do diabo.  Aqueles que estão nesse domínio só adoram ódio, 


inveja, ciúme, separação e destruição.  Assim, só estas coisas prevalecem no seu domínio.  Elas são 


manifestadas em guerras.  Temos de nos libertar de tais diabos.   


Que pregou um prego no coração de Deus?  Foi o aparecimento do diabo, o facto de a linhagem de 


Satanás ter sido plantada através de amor, o facto doloroso de a semente de Satanás ter sido plantada, e 


o facto de Deus ter a família de Satanás.  A família que podia ter vivido durante a eternidade no amor 


de Deus, sob a Sua protecção, foi destruída pelo aparecimento da família de Satanás.  Deste modo, as 


famílias baseadas na tribo de Satanás espalharam-se por todo o mundo.  Agora o mundo tem cerca de 


cento e oitenta países.  Inúmeras tribos lutaram entre si, e as fracas foram absorvidos pelas fortes, por 


isso, o número de países foi reduzido a cerca de cento e oitenta.  Todavia, estes países têm de ser 


unificados, de acordo com a vontade de Deus. 


Onde estabeleceu Satanás a sua base de operações?  Mesmo Satanás conhece Deus.  Como Deus é a 


fonte da natureza original da criação, a partir da qual Lúcifer foi originalmente criado, ele existe de 


acordo com um padrão de reciprocidade.  De uma perspectiva humana, este padrão original é a 


consciência.  A quem se assemelha a consciência?  Assemelha-se a Deus.  Por essa razão, dizemos 


que está do lado de Deus.  A quem se assemelha o corpo?  Como se assemelha a Satanás, dizemos 


que está do lado de Satanás. 


Quanto foi a consciência sacrificada pelo corpo?  A vossa consciência está exausta de cuidar de vocês 


dia e noite.  Contudo, incansavelmente, bloqueia o corpo de seguir o mau caminho.  A coisa mais 


próxima de vocês, que permanece como o substituto do vosso pai, de Deus e do vosso professor é a 


vossa consciência.  A mente, ela própria, não precisa ser educada, mas o corpo precisa.  


Por consequência, seguir os ditames do vosso corpo liga-vos ao inferno, enquanto seguir os ditames da 


vossa mente liga-vos ao Céu.  Nós somos a linha divisória entre o Céu e o inferno.  Satanás está 


escarranchado no trigésimo oitavo paralelo, que divide a Coreia do Norte da Coreia do Sul, com um pé 


no Norte e o outro no Sul.  Como Deus sabia isto, fez com que separação fosse completa.  Se 


morrêssemos sem separar o bem do mal, não seríamos capazes de ultrapassar o nosso trigésimo oitavo 


paralelo, e seríamos bloqueados no mundo espiritual.  O trigésimo oitavo paralelo da família e o da 


nação seriam ambos bloqueados.  Então, como atravessaríamos o trigésimo oitavo paralelo do mundo 


e o do universo?  (214-281, 3.2.1991) 


 


Vocês têm de deplorar o facto que o vosso corpo se tornou o salão de baile do diabo.  Ele tornou-se o 


local de encontro de diabos.  Herdou a linhagem do diabo, através do seu amor.  Vocês deviam saber 


este facto extraordinário que o sangue de Satanás está agora a controlar-vos na esfera do seu poder, de 


modo a esmagar, no vosso corpo, o vosso carácter original.  Nem mesmo os vossos países podem 


desembaraçar-se disto.  Vocês próprios têm de fazê-lo. 







Que é a religião?  A sua luta histórica consiste essencialmente em lutar contra a raiz do pecado.  No 


entanto, apesar de estarem num domínio destinado ao inferno e de se terem tornado o salão de baile do 


diabo, algumas pessoas, mesmo assim, protestam o esforço da religião para salvar a sociedade. 


Vocês têm de odiar-se a vocês próprios e o vosso corpo.  Deviam compreender que o sangue do 


inimigo está rastejando através do vosso corpo, e que não podem cortar isto com uma faca ou queimá-


lo.  Têm de compreender a miséria de se terem tornado fábricas que consomem e digerem a criação, 


de uma posição onde são incapazes de receber a protecção de Deus.  (214-285, 3.2.1991) 


 


Do ponto de vista da providência da restauração, se vocês pensam que o tempo presente é o tempo em 


que a vontade final de Deus deve ser expressa, então, deviam reflectir sobre se estão a viver cada 


momento com seriedade.  Não tenham a atitude que faz com que sejam varridos para trás e para a 


frente pelos acontecimentos do mundo.  Se nem sequer uma vez permaneceram numa posição séria 


ou nunca tiveram nem sequer um momento sério, ficarão envergonhados em frente de Deus. 


Quando estiverem à beira da morte, quando reflectirem sobre a vossa vida até este momento, 


perguntem a vocês próprios: “Quão bem obedeci às leis públicas do Céu e terra, e quão bem vivi a 


vida, numa posição que o Céu e a terra possam aprovar publicamente?”  Se quando estiverem prestes 


a morrer e reflectirem sobre a vossa vida até então, pensarem que ela  consiste em não mais de 


sessenta por cento de bondade, estão a caminhar em direcção ao inferno. 


Embora o vosso corpo seja limitado, a vossa mente devia ter uma história de luta, na qual vocês não 


estiveram dispostos a ser limitados.  Perante o Céu e a terra, a história e o presente, e os vossos 


descendentes, vocês deviam ser capazes de proclamar: “Estou libertado; por isso toda a gente devia 


herdar a minha tradição”.  Se não tiveram um tal momento, devem ir para o inferno, sem piedade.  


(19-27, 10.12.1967)  


 


O mundo físico está em caos.  Então, que se passa com o mundo espiritual?  Como pessoas confusas 


vão para o mundo espiritual e se reúnem lá, também não pode deixar de estar em caos.  As pessoas 


que desenvolvem o hábito de roubar acabarão sempre por roubar algo.  Assim, as pessoas que 


roubaram na terra quererão naturalmente obter algo sem pagar nada, no mundo espiritual.  Como era 


difícil controlar tais pessoas no mundo espiritual, o inferno apareceu. 


Deus não criou o inferno.  O inferno veio a aparecer.  As pessoas não constroem a sua casa depois 


de fazer um caixote do lixo.  É depois de construir a casa que se vem a ter um caixote do lixo.  O 


mesmo se passa com o inferno.  Os cristãos não sabem nada acerca das coisas fundamentais.  (148-


27, 4.10.1986) 


 


Se vocês estão a viver uma vida falsa, quando a limparão?  Não têm uma tal mente?  Se um dos 


vossos olhos perde a visão, terão de removê-lo ou curá-lo.  Deviam ter discernimento.  Como Deus 


existe, tem de ensinar um método para corrigir tais coisas.  É por isso que a religião emergiu. 


Deus não criou o inferno devido a ciúme ou inveja.  Ele fez o inferno como o armazém para controlar 


pessoas falsas, porque elas apareceram.  As pessoas constroem a sua casa, depois de fazer primeiro 


um caixote do lixo?  Se vocês compram couve de boa qualidade para preparar kimchi, mas, enquanto 







estão a prepará-lo, descobrem que as folhas exteriores foram comidas por vermes, jogam-nas para o 


lixo.  A Queda foi cometida pelos progenitores da humanidade. 


Por conseguinte, só alguém com a qualificação de Verdadeiros Pais pode liquidar pecado, 


indemnizando isto.  (20-117, 1.5.1968) 


 


Quem é o avô mais elevado no universo?  Deus.  Então, quem são os descendentes finais, que unem 


este mundo e todo o Céu e terra?  Os futuros descendentes.  Eles têm de ser ligados.  Aquilo que os 


liga é a família, não a nação.  Ao entrarem no Céu, vocês não serão reconhecidos simplesmente por 


serem americanos.  Não serão rejeitados por serem de um país subdesenvolvido.  No Céu, só a 


família modelo que pode ligar o passado, presente e futuro, com a vontade de Deus, com base nesta 


linhagem principal e instituição da família, será reconhecida.  Vocês deviam saber que esta é a 


fórmula.  O armazém onde os frutos de tais famílias são armazenados é o Céu. 


Até agora, as pessoas que nasceram neste mundo estavam todas destinadas ao inferno, porque não 


havia nenhuma condição para que Deus as pudesse salvar.  Estiveram a ser comidas por insectos e 


por larvas, e Deus não pôde evitar usá-las como forragem para porcos ou coisa semelhante.  Ela não 


tinha nenhuma outra alternativa senão escolher um lugar para armazenar tais pessoas, e esse lugar é o 


inferno.  O inferno e o paraíso existem.  A este respeito, vocês sabem o que quero dizer, quando 


digo que o Céu está vago. (135-118, 4.10.1985) 


 


No mundo espiritual, as pessoas são fixadas nas suas próprias habitações, de acordo com os seus 


respectivos níveis de realização.  Como vieram a ficar lá?  Elas estão na posição que corresponde ao 


nível até ao qual praticaram piedade filial, de acordo com o caminho do amor, dependendo de terem 


cumprido a sua lealdade para com a sua nação, e de quanto cumpriram o caminho de santos neste 


mundo.  


O caminho que as pessoas deviam seguir na sua vida terrena é o caminho da rectidão.  No que 


respeita a isto, há um caminho próprio para o indivíduo, família, clã, raça, nação, mundo, universo, e 


mesmo para o próprio Deus.  Este devia ser um caminho único.  Qual é esse caminho?  É o 


caminho do amor original.  (147-183, 21.9.1986) 


 


No outro mundo, se vocês não estão preparados para se conformarem com a atmosfera onde o ideal de 


amor está presente, uma reacção repulsiva vem contra vocês.  Ninguém vos diz que vão para o 


inferno.  Portanto, a Bíblia diz: “Amai o vosso inimigo!”.  Amor genuíno exerce a sua influência 


sobre o inimigo.  Se este amor vai para o inimigo uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes, o 


inimigo desaparecerá de certeza.  É porque o amor tem tão grande poder, que Jesus disse: “Amai o 


vosso inimigo!” 


Os cristãos de hoje pensam que inimigo se refere a um inimigo individual, mas esse não é o caso.  O 


inimigo é aquele que viola a lei do amor, o qual tem um valor infinito.  Quem é Satanás?  É um 


adúltero perante Deus.  Estou a dizer isto baseado naquilo que descobri no mundo espiritual.  


Chamaram-me herege, porque revelei estas coisas.  As pessoas caluniaram-me, chamando-me o rei 


da heresia que está a tentar destruir o Cristianismo, e pediram a minha morte.  Porém, enquanto ainda 







estou vivo, esses sacerdotes e pastores, que disseram tudo isto, já morreram.  Porquê?  A vontade de 


Deus protegeu-me.  Ainda tenho muito que fazer.  (121-173, 24.10.1982) 


 


Imaginemos que vocês tinham um filho que cometeu homicídio ou algum crime contra o estado, e foi 


sentenciado à morte.  Quando ele vai para a sua execução, vocês vão dizer: “É bem feito”?  Há tais 


pais?  Pelo contrário, vocês agarrar-se-iam a ele e morreriam com ele.  


Se tais mortes trágicas continuassem para sempre, vocês pensam que podiam simplesmente observar, 


sem fazer algo?  Se ele tivesse de sofrer uma morte eterna, então vocês quereriam salvá-lo, mesmo 


que demorasse toda a eternidade.  Tentariam fazer todo o possível para salvá-lo.  Neste sentido, 


Deus sofre miseravelmente. 


Quando Ele vê a humanidade a morrer no inferno, torna-Se desesperado, tentando salvá-la para 


sempre.  Só então será cumprida a Sua responsabilidade como o Pai do Céu.  Se diz: “Uh! 


Libertemo-nos de todos eles”, não pode permanecer na posição de Pai.  Por consequência, isto 


estabelece a lógica que Deus tem de libertar mesmo o inferno. 


Quando o vosso filho vos vê, tentando desesperadamente salvá-lo, dirá: “A mãe e o pai estão a passar 


por tantas dificuldades, por minha causa!” e arrepender-se-á milhares de vezes, por causa dos seus 


pecados.  Se vocês forem tais pais, o vosso filho virá a arrepender-se, até que os seus ossos derretam 


e a sua carne se torne macilenta.  Devido aos vossos esforços, um tal caminho pode abrir-se. 


Nem mesmo Satanás pode acusar Deus pelo Seu amor ao tentar salvar a humanidade.  Não há 


nenhuma regra que impeça o perdão da pessoa que se arrepende por causa do amor dos seus pais.  O 


inferno também tem de ser libertado, através deste tipo de coração.  Esse é o caminho de um 


verdadeiro filho filial, não é verdade?  Por conseguinte, nós, na Igreja da Unificação, falamos em 


salvar mesmo o inferno.  Porquê?  Porque Deus é um tal Ser.  (62-50, 10.9.1972)  


 


O inferno é um lugar de onde nunca se pode escapar, uma vez que se seja apanhado lá.  Apesar disso, 


vocês não estão a compreender que a vossa mãe, pai, e parentes vão para o inferno.  Pensam 


simplesmente: “As coisas correrão bem, apesar de tudo”.  Todavia, pensemos seriamente que os 


vossos queridos pais vão realmente para o inferno.  A natureza humana é tal que, se os vossos pais 


tivessem de ir para a prisão neste mundo, vocês chorariam e fariam todo o possível para os libertar.  


Então, ainda com mais razão, se soubessem que os vossos filhos e filhas, pais e parentes, irmãos e 


irmãs – com os quais têm laços feitos no Céu – iriam para uma prisão, da qual nunca poderiam ser 


libertados por toda a eternidade, como poderiam ter tais pensamentos descuidados? 


Vocês ainda não sabem nada.  Não sabem se o inferno realmente existe ou não.  É possível que 


exista, mas não sabem que espécie de lugar é.  Provavelmente não estão convencidos e tem de ser 


vago para vocês, mas, logo que morram, saberão.  Logo que morram, saberão num instante, mas, 


então, será muito tarde. 


Portanto, os pais que morreram estão agora a voltar espiritualmente para testemunhar aos filhos.  


Durante a sua vida, opuseram-se a que o seu filho ou filha frequentasse a Igreja da Unificação, mas, 


uma vez no mundo espiritual, descobriram que tinham cometido um grande erro.  Então, estão a vir 


espiritualmente a este mundo, e estão ansiosos por trazer pessoas para a igreja.  Se não fizerem isto, 







estarão em dificuldades no mundo espiritual.  Se vocês se opuserem a que o vosso filho frequente a 


Igreja da Unificação, estarão em apuros no mundo da eternidade. 


Por consequência, no mundo espiritual, eles devotam todo o seu ser para receber permissão para se 


tornarem bons espíritos, e aparecem e ensinam os seus filhos.  Não é qualquer espírito que pode 


aparecer livremente.  Quando as pessoas na terra presenciam este fenómeno, compreenderão que 


lugar extraordinário é a Igreja da Unificação.  Vocês podem imaginar quão completamente 


estupefactas ficarão?! 


As pessoas talvez digam que a Igreja da Unificação é um lugar onde as pessoas simplesmente entram e 


saem, mas esse não é o caso.  Se traçarem uma linha aqui, essa linha ficará traçada para sempre.  Se 


esta porta for fechada, ninguém pode abri-la novamente, por toda a eternidade.  Se for aberta, 


ninguém a poderá jamais fechar.  O que é ligado na terra devia ser desligado na terra.  Vocês 


próprios deviam desligar aquilo que ligam.  Este é o problema.  Portanto, quando vão dar 


testemunho, não vagueiem por outros lugares.  (34-266, 13.9.1970) 


 


1.6. Mesmo as pessoas no inferno anseiam pelo Céu 


 


Suponhamos que há uma pessoa a morrer, que diz: “Deus, embora eu não tivesse vivido de acordo 


com a Tua vontade até agora, na minha mente tentei ir para o Céu.  Por isso, considera-me como se 


tivesse estabelecido as condições de indemnização adequadas!”  Como Deus é justo, porá essa pessoa 


na posição daquelas que tentam ir para o Céu.  Em que posição a colocará?  Como essa pessoa 


estava a tentar ir para o Céu, Deus coloca-a em tal posição.  Ele recompensa-a de acordo com as suas 


acções, e coloca-a numa posição onde ainda está a tentar ir para o Céu.  Essa posição pode ser mesmo 


abaixo do paraíso.  Mesmo pessoas no inferno estão a tentar ir para o Céu.  (57-264, 4.6.1972)  


 


1.7. O Reino de Deus na terra e no Céu 


 


Para que o indivíduo encontre descanso, o domínio do dia de descanso semanal para a família tem de 


ser criado; por outras palavras, uma cerca que rodeie a família tem de ser feita.  Para que a família 


encontre descanso, uma cerca que rodeie a tribo tem de ser feita.  Se não houver cerca, a família pode 


ser sempre invadida.  Para que a tribo descanse, uma cerca que rodeie a raça tem de ser feita.  Para 


que a raça descanse, uma cerca que rodeie a nação tem de ser feita.  Então, para que a nação descanse, 


uma cerca que rodeie o mundo tem de ser feita.  Assim, um tempo virá em que podemos encontrar 


descanso dentro da cerca que rodeie a nossa nação e mundo.  Para que o mundo descanse, o mundo 


espiritual e o mundo físico têm de ser unidos e uma cerca tem de ser estabelecida.  Depois disso, o 


Reino de Deus na terra pode, pela primeira vez ser realizado, no qual o Seu amor se pode espalhar por 


todo o mundo, e o Seu Reino do Céu é realizado automaticamente.  (68-20, 23.7.1973) 


 


O lugar onde queremos viver é a nação celestial.  Lá, não há fronteiras.  Ela não usa duas línguas. 


Lá, não existem diferenças raciais.  As pessoas são todas irmãos e irmãs, porque nasceram todas do 


seio de Deus.  Aos olhos de Deus, como Seus filhos, são todos irmãos e irmãs e, portanto, todos 







cidadãos do Seu Reino na terra.  São os cidadãos do Reino do Céu na terra. 


Há três requisitos prévios para formar uma nação: soberania, cidadania e território.  De acordo com 


isso, este mundo não podia vir a estar sob o domínio de Deus.  A terra não podia tornar-se a nação de 


Deus, e os cidadãos do mundo não podiam tornar-se os cidadãos de uma nação.  Falamos acerca do 


Reino do Céu, mas ele é estabelecido depois de estas condições serem realizadas.  Como isto não foi 


realizado, a luta entre Caim e Abel continua, e não podemos descansar.   


Queremos viver – não no processo de restauração – mas no Reino do Céu.  Logo, o nosso desejo de 


realizar o Reino está relacionado com a preparação da nossa residência.  A nossa residência só 


aparecerá quando o Reino for estabelecido.  Se não o pudermos estabelecer, os nossos descendentes 


serão sempre uma raça oprimida.  Temos de nos devotar ao máximo para nos tornarmos bons 


antepassados que não sobrecarreguem a sua posteridade.  (66-281, 16.5.1973) 


 


Para irmos para o Céu, temos de passar pelo processo de obter as qualificações de filhos e filhas de 


Deus, sem pecado, que podem receber o Seu amor directamente, não precisam acreditar em Jesus, e 


não têm necessidade de um salvador.  O reino ideal de Deus será realizado quando aqueles que 


viveram desse modo vão para o mundo espiritual. 


Jesus não pôde realizá-lo através da sua linhagem.  Consequentemente, tem de voltar para dissolver 


essa angústia e completar o seu trabalho inacabado.  De outro modo, não podemos entrar no Céu.  


Onde estão as condições para abrir o Reino do Céu?  Na terra.  Por essa razão, Jesus deixou na terra 


a chave para o Reino do Céu. 


Como Jesus e os doze apóstolos não formaram as suas famílias, as famílias dos setenta discípulos e 


cento e vinte seguidores têm de ser restauradas hoje, através das famílias abençoadas da Igreja da 


Unificação.  Se isso for feito, o Reino do Céu será aberto.  (160-89, 11.8.1968) 


 


Depois de criar Adão e Eva, Deus estava à espera que eles amadurecessem, para que pudesse celebrar 


a sua festa de casamento, mas, como caíram, a Sua vontade não foi cumprida e eles tornaram-se falsos 


pais.  Quatro mil anos mais tarde, o padrão dos Verdadeiros Pais – perdido devido ao começo dos 


falsos pais – devia ter sido restaurado através do casamento de Jesus – que permaneceu numa posição 


não caída – e da sua noiva. 


Os filhos e filhas nascidos de verdadeiros pais não são falsos filhos, mas verdadeiros.  A partir deles, 


a verdadeira família pode emergir.  Com a emergência de uma verdadeira família, uma verdadeira 


tribo, raça, nação e mundo serão criados.  Nesse mundo, viveremos um estilo de vida baseado em 


Deus, na família, tribo, raça e mundo.  Só então, esta terra pode tornar-se o Reino de Deus.           


Depois de vivermos deste modo, jogaremos fora o nosso corpo na terra e entraremos no Céu eterno.  


Esse lugar é o Céu no mundo espiritual.  Esta é a visão global da providência de Deus.  Todas as 


pessoas na terra nasceram com a linhagem de Satanás, e não com a linhagem de Deus.  Por 


conseguinte, de acordo com o capítulo oito, verso quinze, da carta aos Romanos, elas podiam chamar 


Pai a Deus, na posição de filhos adoptivos.  Sendo de uma linhagem diferente, podiam chamar Pai a 


Deus, pelo estabelecimento de uma ponte, e não directamente.  Contudo, só Jesus tinha a relação de 


linhagem directa de Deus.  Por isso, foi chamado o único filho criado.  (160-42, 11.8.1968) 







 


Quando o dia do Segundo Advento chega, um novo mundo ideal devia ser criado, não no Céu, mas no 


fundo do paraíso e do inferno.  Aí, Caim e Abel serão restaurados, e o domínio de Deus, da nova 


família, será criado.  Toda a gente na terra tem de ser restaurada por indemnização, através da 


realização dos domínios da nova tribo, raça, nação e mundo de Deus.  Caim e Abel têm de ser 


restaurados, todas as coisas têm de ser absorvidas e digeridas, e, em seguida, um mundo unificado tem 


de ser criado na terra, sem o que não seria possível dissolver a angústia e completar o trabalho 


inacabado de cumprir o desejo de Deus de criar a nação celestial. 


É por essa razão que Jesus disse: “O que quer que se ligue na terra, será ligado no Céu, e o que quer 


que se desligue na terra, será desligado no Céu”.  O Reino de Deus não será estabelecido no Céu, sem 


ser estabelecido na terra.  Isto indica que há circunstâncias extraordinárias, e que, sem o 


estabelecimento na terra da soberania da nação celestial, a boa soberania não pode ser recuperada no 


mundo espiritual.  (143-29, 15.3.1986) 


 


Não pensem em ir para o Céu, mas de preferência em construir o Céu na terra.  Antes disso, vocês 


próprios têm de tornar-se pessoas celestiais e têm de tornar-se um em coração com o Pai, até ao ponto 


de poderem dizer, com confiança, que o Seu coração é vosso e o vosso, Seu.  Portanto, nesta vida 


terrena, vocês deviam ser pessoas que representam o coração de Deus, o Senhor, assim como o dos 


vossos antepassados.  Só desse modo podem resolver todos os problemas históricos.  (3-294, 


19.1.1958) 


 


1.8. A compreensão correcta do Céu 


 


Por mais forte que seja uma tempestade que se aproxime, mesmo que vocês sejam destruídos e 


morram, deviam ter uma convicção firme e resoluta, dizendo: “Pelo menos esta convicção é absoluta.  


Se há algo errado, a culpa é minha, mas a vontade de Deus é absolutamente correcta”.  Seria 


extremamente absurdo da vossa parte sonhar com o Céu, enquanto mantêm uma atitude de fé pela qual 


aquilo que acreditam de manhã é diferente do que acreditam à noite. 


Que espécie de caminho é o caminho que vos permite aproximar-vos do Céu?  Ele não aparece numa 


posição egoísta.  Quando verificam que estão longe do Céu, têm de destruir completamente aquilo 


que se chama o “eu”.  Só quando denunciam o “eu”, poderá abrir-se o caminho que conduzirá ao Céu 


ou a um Céu indirecto. 


Porém, aqueles que tentam fazer os outros adaptar-se a eles, enquanto se afirmam a si próprios, ou se 


colocam numa posição dominante, e forçam os outros a segui-los, não serão capazes de se relacionar 


com o Céu. 


É óbvio que a realização do Reino do Céu começa connosco.  Mesmo que o reino relacional fosse 


estabelecido, se não nos pudéssemos tornar pessoas responsivas ao chamamento desse Reino, não 


teríamos nada ver com ele. 


Que espécie de lugar é o Céu?  É o lugar para onde vamos, depois de subjugarmos Satanás.  Não é o 


lugar para onde vamos ultrapassando-nos a nós próprios, ou simplesmente o eu.  O Céu não pode 







tolerar o mundo caído e as suas circunstâncias habituais, e os nossos hábitos.  Como Satanás controla 


cronicamente as nossas circunstâncias habituais e reside nelas, o Céu só pode vir depois de 


ultrapassarmos essas circunstâncias.  Será realizado no lugar que contradiz mutuamente o conteúdo 


do mundo de Satanás.  Senão, não podia ser Céu.  Mesmo que tivesse o nome de Céu, não seria 


mais que uma decepção. 


O conceito de Céu pode ser estabelecido a partir da posição de subjugar Satanás, de negar e eliminar 


tudo com o que Satanás se pode relacionar.  O Céu é afirmado na base de ter negado e removido os 


vestígios históricos negativos de Satanás e todo o conteúdo de um estilo de vida satânico.  Sem 


removê-los, não podemos apresentar o conteúdo do Céu. 


O Céu é uma coisa tão valiosa.  Embora descrito como sendo alinhado com o padrão absoluto, há 


demasiada confusão sobre o conceito que temos dele.  As pessoas estão a ansiar pelo Céu, de um 


ponto de vista extremamente egoísta.  Não há dúvida que, só quando ultrapassamos estas 


circunstâncias, com fé absoluta, pode o Reino do Céu emergir, mas só isso não estabelece o Reino.  O 


Reino só será realizado quando subjugamos Satanás, que trouxe dificuldades a Deus durante milénios 


e enganou a humanidade. 


Não pode haver dois métodos para o realizar.  O Reino de Deus não pode ser realizado simplesmente 


através de uma fé submissa.  Não pode nunca ser realizado só através de um coração que crê.  Como 


Satanás nos desafia sempre a lutar, o Reino é realizado ultrapassando esse curso de luta.  Aqui, 


precisamos de uma soberania e numerosos cidadãos.  Um grande número de famílias deviam criar 


um sistema de governo e ultrapassar esta batalha para uma única finalidade.  Na posição de Deus, 


elas têm de ser capazes de estar em harmonia e uníssono, em qualquer altura, em qualquer parte, com 


o seu companheiro sujeito, sem nenhum conflito.  Talvez sintamos na nossa mente o Reino do Céu, 


no lugar onde estamos preparados para morrer e onde temos fé, mas esse não é o Reino substancial.  


Embora o preço de muitos martírios e sofrimento tenha sido pago através dos passados dois milénios, 


o Reino não foi realizado na esfera da realidade.  Assim, o Reino não é algo que seja realizado de 


modo simples. 


Na frase bíblica: “Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com 


todo o teu entendimento”, a palavra Senhor refere-se a um ser inesquecível e eterno.  Ele é um ser 


absoluto.  O Reino não vem através da nossa crença no Senhor Deus, mas através do nosso amor por 


Ele.  A vontade do Pai é cumprida não só tendo fé, mas também amor. 


Precisamos compreender quão longe a nossa fé esteve, até agora, de atingir o Princípio e quanto se 


desviou dele.  Alguns de vocês talvez estejam aqui pela primeira vez.  Individualmente, não podem 


ir para um lugar onde possam receber consolação.  Embora o Reino pudesse existir na vossa mente, e 


Deus sentisse alegria convosco, isso não significaria que tivesse sido estabelecido na terra.  Talvez 


fosse um reino individual, mas não seria o Reino do Céu, na sua inteireza. 


Aquilo que Deus deseja não é o Reino do Céu individual.  Ele não se regozija por ver a sua realização.  


Podemos dizer que o Reino do Céu é estabelecido simplesmente quando vemos a alegria de uma 


pessoa?  Deus enviou Jesus Cristo – a pessoa com quem Ele Se podia regozijar – à terra, para ser o 


centro de todas as nações a ser ligadas horizontalmente, na procura do Reino na sua totalidade.  


Assim, Ele enviou o Messias à terra e sacrificou-o.  (46-74, 25.7.1971) 







 


2. A Preparação para Ir para o Céu 


 


2.1. A fortaleza do Céu 


 


Quanto mais perto estamos da verdade, e quanto mais estamos fascinados por ela tanto mais ela se 


tornará o nosso centro, que ninguém pode arrancar de nós.  Ainda que a terra caísse no caos milhões 


de vezes e o universo fosse subitamente destruído, as pessoas cuja mente está seguramente baseada na 


verdade, nunca serão mudadas ou abaladas. 


No entanto, se vocês não estiverem preparados para aceitar um tal centro no vosso coração, por mais 


genuína que a verdade, verdadeira vida e verdadeiro amor pudessem aparecer, não seriam capazes de 


os conhecer. 


Se o Cristianismo de hoje está à procura de verdade, vida e amor genuínos, tem de negar-se 


completamente a si próprio até ao fim, e tornar-se uma religião que estabelece o centro da mente que 


ninguém possa arrancar. 


Até agora, quando novos continentes estavam a ser descobertos, parecia que a terra estava a expandir-


se gradualmente, mas hoje a terra parece, pelo contrário, estar a contrair-se dia após dia.  Por outras 


palavras, quando a civilização não estava desenvolvida, o mundo parecia enorme, mas, quando a 


história e civilização se desenvolveram, o mundo parecia estar gradualmente a encolher.  A este 


respeito, podemos saber que o mundo ideal realizado através da história da verdade pertencerá à era 


universal, quando tudo estiver a formar laços directos connosco. 


O nosso padrão, como os cidadãos do Céu – isto é, a vida e amor do Reino do Céu – têm de produzir 


frutos dentro de nós.  Como a verdade, vida e amor são como uma família, o amor e vida deviam 


necessariamente seguir a verdade; a vida e a verdade deviam necessariamente seguir o amor; e, do 


mesmo modo, amor e verdade deviam necessariamente seguir a vida. 


Porque estão a verdade, amor e vida ligados entre si deste modo?  Como vocês sabem, para que uma 


coisa exista, devia haver acima e abaixo, frente e trás, e direita e esquerda, baseadas nela.  Nenhuma 


coisa existente pode escapar o domínio do número três.  Esta é a forma fundamental da existência.   


Do mesmo modo, estes três elementos unem-se e constituem a forma unificada.  Contudo, se uma 


força segue no caminho contrário, uma acção da força diferente da original ocorre.  Por consequência, 


Deus é a origem do amor, vida e verdade.  Contudo, depois da Queda, as pessoas falharam em formar 


um triângulo que contenha amor, vida e verdade, em equilíbrio.  Assim, Deus não pôde realizar a Sua 


vontade.  (2-133, 17.3.1957) 


 


Os discípulos que seguiram Jesus pensaram que ele dominaria o Império Romano instantaneamente, se 


tornaria o rei de Israel e esperavam ter posições elevadas.  Tais coisas não são o problema.  Primeiro 


de tudo, temos de fazer a fundação para o Reino de Deus, na nossa mente e, em seguida, com base 


nessa mente, fazer a fundação para a unidade entre o nosso corpo e Deus.  Este o problema mais 


importante.  O Reino começa a partir de nós.  Por isso, a nossa mente é o seu bastião.  (47-272, 


29.8.1971) 







 


Onde fica o bastião do Reino de Deus?  Muitos cristãos pensam que podem ir para o Céu, 


acreditando em Jesus.  Então, onde fica esse bastião?  Quando Pedro perguntou: “Onde está o Reino 


do Céu?” Jesus respondeu: “Não está no Céu, mas no vosso coração”, então, onde fica esse bastião?  


Pode ser formado por um coração triste, ou por uma mente que se considera importante, ou por uma 


mente que nega a sociedade?  Esses não são os bastiões do conteúdo que desejamos, nem o Reino 


que Deus pode aprovar. 


As pessoas que procuram o bastião do Reino de Deus, têm de enfrentar a solidão mais que quaisquer 


outras pessoas na terra.  Porquê?  Como Deus é solitário, também elas têm de ser solitárias, e como 


Deus passou pela história de subjugação, também elas têm de passar por ela. 


Então, se as pessoas simplesmente se arrependessem, se sentissem tristes e derramassem lágrimas de 


lamentação, porque o Céu e a terra estão cheios de tristeza, podia isso tornar-se o bastião do Reino de 


Deus?  Mesmo isso não podia.  Quando servimos a igreja, enquanto desejamos o tempo de ser 


abençoados novamente com alegria, temos de poder estar determinados a resolver os problemas do 


pecado e mal neste mundo.  Sem uma única direcção de determinação para carregar essa 


responsabilidade, o bastião do Céu não pode existir.  


Algumas pessoas confiantemente afirmam que – por serem conscienciosas e terem uma posição social 


respeitável – o Reino do Céu começa a partir delas.  Esse modo de pensar é baseado na sua 


compreensão que o bem e o mal começam juntos.  Contudo, o bem e o mal não podem começar 


simultaneamente.  Quando o mal vai para o este, o bem vai para o oeste, e quando o mal se move, o 


bem tem de parar.  Além disso, quando o mal tem um desejo, o bem não pode tê-lo.  O bem e o mal 


são opostos. 


A procura da nação celestial começou a partir do ponto onde Deus perdeu toda a Sua esperança em 


relação ao mundo da humanidade.  Assim, as pessoas que estão satisfeitas com as suas vidas 


presentes, não podem ser verdadeiramente pessoas religiosas.  Quando confrontados pelos destinos 


cruzados da vida e da morte, o que vos faz mergulhar no desespero, perdendo o significado da vossa 


existência, vocês não deviam estar excessivamente apegados ao vosso estilo de vida habitual, mas, em 


vez disso, continuar a procurar novos valores, negando mesmo a vossa vida.  Desse modo, verdadeira 


bondade pode começar. 


Deste ponto de vista, há pessoas que possam dizer confiantemente que o seu carácter é o bastião do 


Céu?  Não há nenhuma.  Além disso, não há nenhuma que possa insistir que a sua família é o 


bastião do Céu, e que, se Deus existisse, Ele não podia dizer que não reconhecia a família dela.  


Nenhuma tribo pode insistir que Deus tem de reconhecê-la, devido às suas boas realizações.  Não há 


tais raças, nações, ideologias ou filosofias, que possam exigir o reconhecimento de Deus.  Quando 


penso nisto, fico estupefacto. 


Por conseguinte, enquanto aquele que quer morrer viverá, aquele que quer viver morrerá.  Então, que 


significa isso?  Aqueles que trabalham para se protegerem a si próprios do mundo mau, durante mais 


de um milénio, só podem sonhar um tal sonho, e só aqueles que se sacrificam com gratidão durante 


mais de dez mil anos, podem ter esperança de viver durante dez mil anos. 


Do mesmo modo, aqueles que gritam pela vida e felicidade eternas e pelo Reino do Céu eterno, têm de 







ultrapassar com paciência a situação actual, tendo como objectivo a eternidade, sacrificando-se a si 


próprios.  Só a partir de tal ponto de vista, o bastião eterno pode emergir.  (47-247, 29.8.1971) 


 


2.2. O padrão para ir para o Céu 


 


Sem amar Deus, não nos podemos libertar do mundo satânico.  Assim, temos de amá-l’O mais que o 


nosso cônjuge.  As pessoas caídas emergiram das bordas do mundo satânico, das armadilhas dentro 


desse mundo, mas ainda têm de sair dele completamente.  Por isso, não podemos amar os nossos pais 


mais que Deus.  (41-299, 17.2.1971) 


 


Que espécie de pessoas pode entrar no Céu?  Primeiro que tudo, aquelas em harmonia com a mente 


de Deus.  Até que ponto?  À medida que Ele trabalha para realizar o ideal eterno, baseado na Sua 


finalidade eterna, a nossa mente tem de estar em harmonia com a Sua, por toda a eternidade, não 


simplesmente durante uma década.  A nossa mente tem de estar eternamente em harmonia com o 


Deus eterno.  Para conseguir isso, que temos de fazer?  Temos de nos tornar os filhos que possam 


amar Deus eternamente e ser amados por Ele.  Para nos tornarmos tais filhos, não devíamos aparecer 


como objectos de tristeza. 


Em seguida, temos de estar em sincronia com o corpo de Deus.  Aqui, “corpo” significa direcção.  


Enquanto pensamentos representam o ponto central de todas as direcções, o corpo é manifestado pela 


direcção que toma.  Para sermos filhos em sincronia com Deus, quando Ele vai para o este, temos de 


ir para o este com Ele.  Se Deus gostasse de algo quente, mas Jesus gostasse de algo frio, estaria 


certo?  Se Ele quisesse rir e conversar, e Jesus quisesse dormir, estaria certo?  Tudo, manifestado 


através do corpo externo, tem de estar em sincronia. 


Tudo estaria certo simplesmente com isso?  Não.  Quando Deus está a ser agradável, não devíamos 


estar exaltados.  Se Ele for amável, também devíamos ser amáveis.  O interno e o externo têm de 


condizer.  Isso, só por si, resolveria tudo?   


Em seguida, temos de fazer coisas em linha com a vontade de Deus.  Para que isso aconteça, pode 


haver coisas que tenhamos relutância em fazer?  Pode haver coisas que o nosso corpo deteste?  


Temos de fazer coisas de que tanto a nossa mente como o nosso corpo gostem.  Como Deus existe, 


tem de haver coisas de que Ele gosta.  Também, como Jesus é o filho de Deus, ele tem de gostar de 


tais coisas.  (47-255, 29.8.1971)                                           


 


Nunca podemos ir para o Céu, sem sacrificar a nossa vida.  Vão para lá e vejam por vocês próprios se 


qualquer pessoa lá não fez isso.  É o que se passa com a essência da fé.  (37-248, 27.12.1970) 


 


2.3. O ponto de partida do Reino do Céu 


 


A partir de onde pode começar o Reino do Céu?  Sem dissolver a angústia de Deus, não podemos lá 


entrar.  Como tecemos uma história de sofrimentom desde a Queda, temos de restaurar todos os seus 


laços.  Todos os laços dos seis milénios, desde Adão e Eva, têm de ser restaurados.  O Princípio da 







Igreja da Unificação ensina acerca de um Deus de tal sofrimento.  


As pessoas seculares detestam sofrimento e fogem dele.  A Igreja da Unificação ensina acerca do 


sofrimento de Deus, o qual é mais miserável que qualquer outra situação de sofrimento.  Se algo 


infeliz acontecesse no mundo, a maior das pessoas evitá-lo-ia e fugiria dele, mas o lema do Princípio 


da Igreja da Unificação é passar por tais situações de sofrimento. 


Todas as pessoas no mundo tentam evitar sofrimento, mas, originalmente, não deviam ser assim.  


Quanto mais compreendemos o sofrimento de Deus e o conteúdo da Sua miséria, tanto maior é a força 


que realmente emerge na Igreja da Unificação, para dissolver a Sua angústia.  Essa força torna-se o 


motivo de acção explosiva ilimitada.  Esta é a grande força da Igreja da Unificação.  (21-112, 


17.11.1968)  


 


2.4. A essência do Reino do Céu 


 


Que espécie de mundo é o Reino do Céu?  Como é o mundo original, indivíduos, famílias e tribos 


acusadas por Satanás não podem ir para lá.  Para entrar no Céu, todos estes têm de unir-se – por 


outras palavras, três gerações têm de unir-se.  Na família de Adão, Adão foi a primeira geração, Caim 


e Abel, a segunda, e os seus filhos, a terceira.  Estas três gerações deviam tornar-se uma.  Do ponto 


de vista de Deus, Ele foi a primeira geração, Adão e Eva, a segunda, e Caim e Abel, a terceira.  (21-


54, 1.9.1969) 


 


Como o Céu é o mundo de viver para os outros, temos de avançar fazendo desse conceito a nossa 


primeira consideração.  Aqueles que têm a ideia de ser servidos serão destruídos. 


O Céu é o mundo cheio do amor de Deus.  A essência do amor não é ser servido, mas, pelo contrário, 


viver para toda a gente.  Por isso, o Céu difere do mundo secular. 


Os ensinamentos religiosos de viver para os outros, ser absolutamente obediente, sacrificar-se e servir, 


não existem no mundo secular.  Eles são compreendidos como jogos jogados por grupos de pedintes, 


que não sabem nada deste mundo.  Contudo, esta foi a estratégia secreta de Deus contra Satanás, de 


modo que as pessoas podiam ser abençoadas, mesmo que fossem ignorantes das leis do Céu.  (46-40, 


18.7.1971) 


 


2.5. A estrutura do Reino do Céu 


 


Ainda não restaurámos a terra natal original.  Como tal, perdemos a terra pátria, pelo que queremos 


dizer o Reino de Deus na terra.  Quando falamos do Reino de Deus, referimo-nos àquilo que está na 


terra e no Céu.   


Três elementos principais são requeridos para estabelecer uma nação: primeiro, soberania, em seguida, 


território, e finalmente, cidadania.   


Contudo, Deus não tem soberania nem pessoas que possa governar.  Então, isso é equivalente a não 


ter uma terra pátria.  Este não é o mundo no qual as pessoas originais deviam viver.  (155-25, 


6.10.1964) 







 


3. Os Requisitos Prévios e Condições para a Entrada no Céu 


 


3.1. Os requisitos prévios para a entrada no Céu 


 


3.1.1. O sofrimento é necessário 


 


O que permanece para sempre é o sofrimento pelo qual vocês passaram ao viver uma vida pública.  


Se passarem por tal sofrimento e, subsequentemente, enfrentarem ruína no mundo espiritual, terão 


razão em confrontar-me com isso.  Aqueles que são atacados no processo de trabalhar para a raça, 


mundo e cosmos, são pessoas sábias.  (19-29, 10.12.1967) 


 


Se a pessoa responsável por uma nação fosse capturada pelo inimigo e, contudo, recebesse tratamento 


privilegiado, o seu povo dispersar-se-ia.  Quanto mais miserável a sua morte, tanto mais o seu povo 


se uniria.   


Assim, podemos criar unidade com o mundo espiritual, quando passamos por dificuldades.  Quanto 


mais sofremos, tanto mais o mundo espiritual se relaciona e permanece connosco. 


Se simplesmente vivermos de um modo descuidado, o mundo espiritual não se moverá.  Neste 


sentido, Deus manifesta a sua estratégia através de Satanás e deixa-nos sofrer impiedosamente.  Por 


vezes, permite que sejamos assassinados.  A morte, ela própria, é lamentável, mas pode criar a 


reacção de unidade.  (49-108, 9.10.1971) 


 


Aqueles que desejam entrar no Céu, têm de viver e morrer miseravelmente.  São estas boas ou más 


palavras?  São boas.  Então, as palavras, “Saiam e morram a dar testemunho às pessoas!” também 


são boas palavras.  Morram pelos outros.  Se morrerem, não para o vosso benefício, mas para o dos 


outros, para o mundo e o universo, serão elevados como mestres do grande universo. 


A criação, os seres humanos e Deus são muito preciosos.  Como aqueles que se sacrificaram, 


arriscando a vida para abraçar o mundo, da posição de bondade, estão essencialmente a sacrificar-se 


por esses três, Deus tem de compensá-los com algo mais precioso que isso.  De tal ponto de vista, 


Jesus proclamou: “Os membros da vossa família são os vossos inimigos”, e “Aqueles que procuram 


morrer viverão, enquanto aqueles que procuram viver morrerão”.  De outro modo, as pessoas não 


podem ir para o Céu.  Assim, esta lição de Jesus foi a lição mais abençoada.  Foi o evangelho mais 


estimado, precioso, indispensável e absoluto. 


Assim, a Igreja da Unificação não ensina que se devia viver uma vida opulenta e confortável na terra.  


Embora vocês possam viver uma vida miserável e pobre, e morram na rua, de tal modo que nem 


mesmo os cães desviem os olhos do vosso cadáver, o dia virá em que flores desabrocharão no lugar da 


vossa morte.  Lá, todas as pessoas santas se reunirão para criar uma cidade capital. 


Eu acredito em fazer passar os membros da Igreja da Unificação por tribulações tremendas pela nação 


e mundo, de modo que se tornem filhos de piedade filial e objectos leais de Deus.  Darei uma sova 


àqueles que não estejam dispostos a continuar.  É amor forçar alguém a ultrapassar a sua presente 







situação trágica e dificuldades, mesmo que isso signifique dar-lhe um pontapé. 


Portanto, o primeiro mandamento de Jesus – não o segundo – é: “Amarás o Senhor, teu Deus, com 


todo o teu coração, com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento!”  O segundo mandamento é: 


“Ama o teu próximo como a ti mesmo!”  Quem é o vosso próximo?  As pessoas do mundo são os 


vossos irmãos e o vosso próximo.  Têm de investir todo o vosso coração e toda a vossa alma, e 


oferecer a vossa vida para todas as pessoas do mundo.  Se arriscarem a vossa vida, fizeram o vosso 


trabalho.  Tentem morrer uma vez pela vontade de Deus.   


Onde devemos morrer?  Temos de encontrar o lugar da nossa morte.  Se vocês nasceram como uma 


bomba, deviam ser lançados em rochas e explodir bem.  Não desperdicem a vossa energia numa 


sarjeta.  Considerem-se como uma bomba já lançada; o vosso objectivo é cair numa rocha.  Como 


pessoas vigorosas, usem a vossa força contra a dos inimigos difíceis.  Ainda não me queixei da longa 


distância a percorrer e não hesito em continuar, porque, embora tenha mais de cinquenta anos, fiz tal 


resolução. 


Vocês deviam devotar-se, enquanto derramam lágrimas, e exercer todos os vossos esforços e mente, 


paixão e devoção, para realizar a esperança do futuro.  O meu pensamento principal, como o 


fundador da Igreja da Unificação, é avançar, considerando a minha vida como nada, para criar esse 


ponto de unificação que possa corresponder a esse objectivo.  A aventura pode ser experimentada 


dentro e fora deste caminho.   


Estamos agora a travar uma luta implacável e sangrenta.  Se uma fundação, para a qual vocês 


arriscaram a vida, sobreviver, esse será um modelo que persistirá na história, e uma fundação para a 


felicidade das pessoas do mundo.  O universo inteiro considerará essa fundação como o ponto de 


partida da harmonia.  Será um lugar que se torna um eixo para a manifestação de um grande 


movimento, um lugar que poderá mover Deus, e ligar a esperança da humanidade.  Aqueles que 


vivem em tal lugar, enquanto sentem a responsabilidade cósmica pela qual fariam parar tudo durante a 


sua inacção, e activar tudo durante a sua acção, nunca serão pessoas de espírito tacanho.  (49-303, 


17.10.1971) 


 


Aqueles que começam o caminho da verdade, têm de percorrer o caminho da morte até que morram.  


Para expiar por sofrimento, pelo qual normalmente se teria de passar depois da morte, tem de se 


percorrer esse caminho durante a nossa vida terrena.  Sofrendo na terra podemos reduzir o período de 


expiação que teria de ser pago durante evos, depois da morte.  Assim, o caminho da verdade consiste 


em expiar na terra o curso de sofrimento que teria de ser percorrido por toda a eternidade.  (31-320, 


7.6.1970) 


 


3.1.2. O amor é necessário 


 


Vamos para o Céu nos carris do amor.  Quando explico isto deste modo, não parece real?  A linha do 


amor não se tornará fina quando puxada, ao contrário de um elástico.  Um elástico torna-se tanto 


mais fino quanto mais é puxado, mas, pelo contrário, quanto mais a linha do amor for puxada, tanto 


mais grossa se tornará. 







Neste sentido, tornar-se a pessoa que mais sofre por causa da vontade de Deus é o método secreto para 


ocupar o mundo.  A pessoa que mais sofre monopoliza a glória do Reino do Céu.  (57-162, 


31.5.1972) 


 


Hoje, as pessoas religiosas dizem: “Vamos para o Céu!”  Mas podem as pessoas simplesmente ir para 


o Céu?  Elas deviam primeiro receber o Céu nesta terra, antes de irem para o Céu, no mundo 


espiritual.  Para receberem o Céu na terra, elas têm de seguir a lei do amor.   


Quanto mais filhos vocês tiverem na vossa família, tanto mais deviam sentir a cruz adicional de amar 


o Reino de Deus.  Muitas crianças são enviadas para a vossa família, porque ela tem de carregar 


muitas cruzes.  Assim, a vossa família tem muitas responsabilidades para se sacrificar mais pela 


nação.  Depois de saberem isto, deviam cumprir a vossa responsabilidade completamente.  Numa tal 


família nascerão filhos que podem herdar boa sorte nas gerações vindouras.  (32-232, 19.7.1970) 


 


Como podem vocês ir para o Céu?  Estando loucamente apaixonados por Deus.  Têm de amar Deus 


mais que Adão e Eva O amaram.  Têm de amar Jesus mais que Pedro, Jaime e João o amaram.  Sem 


isso, a esfera dos companheiros de verdadeiro amor, na qual Deus vos possa amar, não pode ser 


restaurada.  Somente quando ela for restaurada, tudo correrá bem.   


Não se preocupem por não terem dinheiro.  Não se preocupem por não terem filhos.  Se seguirem 


este caminho continuamente, durante dez anos, vinte anos, acabarão escalando montanhas altas e 


íngremes.  Talvez sintam que só passam por tribulações e que pioram gradualmente, mas, na 


realidade, estão a elevar-se cada vez mais.  A Igreja da Unificação torna-se cada vez maior, por ser 


perseguida.  Numa família de dez, aquele que é oposto pelos outros, e continuamente persevera por 


causa da finalidade pública, pode tornar-se o mestre dessa família.  Por outras palavras, essa pessoa 


torna-se a dona do Reino do Céu.  (142-289, 13.3.1986) 


 


Vocês deviam ser capazes de abraçar os filhos e filhas, e netos e netas das raças de cinco cores.  Deste 


modo, têm de tornar-se os chefes de família que amam as pessoas do mundo como verdadeiros pais, 


com o verdadeiro amor de Deus.  Abraçando os filhos e netos de todas as raças, vocês tornam-se 


líderes espirituais ou verdadeiros pais de famílias que amam as pessoas do mundo, com o verdadeiro 


amor de Deus.  Vocês podem finalmente entrar no Reino do Céu, se permanecerem na posição de 


representar o padrão da família de verdadeiro amor, baseada nos pais originais centrados em Deus.   


Para entrar no Céu, temos de nos unir com o verdadeiro amor do Verdadeiro Deus e dos Verdadeiros 


Pais.  O nosso destino, depois de viver na terra com os filhos nascidos com essa relação de sangue, é 


o Céu.  No entanto, até agora nem sequer uma pessoa viveu tal vida e foi para lá.  


Consequentemente, o Céu está vago.  (176-209, 9.5.1988) 


 


O caminho do Céu é aberto amando os vossos irmãos como Deus os ama.  À medida que vocês se 


esforçam para seguir o meu padrão, deviam também esforçar-se por trazer convosco os vossos irmãos.  


A conclusão é que são os vossos irmãos, não Deus ou eu, que vos conduzem pelo caminho mais 


elevado e mais rápido para o Céu.  (66-125, 18.4.1973) 







 


Então, irão todos vocês em direcção a um Céu global ou individual?  Em direcção a um Céu global.  


Como também sou ambicioso, para segurar a linha de amor que conduz ao Céu global tenho seguido 


este caminho, suportando perseguição durante quarenta anos.  Tenho estado a trabalhar deste modo 


para agarrar a linha de amor que transcende o indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo.  Com 


isto ao meu alcance, aonde irei?  Depois de encontrarmos a linha de amor global, temos de regressar 


à nossa terra natal, porque recebemos muitas bênçãos e tivemos êxito na vida.  Não devíamos 


regressar e salvar as pessoas infelizes lá?  (143-139, 17.3.1986) 


 


3.1.3. Resultados reais são necessários 


 


No passado, as pessoas podiam encontrar momentaneamente o fundador de uma religião, orando e 


devotando-se, mas, em seguida, tinham de separar-se, porque ele tinha de ascender ao mundo 


espiritual.  Porém, o tempo chegou agora quando todas as pessoas-espírito podem regressar à terra, 


com base na esfera da religião.  Assim, com o advento de uma tal era, sem obter resultados reais que 


vos permitam mover o passado, presente e futuro, não podem ir para o Céu.  O passado foi a era de 


anjos e bons espíritos, o presente é a era dos pais, e o futuro é a era de Deus.  Como tal, aqueles que 


não têm resultados reais para mobilizar o mundo espiritual, pais e Deus, não podem entrar no Céu.  


Foi do mesmo modo que os anjos e Deus se moveram para ajudar Adão e Eva.  Depois disso, Adão e 


Eva tinham de mover o universo sozinhos. 


Assim, só aqueles que amando Deus controlam as três eras – isto é, o passado, presente e futuro – 


podem entrar no Céu.  Só assim podem ir para o mundo original – o Reino do Céu.  (161-199, 


3.2.1987) 


 


A condição que vos permite ir para o Céu é amar Deus mais que os vossos próprios filhos.  Têm de 


amar o Senhor mais que o vosso próprio cônjuge, e o Espírito Santo mais que vocês próprios.  Essa é 


a unidade da Trindade.  (10-99, 17.7.1960)  


 


Então, quem pode entrar e viver na nação celestial?  Filhos e filhas que trouxeram alegria a Deus 


podem entrar e viver lá.  Todavia, depois de a Queda ter tido lugar, as multidões aumentaram e 


multiplicaram-se através dos milénios da história.  Entre aqueles multiplicados desse modo, nenhum 


nasceu que trouxesse alegria a Deus.  (143-23, 15.3.1986)  


 


Vocês talvez esperassem ir para o Céu, acreditando na Igreja da Unificação, mas se não levassem 


resultados reais obtidos na terra, mesmo que vos fosse permitida a entrada no Céu, sentir-se-iam 


envergonhados.  Não somos o grupo que procura ir para o Céu, através de uma vida de fé conceptual, 


mas, pelo contrário, aquele que procura construir o Reino do Céu, com todo o nosso coração e 


esforços.  Aqueles que procuram opor-se a isso e impedi-lo não podem ser perdoados.  Para 


construir o Reino, temos de investir toda a nossa mente e corpo, assim como todas as nossas posses, e 


mesmo o nosso ambiente.  Temos de tomar responsabilidade não só pelo destino da nação, mas 







também mesmo pelo da Ásia.  (22-226, 2.5.1969) 


 


3.1.4. Altruísmo é necessário 


 


Se vocês tiverem cinquenta anos e tiverem vivido pelo universo, de acordo com a ética celeste, durante 


mais de vinte e cinco anos, podem ir para o Céu.  Então, quando forem para o próximo mundo, 


podem permanecer no bom mundo espiritual, mas aqueles que viveram pondo-se frequentemente a si 


mesmos primeiro, ficarão tristes por ouvir que não irão para a terra natal original de bondade, mas, 


pelo contrário, para a do mal, o mundo de egoísmo – o inferno.  Vocês têm de saber estes factos e, 


daqui em diante, liquidar a vossa vida passada de egoísmo, e esforçar-se, durante o resto da vossa vida, 


por viver para a nação, mundo, universo e Deus.  Se fizerem isso, sem dúvida avançarão não para o 


inferno, mas para o mundo ideal do Céu.  (78-117, 6.5.1975) 


 


Eu experimentei a realidade do mundo espiritual, mais que qualquer outra pessoa.  O mundo 


espiritual é a minha matéria de especialização, a minha área especial de estudos.  Qual é a origem da 


ordem no mundo espiritual?  O Céu é um mundo baseado no princípio de viver para os outros.  Essa 


é a nossa terra natal original.  


Estamos destinados a ir para o mundo espiritual, quer gostemos ou não.  Esse é um facto da vida.  


Somos como vagabundos, que se estão a mover cada vez mais perto desse destino.  O problema é se 


vocês viveram mais para os outros ou para vocês próprios.  Dependendo disso, se viveram mais para 


os outros, irão para o Céu.  Se o inverso for verdade, irão para o inferno.  Talvez não queiram 


acreditar nesta fórmula fundamental, devido à vossa situação presente, mas, quando morrerem, 


compreenderão. 


Deus estabeleceu religiões e através delas desenvolveu a sua providência para salvar a humanidade.  


Assim, quanto mais elevado o seu nível tanto mais os seus ensinamentos devem estar em 


conformidade com a finalidade e princípios da terra natal original – elas não podem senão recomendar 


sacrifício e serviço. 


Deste modo, não se pode negar o facto que Deus tem estado a trabalhar providencialmente, por detrás 


da história e religião.  À luz destes princípios, chegamos à conclusão que as religiões que servem 


outras religiões prosperarão, enquanto aquelas que procuram tomar uma posição autoritária, dando 


origem a problemas globais, devido ao seu egoísmo, declinarão.  (74-51, 27.11.1974) 


 


O Céu é um mundo de amor.  É o mundo que existe e onde se vive para Deus, o Ser central.  (98-33, 


8.4.1978) 


 


3.2. O estilo de vida que nos permite ir para o Céu 


 


3.2.1. A nossa posição 


 


Deus criou as pessoas para participarem no Seu amor.  O seu caminho da vida foi começar no amor 







de Deus, crescer e amadurecer no seio do Seu amor, formar famílias e tornar-se seres perfeitos de amor 


ligados ao amor do mundo, através do que regressariam ao seio do amor de Deus. 


Devido à Queda, isto foi fundamentalmente destruído.  A relação entre Deus e a humanidade foi 


cortada.  Tal separação foi criada que, por mais que as pessoas tentassem voltar para Deus, não 


podiam, e por mais que Ele tentasse vir para a humanidade, não podia.  Uma barreira e divisão foram 


criadas, e nem Deus nem a humanidade podiam ultrapassar essa barreira.  A humanidade não podia 


servir Deus como seu pai. 


Estas barreiras apareceram e foram introduzidas entre a mente e o corpo de um indivíduo, e também 


entre marido e mulher.  Tais barreiras também apareceram na família, tribo, raça, nação, mundo, e 


entre o Céu e o inferno, no mundo espiritual.  Embora Deus esteja no Seu trono glorioso, no Céu, nós, 


na terra, não podemos ultrapassar as barreiras que nos rodeiam, sem as remover. 


Esta é a tragédia das pessoas que vivem na terra.  Como podemos libertar-nos dela?  Apesar do 


facto de as pessoas estarem destinadas a viver servindo Deus, como seu Pai, e ser guiadas por Ele, em 


todos os aspectos da sua vida, não sabem se Ele existe ou declaram que certamente não existe, dizendo 


mesmo: “Deus está morto.  Temos de O remover do nosso mundo”.  Tal trágica situação histórica 


está a manifestar-se no mundo em que vivemos.  (135-267, 15.12.1986) 


 


3.2.2. Casos em que não podemos ir para o Céu 


 


Qual devia ser a nossa motivação: a vontade de Deus ou a nossa?  O nosso “eu” não se devia tornar a 


motivação.  Contudo, em muitos casos, as pessoas hoje obtêm a sua motivação não da vontade de 


Deus, mas de si próprias.  Enquanto a Vontade nos pede que sigamos o caminho do sofrimento, o 


“eu” procura o caminho contrário.  Estas posições estão em conflito.  Quando a Vontade nos diz que 


sigamos à direita, o “eu” quer seguir à esquerda.  Vocês tentam justificar-se dizendo: “Desde que vim 


para a Igreja da Unificação, passei por mais dificuldades que qualquer outra pessoa”. 


Aqueles que se desculpam não podem entrar no Céu – isso não é fé absoluta.  Não há nenhuma 


desculpa que vocês possam oferecer, mas outras pessoas virão até vocês com as suas desculpas.  Não 


é um lugar onde nos orgulhamos das nossas realizações, embora tenhamos tido êxito.  Aquilo que 


podemos reconhecer como cem por cento, talvez seja só um por cento, do ponto de vista de Deus.  


Aquilo que reconhecemos como cem, talvez seja só um para Ele.  Assim, pessoas egoístas não podem 


ir para o Céu. 


De onde começa o Céu?  Na posição em que temos fé absoluta, o que significa não sermos capazes 


de nos afirmar a nós próprios.  É o lugar da negação absoluta, sem a qual fé absoluta não pode 


emergir.  Em relação aos problemas fundamentais da vida, a maior parte das pessoas hoje vivem 


vidas rotineiras.  Acordam de manhã, passam a vida a comer e dizem: “Estou em paz com Deus”.  


Muitas pessoas acreditam nisso, mas tais pessoas não podem possuir o Céu.  Não podem estar em paz 


com Deus.  Sem uma relação que possa ser oficialmente reconhecida, não é possível ter um padrão 


absoluto de fé.  Sem ter obtido, como requisito prévio, este padrão, o qual tem de ser ultrapassado 


para se poder realizar o Reino do Céu, como pode esse Reino ser realizado?  De modo nenhum.  


Porque não?  Porque Satanás permanece nesse lugar.  (46-79, 25.7.1971) 







 


Historicamente, as pessoas chamadas por Deus tinham geralmente mais de cinquenta ou sessenta anos.  


Eram um grupo de velhos indivíduos endurecidos, à beira da sepultura e próximo do dia em que os 


seus hinos fúnebres seriam cantados.  Por detrás da Sua providência, Deus trabalhou nessa altura com 


estas pessoas endurecidas e sem vigor, mas sabia que no futuro trabalharia com pessoas na primavera 


da vida, e estava preocupado em como desenvolver a providência com elas.  Abraçando tais 


circunstâncias, Deus percorreu o curso da história. 


A velhice tem de dar lugar à primavera da vida; a primavera da vida, à juventude; a juventude, à 


infância; e a infância, à meninice.  Assim, vocês têm de nascer outra vez.  De outro modo, não 


poderão ir para o Céu.  Têm de poder receber afecto, como crianças puras e inocentes.  É por isso 


que Jesus disse a Nicodemos: “Tens de nascer outra vez”.  Vocês têm de renascer.  Por consequência, 


Deus levou a cabo o Seu trabalho de redenção, a partir do útero da mãe, como a providência final.  


Que espantosa situação esta é!  (20-94, 28.4.1968) 


 


3.2.3. A nossa vida para a causa do Reino do Céu 


 


Se dois terços da vossa vida de setenta ou oitenta anos fossem infelizes, como dominariam esse 


período?  Deviam torná-la numa vida alegre, baseada em Deus.  Tornem-na no Reino do Céu, onde 


se dá e se continua a dar.  Deus também tem de dar.  Os pais têm de dar aos filhos.  Querer dar e 


dar novamente, quando se tem algo melhor para dar, é o coração de um pai ou mãe.  (34-141, 


30.8.1970) 


 


Agora estão a lutar.  Vocês estão a atirar com espingardas, toda a vossa vida.  Antes de encontrarem 


o mundo, a vossa mente e corpo estão a lutar entre si.  Como os pacificam?  Qual dos lados será 


vitorioso, a vossa mente ou o vosso corpo?  Devem ser pessoas que possam dizer: “A minha mente 


será certamente vitoriosa”.  Aqueles cuja mente é vitoriosa estão do lado do bem, enquanto aqueles 


cujo corpo é vitorioso estão do lado do mal.  Então, no campo de batalha, onde a mente e corpo estão 


a lutar, qual é o método secreto para a mente derrotar o corpo, ou inversamente, qual é o método pelo 


qual o corpo derrota a mente?  Qual a sua estratégia?  Esta é a questão.  Isto determina a questão 


de saber se a luta, numa certa direcção, é boa ou má.  Sendo assim, é importante saber qual é o factor 


chave para resolver esta confrontação.  Quais são as condições necessárias para que as pessoas que 


vivem neste mundo mau realizem o bem ou o mal?  Sabendo isto, podemos adicionar ou remover 


algumas condições.  Uma vez que se descubra isto, esta condição é simples.  (36-61, 15.11.1970)  


 


Se há um homem e uma mulher belos, pode o homem, insistindo nos seus direitos, dizer que quer 


receber sozinho as bênçãos de Deus?  Pode a mulher, insistindo nos seus direitos, dizer que quer 


receber sozinha as bênçãos de Deus?  Temos de pensar que a vontade de Deus é absoluta, e passar 


por todas as condições necessárias para a esperança da humanidade.  Bênçãos não são dadas 


incondicionalmente.  Aquilo que temos de fazer no Reino de Deus na terra, no futuro, é descobrir o 


modo pelo qual os casais podem ser bem acolhidos e respeitados no mundo inteiro.  Esta é a maneira 







de viver no Reino de Deus na terra.  (162-67, 27.3.1987) 


 


Uma pessoa não pode viver pensando unicamente na bondade.  A resolução da questão relativa ao 


bem e ao mal depende de o mundo ser dominado pelo bem ou pelo mal.  Quando o bem domina o 


mundo, vivemos, mas, quando o mal domina, deixamos de existir.  Deste modo, o mundo está a 


correr ao longo do caminho da vida e da morte.  O indivíduo, assim como a família, nação e mundo 


são o produto da história.  Entre todos eles, quantos são o produto da bondade?  No individuo, que 


importância relativa têm os produtos da bondade?  Qual é a sua percentagem, no vosso ambiente de 


vida ou na vossa personalidade?  Essa é a questão.  O mundo tem mais elementos que conduzem ao 


mal ou ao bem?  A esse respeito, verificamos que estamos rodeados por elementos maus.   


Não precisamos de nenhuma educação para praticar o mal.  Mesmo sem ela, qualquer pessoa pode 


praticar o mal, porque a história começou a partir do mal.  Seria necessária educação para praticar o 


mal?  A sociedade educa as pessoas a agir de acordo com o seu padrão de consciência, com base na 


ética e na moral, porque se tornaram más de sua livre vontade.  A educação é levada a cabo baseada 


em quê?  Embora as pessoas sejam educadas de acordo com a bondade e consciência, quantas são as 


pessoas com uma base sólida nessa educação?  Coisas más podem ser feitas sem educação; toda a 


gente pode obter a classificação mais alta nessa matéria. 


A nós, que estamos a viver em tais circunstâncias, a nossa consciência está sempre a dizer que sejamos 


boas pessoas.  Embora a vossa mente vos estimule e aconselhe sempre a ser bons, tornaram-se na 


realidade boas pessoas?  Quando pensamos neste problema, toda a nossa vida é uma lamentação 


contínua.  Hoje, amanhã, este ano – todos são lamentação.  A juventude, meia idade, velhice, são 


todas lamentação, e acabamos a nossa vida com ela.  Por outras palavras, toda a nossa vida pode ser 


marcada pelo mal.  Esta é a conclusão inevitável a que chegamos.  As pessoas estão a contorcer-se 


no mal e caminhando na direcção dele, porque nasceram do mal.  Este tem sido o modo de vida de 


numerosas pessoas que viveram até agora, e é o modo de vida das que estão a viver hoje. 


Que faz hoje a Igreja da Unificação?  Ensina as pessoas a ser más?  Se assim é, então, não é 


necessária.  O mal não precisa ser ensinado.  As pessoas vivem muito bem desse modo, mesmo sem 


aprendizagem.  (36-56, 15.11.1970) 


 


3.2.4. O Reino do Céu e nós 


 


Mesmo em face da morte, Jesus gritou: “Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice; todavia, não 


seja como eu quero, mas como Tu queres” (Mt 26:39).  Mesmo quando estava a morrer ele não 


protestou a Deus, mas estava disposto a oferecer sem questão um sacrifício maior, porque era grande o 


seu desejo de cumprir a vontade de Deus.  A atitude de Jesus levou-o a uma posição mais próxima de 


Deus, porque lhe permitiu penetrar mais fundo.  Em frente de tal pessoa, mesmo Deus fica 


desamparado.  Quem quer que atacasse tal pessoa seria instantaneamente destruído.  Deus puniria 


pessoalmente essa pessoa.  Por isso se diz: “Que a tua mão esquerda não saiba o que a mão direita 


faz”.   


Aqueles que emprestam dinheiro um dia e se lembram do lucro que podem obter, não podem possuir o 







Reino do Céu.  Temos de nos esquecer do dinheiro que emprestámos. 


Os pais lembram-se de quanto gastaram com os filhos e cobram juros?  Dar e esquecer é o coração 


parental.  O amor parental não consiste só nisso, mas também em ficar-se inconsolável quando não se 


é capaz de dar algo melhor.  Como esse amor continua eternamente, as pessoas sem pais são 


chamadas órfãos, e não há ninguém que queira estar em tal posição.  (36-84, 15.11.1970) 


 


Vocês sabem que espécie de lugar é o Céu?  É o mundo para onde vão as pessoas altruístas.  Os 


egoístas nunca podem ir para lá, mas para o inferno.  Mesmo sacerdotes famosos vão para o inferno, 


e saberão onde estão uma vez que cheguem lá.  A nossa Igreja da Unificação tenta salvar os nossos 


inimigos e mesmo os comunistas, mas os comunistas querem cortar a cabeça dos membros da Igreja 


da Unificação.  Essa é a diferença.  Então, que espécie de ideologia devia agitar o mundo?  Temos 


de ser mais fortes que os comunistas.  Não devemos tornar-nos fortes pela prática do mal.  Se nos 


tornarmos fortes, com base no amor e vivendo para os outros, será suficiente para salvar o mundo. 


Não somos pessoas que estão a viver no Céu, mas que estão procurando ir para lá.  Quanto tempo 


continuará tal vida?  Acabará hoje, ou durará uma década ou um século?  Que fariam vocês se 


morressem, enquanto estivessem a fazer isso?  Portanto têm de ser enxertados.  O corte e enxertia 


têm de ser efectuados.  (91-173, 6.2.1977) 


 


Para que espécie de mundo irão vocês finalmente?  Para o Céu ou para o inferno?  A caminho de lá, 


serão pessoas que dizem: “Pai, por favor ajude-me!”  ou dirão: “Bem-vindo, Verdadeiro Pai!”  Isso 


será uma questão de vida e morte.  Dizem que viverão felizes depois de se casarem, mas, quando vos 


peço que vivam bem, quero dizer que se deviam tornar casais imutáveis.  Para isso, têm de ir para o 


mundo mutável, treinar-se em conjunto, e não se separar, mesmo que vão para um mundo onde as 


pessoas estejam divididas entre o norte e sul, ou em todas as quatro direcções.  Temos de nos manter 


em tal situação de treino.  (129-181, 30.10.1983) 


 


3.3. A base de quatro posições e o Céu 


 


3.3.1. Famílias entram no Céu 


 


Se eu só tivesse trabalhado para a família, até agora, porque teria sido perseguido?  Estou confiante 


que, se o meu pai, mãe, clã, assim como os meus parentes mais afastados, estivessem reunidos num 


lugar, eu podia inspirá-los a todos através das minhas palavras.  Estou sumamente confiante em trazê-


los a todos para a vontade de Deus.  Não pude fazer isso porque não era a vontade de Deus.  Jesus 


foi expelido pelos seus próprios parentes, porque também não o pôde fazer.  


Contudo, vocês passaram por tudo isto e acolheram bem as circunstâncias desta era, na qual podem 


dar testemunho aos vossos parentes, e, com perseverança, exprimir o vosso sincero coração para com 


eles, derramando mesmo lágrimas.  Nesse sentido, vocês estão em melhor situação que eu.  Se os 


vossos pais ou parentes não estão dispostos a aceitar a vontade de Deus, agora é a altura para vocês 


moverem o seu coração, através de súplicas lacrimosas ou quaisquer outros meios.  A altura em que 







podem livremente testemunhar está aqui.  Embora possam ter um tempo difícil ocupando-se do vosso 


irmão mais velho, em qualquer caso podem pelo menos dar testemunho aos vossos irmãos mais novos, 


mesmo que tenham de o fazer à força, para os fazer acreditar.  Embora tenham sido conduzidos a um 


tal tempo, se não cumprirem a vossa responsabilidade, não podem encarar Deus.  Daqui em diante, 


também eu não me posso ocupar de tais pessoas.   


Aqueles que não fazem isto não podem ir para o Céu.  Vocês só vão para lá estabelecendo a vossa 


família.  (21-65, 1.9.1968) 


 


A Igreja da Unificação ensina que a salvação não pode nunca ser obtida individualmente.  Indivíduos 


isolados não podem entrar no reino do céu.  Este é o Princípio.  No Jardim do Éden, Adão e Eva, 


juntos, teriam podido entrar no Reino do Céu.  Podem o marido ou a mulher entrar sozinhos no Reino 


do Céu?  Não se pode lá entrar, sem a unidade entre marido e mulher, e unidade da família.  Esse é o 


ideal.  Que tipo de Céu seria esse, se o pai fosse para o inferno e a mãe para o Reino do Céu?  


Temos de entrar no Reino do Céu, como casais, famílias, clãs e nações inteiras.  (50-61, 31.10.1971) 


 


Qual é o ponto de partida do Reino do Céu?  O ponto em que vocês negam mesmo os desejos básicos 


do vosso coração, com os quais nasceram.  Como tal, aqueles que seguem o caminho da verdade 


vivem vidas celibatárias.  Porém, há problemas difíceis aqui.  Estes problemas têm de ser encarados 


individualmente, até que o Senhor os venha resolver, na sua Segunda Vinda. 


Como não é possível avançar dando consideração primária à salvação individual, temos de salvar a 


família, de modo a salvar a humanidade.  O Senhor volta de novo à terra para abrir o caminho da 


redenção a famílias inteiras.  Hoje, os cristãos dizem que irão para o Céu acreditando em Jesus, mas 


todos eles estão a entregar-se ao individualismo.  Originalmente, não se devia entrar no Céu sozinho.  


Se Adão e Eva tivessem permanecido no domínio do amor de Deus, sem ter falhado, teriam ido para o 


Céu, ou não?  Se tivessem ido, o inferno não podia ter existido.  O Céu é o lugar para o qual vão 


maridos e esposas, conduzindo os filhos.  É o lugar para onde vamos, conduzindo os nossos filhos, 


netos e parentes.  Além disso, é o destino da nação inteira.  Por isso, torna-se a nação celestial.  O 


Céu é o lugar que deve ser realizado deste modo.  (41-299, 17.2.1971) 


 


Que sufocado Se sentiria Deus, se vocês se sentassem lá sozinhos e dissessem: “Aqui está o Reino do 


Céu”?  Podem verdadeiramente dizer que gostam das coisas tal como estão?  Quando Deus olha 


para a humanidade ou para o mundo religioso, que sufocado Se tem de sentir!  (96-68, 18.12.1977)  


 


Que padrão temos nós, membros da Igreja da Unificação, de atingir?  Temos de nos tornar pessoas 


mais extraordinárias que Buda, Confúcio e mesmo Jesus.  Até agora, a finalidade da religião foi a 


salvação individual.  Todavia, a finalidade da Igreja da Unificação é a salvação da família, de 


preferência à salvação individual.  Esta é a diferença entre a Igreja da Unificação e as outras religiões.  


Para conseguirmos salvação, estamos a salvar a família e, quando formos para o Céu, vamos como 


famílias. 


O ponto de vista da Igreja da Unificação sobre a salvação não é que o marido vai para o Céu, e a 







mulher para o inferno.  Ambos deviam ir juntos para o Céu.  Não podemos deixar que os nossos 


pais vão para o inferno.  Devíamos levá-los para o Céu, assim como os nossos filhos e filhas.   


A Igreja da Unificação está num nível diferente de qualquer outra religião, porque mostra a maneira de 


irmos para o Reino do Céu, levando connosco as nossas famílias e tribos inteiras, as quais amamos.  


Por isso, a Igreja da Unificação dá ênfase à família, enquanto outras religiões dão ênfase ao indivíduo.  


O caminho que percorremos tem a sua base na família.  Estas famílias vivem para Deus e para o 


mundo.  Este é o caminho que os membros da Igreja da Unificação devem seguir.  (34-358, 


20.9.1970) 


 


Quem pode ser o objecto de felicidade na vossa família?  Para o marido, é a esposa; para a esposa, é 


o marido; para os pais, são os filhos; para os filhos, são os pais.  A partir desta base, é possível 


construir o Reino do Céu.   


Jesus disse que o Reino do Céu estava dentro de nós, mas imaginem quão solitário e miserável ele se 


sentiu por não ter podido dizer que o Reino do Céu estava nas nossas famílias.  Vocês cantam de 


felicidade, porque têm famílias.  Para nós há pelo menos um momento em que podemos fazer isto.  


Contudo, Jesus – o mestre daqueles que procuram a verdade, que devia salvar o universo, e o único 


filho de Deus – não podia mesmo sonhar com a base para o Reino do Céu externo.  Ele vagueou 


dizendo que o Reino do Céu estava dentro de nós, e por causa disto foi crucificado.  Durante quase 


três anos ele procurou reviver isto no nosso coração.  Que solitária e miserável foi a sua vida! 


Então, se o Reino que Jesus desejava era só o do coração, seria eternamente impossível realizar o 


Reino substancial, para além do coração.  Seria também eternamente impossível realizar o Reino, 


transcendendo a família, para a nação, através da sociedade.  Quando serão realizados o Reino do 


Céu global e o Reino do Céu no Céu?  O Messias tinha a responsabilidade de salvar a humanidade, e 


libertar o mundo espiritual e Deus.  Quando se pensa na sua situação, quão frustrado ele teve de se 


sentir!  Para Jesus, ser crucificado não foi nada.  Se ele sofresse um colapso, não podia encarar Deus.  


Uma vez que devia permanecer como um derrotado, de acordo com o ideal do Reino do Céu, teria 


querido partir e procurar um tecido com o qual pudesse cobrir a sua face e o seu corpo.  Quem pode 


compreender o coração envergonhado de Jesus, o qual ele não podia remover, mesmo que tivesse de 


morrer cem vezes?  (120-47, 3.10.1982)   


 


Não é possível ir-se sozinho para o lugar chamado Céu.  Como se pode lá entrar só depois de ter 


realizado o ideal de reciprocidade, as pessoas caídas têm de passar pela providência da restauração, 


ressurreição e recriação.  Dar-vos a Bênção é abrir completamente os portões do Céu.  A Bênção 


significa que estou a abrir os portões do Céu, que estavam fechados.  As famílias entram por esses 


portões.  Estou a dizer que vocês têm de entrar com os vossos filhos e filhas.  A família tem de 


tornar-se o fruto histórico, como resultado de mérito acumulado.  Como a providência de Deus, da 


história da restauração de seis milénios, passou pelas eras do primeiro, segundo e terceiro Adão, vocês 


têm de ter três filhos e encontrar esposas para eles.  Assim, podem entrar como uma família.  (152-


239, 25.5.1963) 


 







3.3.2. Jesus e a sua família 


 


O Cristianismo é a religião que ensinou acerca da família de amor, como o padrão pelo qual podemos 


viver juntos com Deus, eternamente.  Deus quer encontrar pessoas para formar uma família.  Este é 


o nosso desejo e não há outro desejo maior.  (39-343, 16.1.1971) 


 


Jesus esforçou-se por estabelecer a sua família, mas não pôde cumprir essa porção da vontade de Deus 


e morreu na cruz, deixando por detrás o conceito da noiva e do noivo.   


Por isso, disse que viria outra vez para celebrar as núpcias do Cordeiro.  Isto refere-se ao 


aparecimento da família ideal, na qual Deus pode descansar.  Então o Senhor pode atingir a posição 


de Verdadeiro Pai.  Na posição de Verdadeiro Pai, ele tem de dar nascimento a verdadeiros filhos, que 


formarão verdadeiros irmãos e irmãs.  Com base nesta verdadeira família, ele tem de estabelecer uma 


nova raça e nação, pela formação de verdadeiros clãs e raças.  Chegamos à conclusão que Jesus tem 


de vir novamente para realizar isto.  (39-345, 16.1.1971) 


 


3.3.3. A base de quatro posições e o Reino do Céu 


 


Restauração significa a restauração da base de quatro posições.  Para isso, o pai, mãe, e os filhos e 


filhas têm de ser restaurados.  Então, vocês têm de ser completamente restaurados como casais 


abençoados, dar nascimento a filhos, e educá-los para que não caiam.  Para isso, temos de inspirar 


uma nova tradição e ser melhores que os santos.  (58-33, 6.6.1972) 


 


O ideal de Deus para o Reino do Céu na terra pode ser estabelecido, pela primeira vez, no lugar onde o 


Céu é estabelecido ao nível da família.  Isto tem de tornar-se uma base de quatro posições.   


No Princípio da Unificação, a perfeição do ideal da criação é a perfeição da base de quatro posições.  


Porquê?  Porque a base de quatro posições é estabelecida quando o mundo de relações verticais e o 


mundo de relações horizontais são criados, através de três estágios, com base em Deus, Adão e Eva.   


O mundo horizontal só se pode manifestar através dos filhos de Adão e Eva.  Quando isto acontece, o 


mundo vertical é naturalmente formado.  Os filhos são a base horizontal do corpo, e o mundo 


espiritual é a base horizontal da mente.   


Como Deus desce lá pela primeira vez., o Reino do Céu é manifestado na terra.  (96-28, 1.1.1978) 


 


4. Entrada Triunfal através dos Portões do Céu 


 


4.1. A entrada para o coração das pessoas 


 


Mesmo alguém como Buda, num estado místico, disse: “No Céu e na terra, só eu sou o Senhor”.  As 


pessoas que cultivaram uma mente integrada e entram no mundo espiritual para permanecer como o 


perfeito objecto de Deus, podem dizer isso de si próprias.  Sinto que se segurar firmemente o mundo, 


pode derreter-se na mina mão.  Num tal estado, milagres acontecem automaticamente.  Curas são o 







produto natural da vida religiosa.  É por essa razão que temos de cultivar a área do nosso coração, em 


linha com a entrada para ele.  Para fazer isso e estabelecer o modelo da direcção do nosso coração, 


temos de descobrir Deus, o nosso sujeito.  No entanto Ele é obscuro.  Se quisermos ligar-nos a esse 


obscuro Deus, a única maneira de conseguir isso é focar a nossa mente.  Se iluminarmos a nossa 


mente, a partir de dentro, podemos de certeza encontrar naturalmente a direcção em nós próprios. 


Não sentem isso todos vocês?  Quando começaram a orar, estavam virados para o este, mas, quando 


entram num estado místico, a vossa orientação muda.  Tais coisas acontecem, e é por isso que 


dizemos que a mente tem uma porta.  Há alturas em que sentimos que orar é fácil, e outras em que 


não sentimos, apesar de todas as absolvições e devoções.  Há também diferenças que dependem da 


localização do quarto onde oramos, porque o norte, sul, este e oeste existem baseados num ponto 


central.  Além disso, há diferenças que dependem da direcção.  Mesmo nas montanhas, há lugares 


onde se pode orar bem, e outros onde demónios se reúnem.  Esses são pontos escuros.  Pontos 


escuros e iluminados são formados espiritualmente, deste modo.  Se vocês passarem por estas 


experiências muitas vezes, compreenderão isto. 


Quando recebemos intimações, sonhos, revelações e visões, temos de nos esforçar para os aplicar na 


nossa vida e não os ignorar, porque eles são o fenómeno inevitável para explorar e desenvolver a 


relação entre Deus e a humanidade.  (76-142, 2.2.1975) 


 


Para esta finalidade, todos vocês têm estado a fazer esforços, até agora, para abrir a porta do vosso 


coração e cultivar as suas áreas.  O vosso trabalho não acaba quando tiverem cultivado as diferentes 


áreas do vosso coração.  Em seguida, deviam aplicar isto ao mundo relacional.  (76-155, 2.2.1975) 


  


4.2. O significado da “Abertura do Portão do Céu” 


 


4.2.1. A razão para a “Abertura do Portão do Céu” 


 


Porque apareceu o Dia da Abertura do Portão do Céu?  Adão e Eva erraram, mas Deus tomou 


completa responsabilidade.  Herdando a responsabilidade de Deus, eu tenho de abrir os portões.  


Tenho de abrir os portões para indivíduos, famílias e tribos.  Todos esses têm estado bloqueados.  Os 


portões para as raças, nações e o mundo também têm estado bloqueados, e têm de ser abertos.  Estou 


a procurar abrir esses portões bloqueados, através das famílias da Igreja da Unificação. 


A estratégia de Deus é preparar pequenas coisas, para recuperar coisas maiores.  Desde o indivíduo 


até à família, tribo, raça, nação, mundo, cosmos, e mesmo o mundo espiritual, todos têm estado 


bloqueados pelo Céu e pelo inferno.  Por causa de quem?  Se Adão e Eva se tivessem tornado 


Verdadeiros Pais, o mundo podia ter sido unificado, mas, devido à emergência de falsos pais, através 


da Queda, o Céu e inferno têm estado bloqueados.  Quem devia derrubar este muro histórico, de 


amargo sofrimento?  Os Verdadeiros Pais da humanidade.  Não é algo que eles estejam a fazer num 


trono, investidos de dignidade real.   


As pessoas estão a viver no inferno na terra, e os espíritos estão a sofrer no inferno no mundo 


espiritual.  Por isso, o portão do inferno na terra e o portão do inferno no mundo espiritual têm de ser 







abertos.  Através destes portões um caminho tem de ser aberto que conduza do indivíduo até à nação 


e ao mundo.  Em seguida, tem de haver uma ligação da terra para o mundo espiritual.  Tem de ligar-


se a esse caminho único, que conduz à corrente principal.  A vossa mente e corpo têm de unir-se 


completamente.  Com esse nível de unidade, não pode haver barreiras obstruindo o vosso caminho, à 


medida que passam através da família e tribo, transcendendo a raça, nação e mundo, para o mundo 


espiritual.  Tudo tem de ser derrubado. 


O problema final consiste em abrir os portões espirituais bloqueados do inferno e do Céu.  É 


impossível entrar no Céu, sem abrir os portões do inferno na terra e no mundo espiritual.  Só aqueles 


que ultrapassam o inferno, podem ir para o Céu.  Como se pode ultrapassar o inferno?  Não pela 


oração, mas pelo amor de Deus.  De outro modo, não é possível entrar no Céu, e é por isso que eu 


pavimentei o caminho da terra para o mundo espiritual, pela abertura dos portões do inferno na terra e 


no mundo espiritual, com base no amor de Deus.  O nome da Estrada Internacional para a Paz 


derivou daqui.  Isto é para destruir o muro que nos tem estado a obstruir.  Jesus tinha a autoridade 


do príncipe do Céu e único filho de Deus, porque foi capaz de amar não só o mundo satânico, mas 


também o mundo espiritual. 


Mesmo o mundo espiritual tem estado completamente bloqueado por barreiras.  As regiões budistas e 


confucionistas estão inteiramente bloqueadas por barreiras.  Todas elas têm de ser destruídas, através 


de um padrão mais elevado proveniente do coração de Deus.  Desde o trono elevado do Céu, o 


trabalho tem de progredir para baixo, para derrubar todas as barreiras.  Todas têm de ser derrubadas, 


começando pelas barreiras dos nossos antepassados há várias dezenas de milénios, aquelas de há 


alguns milénios, de há vários séculos, até às de todas as pessoas que morreram há alguns anos, e todas 


as barreiras na terra.  Também, tem de ser pavimentado um caminho para ligar isto ao inferno.  De 


outro modo, os portões do Céu não podem ser abertos.  (140-41, 1.2.1986) 


 


4.2.2. A origem da “Abertura dos Portões do Céu” 


 


Eu aprecio grandemente a Mãe.  Ele teve muitas experiências profundas de coração, durante o meu 


tempo em Danbury.  Não sendo mais que uma criança quando me encontrou, ela teve, a partir dessa 


altura, de conduzir uma vida em paralelo com a minha.  Tendo vivido desse modo, o seu padrão tem-


se elevado gradualmente.  Antes, ela provavelmente não passou pelos vales profundos do coração.  


Depois de ter sido separada de mim, por causa de Danbury, foi capaz de compreender o meu precioso 


valor e compreendeu também quão solitária se pode sentir uma mulher sem o marido.  Como 


resultado, no dia um de Fevereiro, conduzimos uma cerimónia para abrir os portões do Céu e do 


inferno.  Agora, não podem ser fechados.  Através da permanência dos Verdadeiros Pais em pólos 


opostos, uma solução pode emergir para unir o mundo físico e o mundo espiritual, a partir do lugar 


onde os dois pólos se ligam.  No dia um de Fevereiro de mil, novecentos e oitenta e cinco, às três 


horas da manhã – hora local em Nova Iorque – este padrão foi estabelecido em Danbury e no Jardim 


Oriental. 


Vocês têm de agir com o coração de Deus, para que a força do amor seja ligada.  Vão tornar-se os 


imprudentes líderes que terão de permanecer perante Deus, pedindo para ser salvos, ou vão seguir ao 







longo desta linha vertical? 


O caminho para o palácio celestial é aquele que o homem e a mulher percorrem em união.  Onde é 


que eles se unem?  No eixo.  Unem-se lá e têm de seguir o caminho.  Quando sobem, devem subir 


em direcção a ele; quando descem, devem descer em direcção a ele.  Com base na família, toda a 


gente tem de percorrer este caminho, aos níveis tribal, racial, nacional e global, de acordo com o 


princípio da restauração por indemnização.  Toda a gente tem de passar por este caminho, devido a 


estar no mundo da Queda.  (136-45, 20.12.1985) 


 


Durante toda a minha vida, tenho amado o inimigo – aos níveis individual, familiar, tribal, racial, 


nacional, mundial, até ao nível cósmico.  Porque entrei na prisão de Danbury?  Por causa dos muros 


que bloqueavam os mundos espiritual e físico. Tive de pavimentar um caminho no mundo espiritual e 


no inferno, para resolver aquilo que foi desfeito pelos pais caídos. 


No dia um de Fevereiro, de mil, novecentos e oitenta e cinco, às três horas da manhã, a Mãe e eu 


estabelecemos esta condição, através de oração especial.  A partir daí, todas as barreiras do inferno 


foram derrubadas, e, assim, quem quer que se esforce nessa fundação, pode erguer-se até ao mundo 


celestial.  Também, se houver bons espíritos entre os vossos parentes no mundo espiritual, eles virão 


para vocês, educar-vos-ão e levar-vos-ão mesmo com eles para o mundo celestial.  A sua missão, 


como salvadores no mundo espiritual, começou.  A missão do salvador não pertencia ao mundo 


espiritual, mas estava limitada à terra.  Todavia, agora, pela abertura deste caminho, os bons espíritos 


nesse outro mundo podem educar os maus espíritos no inferno.  Enquanto os bons antepassados 


desempenham a missão do salvador, foi aberto um caminho permitindo que eles se desenvolvam e 


ascendam ao mundo celestial.  (136-183, 22.12.1985) 


 


4.2.3. Os Verdadeiros Pais e os portões do Céu 


 


Qual é a missão da Igreja da Unificação?  É diferente das religiões do passado, as quais procuraram 


salvação individual.  É uma religião que procura o mundo ideal original que teria existido sem a 


Queda.  Quando as pessoas se aperfeiçoam em coração, se casam, tendo o amor de Deus no centro da 


sua relação, e dão nascimento a filhos, podem ir para o Céu, que é o mundo ideal original. 


Que espécie de Céu seria, se um pai fosse para o inferno e uma mãe para o Céu, ou se os pais fossem 


para o Céu e os filhos para o inferno?  O Céu é o reino onde toda a gente entra: pais e filhos, tribos, 


raças e nações. 


Verdadeiros Pais têm de emergir para abrir os portões do Céu para a humanidade, a qual começou a 


partir dos falsos pais.  Mesmo Deus não pode abrir os portões do Céu, por Ele próprio.  Se pudesse, 


sendo omnipotente, porque não o fez?  A Queda foi causada pelos seres humanos e, portanto, eles, 


como autores do pecado, têm de ser punidos.  Tendo perdido o Reino, têm de recuperá-lo.  Isso 


demorou seis milénios. 


Que tem de ser feito para abrir os portões do Céu?  Deus tem de tomar alguém, na posição de Seu 


servo, como Seu filho adoptivo, e dar-lhe a oportunidade de se relacionar com o Seu filho legítimo, em 


obediência absoluta.  Aqui, o filho legítimo é Adão antes da Queda.  O filho adoptivo é o arcanjo 







antes da Queda.  Originalmente, um filho adoptivo, na posição de um servo, não pode receber amor 


directamente, como um filho legítimo.  (42-286, 27.3.1971) 


 


Se não tivesse havido a Queda, as pessoas que foram para o mundo espiritual teriam podido entrar no 


Céu, ligando-se com a essência do amor de Deus e de Verdadeiros Pais.  Em vez disso, a nossa 


caminhada para o Céu foi adiada, porque, através da história, ninguém foi capaz de estabelecer esses 


laços.  As pessoas estão encalhadas no inferno e paraíso, e é por isso que o Céu está vazio. 


As primeiras pessoas a entrar no Céu têm de ser os Verdadeiros Pais.  Quando digo que o Céu está 


vazio, as pessoas pensarão que estou louco.  Contudo, mesmo Jesus não pôde entrar no Céu, porque 


não se pode ir para lá sozinho.  Os nossos antepassados originais deviam ter crescido até à 


adolescência, estabelecido o ideal de amor baseado em Deus, deviam ter-se tornado pais e ter 


transmitido as sementes de verdadeiro amor.  Então, o primeiro lugar onde entrariam, teria sido o Céu.  


Até agora, não houve pais que amassem Deus completamente; que pudessem transmitir as sementes de 


verdadeiro amor; e não houve nenhuma fundação para deixar por detrás tais descendentes.  Por 


consequência, o Céu está vazio. 


Se quisermos ir para o Céu, temos de passar pelo inferno e conquistá-lo.  Os conquistadores do 


inferno vão para o Céu.  Tendo conquistado o inferno, eles estão à beira da estrada que conduz ao 


Céu, e esse lugar é o paraíso.  (140-45, 1.2.1986) 


 


Olhem para a humanidade como se fosse um homem e uma mulher.  Se há quatro biliões de pessoas, 


vocês deviam pensar: “Metade dos quatro biliões de pessoas da humanidade são dois biliões de 


homens, e a outra metade são dois biliões de mulheres.  Isso é um homem e uma mulher, com dois 


biliões de células cada um.  Com essa mente, amarei essas duas pessoas”.  Vocês têm de pensar 


desse modo.  Deus está a fixar esses quatro biliões de pessoas, para se ocuparem do trabalho de 


recriação de Adão e Eva. 


Isso significa que Deus escolhe um homem representativo dos dois biliões de homens e uma mulher 


representativa dos dois biliões de mulheres, para serem o Seu primeiro amor.  Estes representativos 


serão considerados como o fruto do amor da humanidade.  Vocês deviam estar resolvidos a amar essa 


entidade que é o fruto do amor de dois biliões de pessoas da humanidade, mais que o pai e mãe que 


vos deram nascimento.  Então, tornam-se pessoas que podem amar os quatro biliões de pessoas, mais 


que o vosso pai e mãe.  Nessa altura, não terão nenhuma relação com Satanás, porque estarão 


completamente unidos com o domínio do amor de Deus, e na posição de amar a humanidade em união 


com Deus. 


Esses representativos são O Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe.  Se vocês tiverem o coração de amar 


a humanidade mais que amam os Verdadeiros Pais, tudo estará bem.  Os portões do inferno no mundo 


espiritual e na terra serão abertos.  Onde quer que tais pessoas vão, será uma auto-estrada, mas então 


terão de pagar a gasolina. 


No mundo original, os anjos devem conduzir o caminho ao Céu, não Verdadeiros Pais.  De acordo 


com o Princípio, não são os Verdadeiros Pais que vos devem guiar.  Como eles pavimentaram o 


caminho, se vocês os amarem, estão destinados a segui-lo.  Enquanto seguem este caminho, amando 







os Verdadeiros Pais, se amarem a humanidade mais que os amam a eles, tudo correrá bem.  Não 


haverá caminhos bloqueados nem vales.  Estamos a seguir a corrente principal do coração que se liga 


à auto-estrada.  Assim, podemos ir directamente da terra para o Céu. 


Neste mundo, há dois tipos de pessoas: homens e mulheres.  Estamos a entrar no domínio do coração 


que ama os pais, o qual transcende o mundo satânico.  Se vocês tiverem feito más condições em 


frente dos Verdadeiros Pais, então, têm de seguir outra vez esse caminho.  Durante toda a minha vida, 


como pai, tomei a responsabilidade de preparar o caminho para os meus filhos.  Se vocês amarem a 


humanidade com o mesmo coração com que amam os Verdadeiros Pais, unir-se-ão completamente 


com eles e permanecerão na mesma linha horizontal que eles.  Se fizerem isto, Satanás não vos 


poderá influenciar, porque o mundo do coração caído estará abaixo de vocês, e podem ligar-se 


directamente ao Céu.  Para começar este trabalho, declarei o Dia da Abertura dos Portões do Céu.  


(140-56, 1.2.1986) 


 


4.2.4. A nossa atitude em relação à “Abertura dos Portões do Céu”  


 


Os Verdadeiros Pais prepararam a auto-estrada, trouxeram o poder vitorioso do Céu, e transmitiram-no 


a vocês.  Precisamente no lugar onde herdam esse poder, têm de plantar o amor de Deus na vossa 


mente e corpo, e tornar-se um com os Verdadeiros Pais.  Então, Satanás não vos pode separar de 


Deus. 


Que vos acontecerá?  Comigo, vocês, que representam o mundo, têm estado a restaurar por 


indemnização os filhos e filhas de Caim.  Portanto, se também vocês tiverem o coração de amar o 


mundo, mais que amam os Verdadeiros Pais, nada mau pode obstruir o vosso caminho para o Reino do 


Céu, quer na terra quer no Céu. 


Começam na terra, e podem ir para além do mundo terreno e do mundo espiritual, directamente para o 


Céu.  Porém, se não o puderem fazer, o vosso caminho passará através de muitas montanhas altas e 


íngremes.  Sabendo isto, dediquei a minha vida, até agora, a preparar o caminho.  Como vos dei 


hoje o privilégio de assistir ao Dia da Abertura dos Portões do Céu, por favor tornem-se as pessoas 


vitoriosas que podem passar em segurança e atingir, sem falha, esse domínio do coração.  (140-61, 


1.2.1986) 


 


4.3. O caminho para o Céu, através do cumprimento da nossa porção de responsabilidade 


 


Onde estão vocês agora?  Têm de saber a vossa localização.  Têm de saber onde estão.  Satanás e 


Deus estão a dividir-vos entre eles, com base no cumprimento da vossa porção de responsabilidade, 


dizendo: “Esta pessoa é tua, aquela é minha”.  As pessoas que não cumprem a sua porção de 


responsabilidade, não pertencem a Deus.  Satanás reivindicá-las-á como suas.   


Enquanto anseiam pelo amor de Deus, amor conjugal e amor filial ideais, cumpram a vossa porção de 


responsabilidade.  Não a podem cumprir, dizendo: “Preciso de dinheiro.  Preciso disto e daquilo.  


Tenho de educar os meus filhos”.   


Quando tentarem entrar no Céu, o porteiro perguntar-vos-á se cumpriram a vossa porção de 







responsabilidade.  No mundo caído, não há ninguém que possa entrar no Céu.  Por isso, depois de 


anunciar a era do Segundo Advento, que se seguiu à era de Adão e à era de Jesus, Deus estabeleceu o 


movimento para elevar a um novo nível o cumprimento da nossa porção de responsabilidade, através 


do terceiro Adão.   


Agora, todas as pessoas religiosas procuram realizar a sua porção de responsabilidade, para poderem ir 


para o Céu.  Satanás pensa que não pode dar esta porção de responsabilidade à humanidade, mesmo 


que tenha de queimar todas as pessoas religiosas e oferecê-las como um sacrifício, mas Deus pensa 


que, mesmo que tivesse de sacrificar todas as pessoas religiosas, quereria restaurar esta porção de 


responsabilidade.  (149-322, 21.12.1986) 


 


4.4. O Céu e o inferno são as nossas opções 


 


Na nossa vida de fé, não nos devíamos lamentar.  Não há nada de que nos possamos lamentar.  


Vocês deviam ser alegres.  Deviam caminhar com alegria, mesmo quando choram.  Têm de 


caminhar rindo, enquanto derramam lágrimas.  Se depois de terem aprendido isto não o fizerem, que 


acontecerá?  Se não o fizerem, não há outro caminho.  Nem Deus nem eu vos podemos ajudar. 


Então, são vocês que decidem se vão para o Céu ou para o inferno.  O Rev. Moon não decide, Deus 


não decide, vocês próprios decidem.  A decisão é vossa.  Se se lamentarem, isso é o inferno.  Se 


seguirem com gratidão, mesmo quando haja algo de que se possam queixar, isso é o Céu.  (96-122, 


2.1.1978) 


 


O Céu não é um lugar aonde se vai depois de se ser ensinado.  É o destino automático das pessoas 


conscienciosas.  Quando o sol nasce, os rebentos de todas as árvores voltam-se para ele.  Se mesmo 


a relva e as árvores se podem voltar para o sol, então, como é possível que os seres humanos, como os 


senhores da criação, não saibam o caminho a seguir?  Tais fenómenos terão lugar.  (75-42, 1.1.1975) 


 


5. Instruções Relativas ao Céu e ao inferno 


 


5.1. A formulação do nosso ponto de vista sobre o Céu e o inferno 


 


A missão do Messias é restaurar tribos baseadas na sua família.  Cumprindo a nossa missão como 


Messias tribais, estamos a formular o nosso ponto de vista sobre o Céu e o inferno.  É necessário 


distinguir claramente: “Ali está o Céu, aqui, o inferno”.  Não sigam em direcção ao inferno nem 


façam com que os outros sigam esse caminho.  Se a vossa tribo sabe o caminho, muitas tribos à vossa 


volta e mesmo aldeias, acabarão por vos seguir.  (217-84, 16.4.1991)  


 


5.2. A importância da vida no mundo espiritual e na terra 


 


A vida no mundo espiritual e a vida na terra não estão separadas.  Ambas são importantes.  Isso 


significa que a nossa vida no mundo espiritual está ligada à nossa vida terrena.  Ambas são 







importantes, no entanto, as pessoas que vivem hoje na terra não compreendem o conceito da vida 


eterna.  Elas pensam que só a vida terrena é importante.  Esse é o problema.  Mesmo muitos 


membros da Igreja da Unificação não compreendem que a nossa vida na terra é a fundação que garante 


a nossa vida no mundo espiritual. 


Por conseguinte, vocês precisam estar sempre conscientes do facto que a vossa vida, vivida para a vida 


eterna, tem como base a vossa perspectiva sobre o Céu, e começa a partir do momento presente.  Se 


não compreenderem isto, acabarão por fazer algo diferente.  Tudo aquilo que fizerem agora, 


determina o valor da vossa vida eterna. 


O mundo físico e o mundo espiritual movem-se em frente um do outro.  Se o mundo físico ascende, o 


mundo espiritual também ascende; se o mundo físico desce, o mundo espiritual também desce; se um 


se volta, o outro segue-o.  Então, vocês têm de compreender este assunto, durante a vossa vida 


terrena, e viver de tal modo que enriqueçam a vossa vida eterna.  O mundo espiritual e o mundo 


físico não estão separados.  Se vocês não distinguem claramente entre o Céu e o inferno, não 


compreenderão isto.  Deste modo, têm de trabalhar sempre sentindo que tanto a vida eterna como a 


vida terrena são importantes.  Ninguém pode cuidar da vossa vida, excepto vocês.  Mais que 


qualquer outra pessoa, vocês próprios conhecem Deus.  Se se tornarem esse tipo de pessoas, a 


prosperidade celestial seguir-vos-á, aonde quer que vão.  Nesse caso, se saírem da vossa aldeia, as 


pessoas irão à vossa procura, dizendo: “Aonde foi aquela pessoa?  Já há alguns dias que não o vejo.  


Tenho saudades da sua voz, porque estou habituado a ouvi-lo de manhã e à noite”.  É impossível 


evitar que isto aconteça.  Como a prosperidade celestial o acompanha, alguém que viva de acordo 


com a sua consciência orienta-se automaticamente nessa direcção, tal como a limalha de ferro se move 


na direcção de um íman, e tudo aquilo que tem vida se move em direcção à luz, com todas as suas 


faculdades sensoriais. 


Se eu não estiver aqui, isso será um problema para os japoneses, coreanos e americanos.  Porquê?  


Porque dentro do conceito da vida eterna tem de haver ordem que produza unidade.  Podemos fazer 


deste conceito o padrão para a terra e eternidade.  Isto tem a máxima importância.  (217-85, 


16.4.1991) 







CAPÍTULO V 


 


O Messias e o Mundo Espiritual 


 


1. Jesus e o Mundo Espiritual 


 


Jesus morreu carregando a cruz durante a realização da missão de João Batista.  Assim, ele foi 


completamente incapaz de cumprir a sua missão como o filho.  Desde a sua morte, até agora, ele tem 


estado a trabalhar para restaurar o arcanjo.  Depois de restaurar o arcanjo, tem de percorrer o caminho 


do filho.  Deste modo, ele tem estado a tentar seguir o caminho do servo e do filho adoptivo.  Jesus 


não pôde cumprir a sua missão como o filho legítimo.  Percorreu o caminho do arcanjo, o do servo e 


o filho adoptivo.  


Consequentemente, mesmo aqueles que acreditam em Jesus Cristo só se podem tornar filhos adoptivos.  


Estão na mesma posição que Caim, o qual tem uma linhagem diferente.  Uma relação que não está 


ligada por sangue, pertence à posição do arcanjo.  Até agora, a história providencial tem sido a da 


luta para ligar as linhagens. 


Jesus não morreu na cruz, como o Filho.  Se ele tivesse estado na posição do filho, com unidade entre 


o espírito e a carne, tornando-se uma oferta vitoriosa a Deus, não seria necessário que viesse de novo.  


Ele não pôde ser oferecido completamente.  Só pôde oferecer a metade de si próprio.  Perdeu o 


corpo e ofereceu só o espírito.  Isto é equivalente à região dos anjos no mundo espiritual. 


Como tal, os cristãos não podem entrar no Céu, mas vão, em vez disso, para uma região no mundo 


espiritual mais baixa que o paraíso e esperam lá.  Essa região está sob o domínio do arcanjo.  


Consequentemente, para garantir um domínio vitorioso no mundo espiritual, esse domínio vitorioso 


tem de ser primeiro estabelecido na terra.  É a vontade de Deus transmitir esse domínio; esta foi a 


finalidade da vinda de Jesus, e é por isso que o Cristianismo tem de restaurar e estabelecer os domínios 


vitoriosos tanto no mundo espiritual como na terra, e herdar o domínio do arcanjo.  Essa é missão do 


Cristianismo.  Não houve perfeição física no Cristianismo, só perfeição espiritual, e, portanto, o 


Cristianismo emergiu dando importância primária ao mundo espiritual. 


O Senhor, na sua Segunda Vinda, tem de ter a autoridade para subjugar o domínio arcangélico no 


mundo espiritual.  De outro modo, não pode começar a sua missão na terra.  Ele tem de vir na 


posição de herdar todos as regiões espirituais sob o domínio de Jesus, que alcançou vitória no mundo 


espiritual, do mesmo modo que Jesus herdou as realizações de João Batista.  Embora João Batista 


tivesse transmitido tudo a Jesus, espiritualmente, não levou a cabo a sua promessa, e estas regiões 


foram separadas.  Consequentemente, o Cristianismo foi estabelecido para reparar isso.  (47-157, 


28.8.1971)  


 


Foi suficientemente injusto que Jesus morresse na cruz, na terra, mas, depois da sua morte, ele teve de 


descer ao inferno durante três dias.  Isso foi um teste.   


A humanidade sente o maior horror possível da morte, mas Jesus sentiu o maior horror possível ao ir 


para o inferno.  Então, foi ele dominado pelo horror, ou tornou-se o mestre da felicidade no inferno?  







Ele foi para o inferno e, durante três dias, teve de passar pela provação de ir para além do sofrimento.  


(34-143, 30.8.1970) 


 


O Messias virá para a humanidade com uma ideologia de igualdade, porque Deus é justo.  O Messias 


é o salvador que vem para salvar toda a humanidade caída.  Por conseguinte, ele trata toda a gente 


com justiça.  Ele vem com uma finalidade justa e cria um ambiente justo para a era.  Quem quer que 


se una com ele pode ser o seu discípulo. 


O Messias sobe do fundo do inferno para o cimo do lugar mais glorioso no mundo da humanidade.  


Isto significa que não há nenhum lugar para onde ele não iria para salvar a humanidade, mesmo com 


risco da sua vida 


Deste ponto de vista, é ilógico dizer que o Messias virá nas nuvens do céu.  É um ponto de vista 


errado.  As pessoas que acreditam nisso na verdade não sabem nada acerca do mundo espiritual.  


Vão para o mundo espiritual e verifiquem, por vocês próprios, se aquilo que digo é verdade.  Saberão 


logo que morrerem.  O Messias move-se de acordo com tal fórmula. 


Porque é que as pessoas no mundo espiritual procuram estabelecer contacto com a terra?  Até agora 


ninguém compreendeu verdadeiramente.  Porquê?  Sem resolver os problemas na terra, não se pode 


atingir o caminho da perfeição.  Quer vocês sejam ricos ou pobres, estão todos abrangidos por esta 


regra. 


Juntamente com o Messias, temos de abrir o mundo espiritual e, para isso, temos de estabelecer 


relações correspondentes na terra.  O Messias consegue isto passando através dos estágios do 


indivíduo, família, tribo e mundo.  Estes estágios devem ser ligados ao mundo espiritual.   


As fundações vitoriosas do indivíduo, família, tribo, raça, nação e mundo têm de ser estabelecidas na 


terra.  Para isto, o mundo espiritual inteiro tem de ser mobilizado para descer à terra.  Para encontrar 


o centro de tudo isto, o Messias tem de vir a este mundo e passar por tribulações no seu caminho.  


Enquanto isso acontece, tem de restaurar, por ordem, o indivíduo, família, tribo, raça, nação e o mundo.   


Por consequência, as pessoas agora estão a procurar um objectivo único e um mundo unido, e a 


avançar nessa direcção.  (91-278, 27.2.1977) 


 


2. O Senhor, na sua Segunda Vinda, e o Mundo Espiritual 


 


O Senhor, quando volta, tem de vir como o antepassado não só do terceiro, mas também do primeiro e 


segundo Israel.  Os membros da Igreja da Unificação têm de ultrapassar dúvidas semelhantes às 


sentidas pelo primeiro Israel, no tempo de Jesus.  Então, com um coração parental, deviam ocupar a 


posição de um filho dentro do Pai. 


O Senhor, na sua Segunda Vinda, tem de pôr em ordem o mundo espiritual.  Fazendo isto, tem de 


começar o seu trabalho na fundação onde o primeiro Israel foi estabelecido.  Como as pessoas no 


mundo espiritual não podem estabelecer laços com os Verdadeiros Pais, têm de passar por este curso.   


Os arquétipos das doze tribos já existem no mundo espiritual, mas o Cristianismo, que teve de tornar-


se o segundo Israel, perdeu o centro pelo qual se podia organizar em tribos.  Assim, o Senhor, quando 


volta, tem de proclamar a ideologia da unificação e organizar as suas tribos.  (10-217, 14.10.1960) 







 


Como Deus não tem forma não é possível vê-l’O, mesmo quando se vai para o mundo espiritual.  


Sendo assim, Ele, como o Pai, tem de adquirir um corpo.  Desse modo, o incorpóreo e o corpóreo 


tornam-se um.  Isto simboliza o universo unindo-se.  Deus criou Adão e Eva para a finalidade de 


assumir um corpo, mas isto só é possível com amor.  Tem de haver amor, para que Deus adquira um 


corpo à Sua imagem.   


Quando Adão e Eva se preparam para se tornar o corpo de Deus, Ele habitará nas suas mentes e 


governará o mundo físico e o mundo espiritual, através deles.  O Seu reino de amor será, então, 


criado.  O espírito e carne devem unir-se só através de amor e de mais nada.  (143-93, 16.3.1986) 


 


3. Verdadeiros Pais e o Mundo Espiritual 


 


3.1. A diferença entre os vossos pais físicos e Verdadeiros Pais 


 


Os vossos pais físicos e Verdadeiros Pais têm conceitos diferentes de amor.  Os vossos pais físicos 


ensinam-vos amor baseado no corpo, e Verdadeiros Pais ensinam-vos verdadeiro amor, baseado no 


mundo espiritual.   


Se parece que pais físicos deviam ser suficientes, então, porque precisamos de Verdadeiros Pais?  


Porque a Queda ocorreu.  O que pais caídos têm estado a ensinar, até agora, são coisas de pequena 


importância e desprezam coisas de grande importância, deste modo fazendo-nos descer continuamente, 


centrados em nós próprios.  Assim, com base em amor parental, uma linha decisiva foi traçada, 


mantendo-vos eternamente dentro do mundo satânico, e não há maneira de cortá-la. 


Então, que são Verdadeiros Pais?  Quanto mais vocês se elevam em tal fundação, tanto mais 


importantes são as coisas que eles vos ensinam, para que vocês possam estar em sincronia com o ritmo 


da nação celestial – a nação eterna - e para que não tenham dificuldade em respirar, quando forem para 


lá. 


Quando as pessoas educadas pelos seus pais físicos vão para o mundo espiritual, todas elas têm de ir 


para um canto e permanecer lá, como se se estivessem a abrigar do vento.  Se se voltarem, só verão 


pessoas que se negam a si próprias e querem viver para os outros.  Essa cena é demasiada para elas 


poderem observar, de modo que se sentem sufocar. 


Quem causou isto?  Satanás.  Portanto, as pessoas estão à espera que Verdadeiros Pais venham e as 


libertem.  Para as libertar, a situação não pode ser resolvida de maneira simples; isso tem de ser feito 


percorrendo o caminho contrário.  (129-99, 1.10.1983) 


 


Se vocês quiserem voltar para Deus, têm de se treinar para o mundo espiritual, o qual é um mundo 


quadridimensional.  O centro de treino para amar e tornar-se um com o mundo espiritual é o lugar 


onde amam Deus e os Verdadeiros Pais.  O Messias vem com a finalidade de cumprir a missão de 


Verdadeiros Pais na terra, para ligar o mundo espiritual e o mundo físico a Deus.  É só nisso que 


consiste a sua missão.  Ele ama-nos verdadeiramente e vive para nós muito mais que qualquer outra 


pessoa. 







Antes de o Messias – por outras palavras, os Verdadeiros Pais – vir à terra, todo o mundo espiritual 


está completamente dividido, de modo semelhante a este mundo físico.  Os Verdadeiros Pais, em 


forma corpórea, têm de derrubar os muitos muros que foram criados.  Só então, os dois mundos serão 


ligados.  Nessa ligação, os Verdadeiros Pais representam não só o mundo físico, mas também o 


mundo espiritual. 


Apoiando e servindo os Verdadeiros Pais, com amor absoluto, vocês podem, pela primeira vez, 


pavimentar um caminho que se liga ao mundo espiritual.  Demonstrando lealdade absoluta perante o 


Messias, vocês estabelecem a condição de ter demonstrado lealdade absoluta mesmo perante as 


pessoas-espírito mais extraordinárias.  Estabelecem a condição de ter demonstrado lealdade absoluta 


aos mandamentos de Deus.  Têm de demonstrar lealdade absoluta aos Verdadeiros Pais, na posição 


de Deus.  Porquê?  Para poderem estabelecer uma tradição que vos permita unir-se com os cidadãos 


do Céu. 


Porque precisam vocês de apoiar e servir os Verdadeiros Pais?  Porque eles representam o mundo 


espiritual e Deus.  Desse modo podem formar laços de coração com eles e estar qualificados a 


participar no domínio da vitória de coração que eles selaram com amor.  (105-112, 30.9.1979)  


 


3.2. Os Verdadeiros Pais são o eixo 


 


Onde existem Pais, irmãos, famílias, sociedades, nações e mundo verdadeiros?  Se estes não existem, 


vocês só vão de uma infelicidade para outra na vossa vida, mas não é isso que a vida devia ter sido 


originalmente.  É por isso que passamos a vida neste mundo lutando e respirando com dificuldade, 


em busca da verdade.  Até agora, as pessoas tentaram encontrar soluções para isto, na religião e 


filosofia, mas não tiveram êxito.  Isto não pode ser resolvido por esforços humanos.  (159-282, 


19.5.1968) 


 


Temos de fazer com que o mundo se una com os Verdadeiros Pais.  Através do coração de Deus, o 


eixo do mundo espiritual e o eixo da terra têm de ser unidos com os Verdadeiros Pais.  Não é possível 


tirar os Verdadeiros Pais do centro do mundo espiritual ou da terra.   


Quando maus pais vieram a existir, isso causou uma confrontação no plano horizontal que fez com que 


a humanidade fosse dividida ao meio.  No plano vertical, causou a divisão dos mundos separados do 


Deus de bondade e de um deus do mal.  Como tudo isto foi causado pelo aparecimento de falsos pais, 


os Verdadeiros Pais têm de vir na posição que conduz ao relacionamento entre os dois mundos.  A 


Queda ocorreu por causa de falsos pais.  Para tratar disto, Verdadeiros Pais têm de aparecer.  Aquilo 


que é verdadeiro tem de aparecer.  (149-279, 7.12.1986) 


 


3.3. Verdadeiros Pais – o centro 


 


O mundo democrático representa a direita, e o mundo comunista representa a esquerda.  Eles estão 


agora a desintegrar-se.  O mesmo se pode dizer dos Estados Unidos.  Nenhum dos mundos tem um 


centro.  O que é necessário, nesta altura, é a ideologia central e Deusismo.  Nenhuma forma de 







humanismo pode permanecer perante Deus.  Só Ele é o centro absoluto e eterno.  Só a ideologia 


central se pode tornar o centro de toda a humanidade. 


O verdadeiro centro do mundo espiritual e do mundo físico só pode ser Verdadeiro Parentalismo.  Do 


ponto de vista de verdadeiro amor, a ideologia central e Deusismo são o mesmo conceito.  (205-261, 


9.9.1990) 


 


Há um limite para a necessidade de Verdadeiros Pais?  Não há nenhum.  Quer neste mundo quer no 


mundo espiritual, esta necessidade é infinita.  Por outro lado, onde está o limite para a necessidade do 


Presidente dos Estados Unidos?  Dentro de quatro a oito anos, ele deixa o governo, mas isso não 


acontece com os Verdadeiros Pais.  O limite é diferente.  Dentro de quatro a oito anos, o presidente 


americano tem de fazer as malas, mas isso não acontece com os Verdadeiros Pais.  


Os Verdadeiros Pais são necessários não só neste mundo terreno, mas também no mundo espiritual.  


Porquê?  Um palácio devia ser construído no mundo espiritual por pessoas que viveram na terra com 


amor, mas não houve tais pessoas.  Mesmo Deus e as pessoas no mundo espiritual não podem 


construir o palácio de amor.  Os Verdadeiros Pais têm de construí-lo.   


O palácio de amor no mundo espiritual começa a partir dos Verdadeiros Pais.  Mesmo que já existisse 


um palácio lá, o mundo espiritual inteiro só se podia estabelecer com base nesse lugar, se os 


Verdadeiros Pais entrassem e declarassem: “É aqui que teremos um palácio”.  O mundo espiritual 


precisa absolutamente de mim, porque esta responsabilidade ainda resta por cumprir.  (205-255, 


9.9.1990) 


 


3.4. O vigor dos laços com Verdadeiros Pais 


 


Os Verdadeiros Pais são os verdadeiros pais que toda a humanidade tem de procurar.  A sua 


existência torna possível que verdadeira bondade seja estabelecida.  Então, que espécie de pessoas 


são eles?  São o ponto de apoio que vos permite avançar com Deus.  Eles permanecem como um 


altar que liga a separação entre Deus e a humanidade, como uma ponte que atravessa o mundo da 


morte.  Essa posição é onde vocês podem ser um com Deus, o ponto focal que vos permite unirem-se 


com Deus, como Pai e filhos, e tornarem-se um corpo com Ele.  É o ponto de origem onde duas 


fronteiras que se separaram entre si podem convergir, e onde a humanidade se pode unir 


completamente com Deus, pela primeira vez, desde que se separou d’Ele, devido à Queda.  Os 


Verdadeiros Pais são aqueles que permanecem na posição do sacrifício de indemnização. 


Se houvesse um lugar onde pudéssemos ir pedir ajuda a Deus em tempos de desespero, fazer com que 


Ele Se esquecesse de tudo o que aconteceu durante o passado milénio, e avançássemos para podermos 


formar uma relação com Ele, tal lugar seria tão valioso para nós que não o trocaríamos por nada neste 


mundo. 


Verdadeiros Pais são aqueles que Deus enviou, para que a humanidade, que não está qualificada para 


estar em Sua companhia, ou para formar laços com Ele, o possa fazer num ambiente descontraído.  


Como, então, devemos agradecer por esta glória, pela qual os laços com Verdadeiros Pais nos foram 


dados incondicionalmente?  Quanto agradeceram vocês a Deus?  Em resposta à graça pela qual 







podem agora receber salvação, quanto consideraram vocês que receberam a oportunidade de estar 


jubilantes e fazer uma promessa de vitória?  Quanto compreenderam vocês que estão a fazer um novo 


começo, com esperança ilimitada e valores eternos?  Esta é a questão. 


Quanto teve Deus de ansiar por Verdadeiros Pais, os quais Ele sabia que podiam realizar o Seu desejo 


histórico de encontrar os Seus filhos e filhas!  Se vocês comparassem os dois padrões de anseio – o 


do anseio de Deus pelos Verdadeiros Pais e o de vocês, que estão no mundo da morte e anseiam por 


ser salvos dele - dariam mais importância aos Verdadeiros Pais que a Deus, considerá-los-iam como 


mais preciosos, e apreciá-los-iam mais que Deus.  No entanto, até agora, isto não aconteceu. 


Quanto teve Deus de estar à procura da ocasião em que a humanidade podia estar com Verdadeiros 


Pais, estabelecer laços, e permanecer face a face com eles!  Cada um de vocês tem de ser capaz de 


dizer: “Atingirei tal posição; estabelecerei a fundação para tal vitória”.  O importante é a intensidade 


da vossa determinação para ultrapassar qualquer dificuldade, por maior que seja; que considerem esta 


posição como um ponto de viragem que determina todos os valores da vossa vida; e que façam destes 


laços a vossa força motriz primária.  Desta perspectiva, precisamos compreender quão fraudulentos 


temos sido.  Temos de compreender quanto falhámos em estabelecer a nossa própria posição, 


vagueando, em vez disso, tão sem objectivo como o vento.  


Somos nós pessoas com quem Deus possa viver?  Não.  Precisamos de um salvador.  Que espécie 


de pessoa é este salvador?  É aquele que substancializa os laços com Verdadeiros Pais.  Desta 


perspectiva, que extraordinários são os laços com Verdadeiros Pais!  Graças a eles, sou capaz de 


começar uma verdadeira vida, e aceitar uma relação de nova vida.  Através desta relação de vida, 


vocês podem iniciar novas famílias, sociedades, nações e um novo mundo.  Também têm de 


compreender o facto que podem obter os elementos essenciais para resolver vitoriosamente todos os 


caminhos de vida e morte dos passados dois milénios, através dessa relação. 


Lá, não existe “eu”.  Deus não é aquele que tem de percorrer o caminho de sofrimento, de modo a 


salvar o mundo caído.  Ele não tem de tratar do mundo caído.  Ele avança com novos laços de 


verdadeiro amor.  Vem para nós com nova esperança e uma nova fundação para restauração.  Estas 


são as circunstâncias nas quais são formados os laços entre Deus e vocês.  São laços pelos quais as 


quatro direcções podem ser unidas, e são ligados a um ponto de origem, de modo que podem destruir o 


mundo da morte e estabelecer a fundação para um novo Céu e terra, no futuro brilhante.  Deste modo, 


o mundo pode fazer um novo começo pela prática da relação entre pai e filho. 


Nenhuma espada ou poder pode destruir os laços entre vocês e os Verdadeiros Pais – nem mesmo o 


poder de Satanás.  Porquê?  Porque estes laços possuem a autoridade especial para ultrapassar todos 


os problemas de hoje e trazer salvação à humanidade; e porque o poder que a humanidade tem 


historicamente desejado, tem sido concentrado nestes laços, ou bastião.  Assim, nenhuma 


concentração de poder seria suficientemente forte para destruir esta relação.  Deste modo, os 


Verdadeiros Pais são aqueles que Deus estabeleceu como sacrifícios históricos para a finalidade de 


destruir todo o mal e estabelecer um novo começo vitorioso, baseado em novos laços. 


Do mesmo modo que Deus está numa posição séria e circunstâncias miseráveis, assim também 


devíamos nós estar.  As circunstâncias do Pai deviam ser sentidas como as nossas próprias.  A não 


ser que alguém apareça nesta terra para cumprir o dever de um filho e confortar Deus, nunca haverá 







uma maneira de resolver problemas históricos.   


Ainda que nos encontrássemos em circunstâncias extremamente difíceis, não devíamos permanecer 


perante Deus esperando receber a Sua simpatia, mas, pelo contrário, devíamos estar na posição de 


simpatizar com Ele.  Jesus foi a cristalização de todos os elementos cuidadosamente acumulados 


através da história, no contexto de tais laços.  Contudo, como Jesus não pôde realizar a vontade de 


Deus, o Senhor que volta tem de fazê-lo e seguir esse caminho.  Os Verdadeiros Pais são a 


concentração de todas as esperanças da história.  Deus estabeleceu-os para representar o todo, como a 


condição para a reestruturação da história. 


Vocês estabelecem laços com os Verdadeiros Pais, não a partir do mundo espiritual, mas a partir da 


terra.  Como os Verdadeiros Pais vêm à terra em forma substancial, eles podem responder-vos 


quando vocês os chamam, e simpatizar convosco quando estão em dificuldades.  Vocês não podem 


imaginar quão abençoados são por poderem encontrar Verdadeiros Pais no mesmo plano horizontal. 


Até agora, Deus tem trabalhado para ultrapassar todas as dificuldades que pudessem ser encontradas, 


num esforço para alcançar uma vitória decisiva.  Aqui, a questão consiste em saber se vocês se 


tornaram os príncipes de vitória.  Têm de ser capazes de dizer que se tornaram um com esse coração 


e ser completamente inseparáveis dele.  Por outras palavras, o eixo principal da vossa vida tem de ser 


a convicção que estão com Deus e com os Verdadeiros Pais.  Somente se cada um de vocês se tornar 


a pessoa que possa continuar no mesmo curso durante milénios, mesmo dezenas de milénio, elos serão 


estabelecidos entre o Reino de Deus na terra e o Seu reino no mundo espiritual.  Isto significa que 


vocês serão os mestres do Céu e da terra, e então, o Reino de Deus na terra e no mundo espiritual será 


aberto pela primeira vez. 


Tais laços não são algo formado numa posição de conforto.  São formados numa posição de extrema 


dificuldade, uma posição tão séria que possivelmente não podia ser mais séria, uma posição onde a 


vida e a morte estão em risco; uma posição onde existe um nível elevado de risco.   


Por consequência, a Bíblia diz: “Aqueles que procuram morrer, viverão, e aqueles que procuram viver, 


morrerão”.  Jesus parece ser anacrónico, mas esta é a abordagem e atitude normal para seguir o 


caminho da restauração e progredir através do mundo do coração.  É claro que cada pessoa se tem de 


esforçar para atingir um tal estado, e que esse caminho será o caminho verdadeiro.  (31-73, 


19.4.1970) 


 


Muitos de vocês, aqui, já passaram dos quarenta anos e têm mais de cinquenta.  Se vos perguntassem 


o que cumpriram até agora, qual seria a vossa resposta?  Talvez morram dentro dos próximos dez ou 


vinte anos.  Imaginem o momento em que enfrentam a morte, e olham para trás para o caminho que 


seguiram depois de terem vindo a conhecer a vontade de Deus.  Em seguida, pensem em como Deus 


não pôde reivindicar o Seu próprio lugar e remover do Seu rosto a máscara, como a de um servo, de 


desejo insatisfeito, devido ao vosso fracasso de completar a vossa responsabilidade de restaurar os 


seres humanos, que permanecem como os descendentes do diabo.  Serão capazes de evitar de curvar 


a cabeça de vergonha, depois de entrarem no mundo espiritual?  Como irão para lá, e caminharão de 


cabeça erguida?  Como viverão lá?  Simplesmente, terão de se esconder em qualquer parte.  Tudo 


acerca de vocês será revelado para toda a gente ver. 







Vocês não podem evitar ir para o mundo espiritual.  Todos estamos destinados a ir para lá.  Que 


levarão com vocês?  Consideremos o exemplo de uma filha de uma família pobre.  A sua aparência 


digna de dó tornaria difícil a sua apresentação aos seus parentes.  Pior que isso, sem trazer consigo 


um dote, como podia ela enfrentar a situação de se casar com o filho de uma família rica, com mais de 


cem membros do mesmo clã, numa casa partilhada por camada após camada de pessoas de quatro 


gerações?  Como podia ela suportar o ridículo, se fosse para lá de mãos vazias?  Os seus sogros 


provavelmente dir-lhe-iam: “De acordo com a tradição da nossa família, fulana de tal fez isto, a avó e 


todas as outras mulheres fizeram isto, e a irmã mais velha fez isto, e o mesmo aconteceu com todas as 


outras mulheres”.  Se ela for considerada como um fracasso na família, como poderá erguer a cabeça, 


ou sentar-se para comer?  Como poderá pegar na colher ou nos pauzinhos? 


É terrível não se poder ajustar a um grupo.  Que levarão vocês convosco?  Se vos perguntassem: 


“Tu foste um membro da Igreja da Unificação durante quarenta anos, então, que trouxeste contigo?” 


que responderiam?  O mundo espiritual para onde vocês vão é um lugar pior ou melhor que este?  É 


um lugar dezenas de milhões de vezes melhor que este.  É um lugar onde se pode saber tudo com 


precisão. 


É um lugar onde cada indivíduo sente a dor de saber exactamente onde está situado.  Se vocês 


quiserem avançar para uma novo nível, isso demorará mil anos ou mesmo dez mil.  


Como receberam a coisa preciosa chamada Bênção, a porta está aberta para vocês, mas não podem 


entrar, porque não estão vestidos com traje de cerimónia.  Têm de ir para o banquete da casa, com 


traje de cerimónia.  Pode o amigo do noivo ir para o casamento em fato de trabalho?  Pensem nisso.  


Vocês têm de vestir-se de modo apropriado para a ocasião, para serem bem acolhidos nesse ambiente.  


De outro modo, serão expulsos.  As pessoas dir-vos-ão: “Saia daqui, sua besta!”                                                  


Havia uma vez um homem rico em Mokpo, tão rico que possuía toda a terra no norte da cidade.  


Então, o meu amigo casou-se com a única filha deste homem e tornou-se o seu genro.  Como isto 


aconteceu durante a ocupação japonesa, quase ninguém tinha meios para as despesas incorridas com 


um casamento ao estilo ocidental, com casacos de cerimónia e vestidos e coisas do género.  


Geralmente, um noivo usava simplesmente a sua farda militar e colocava uma única flor na lapela do 


seu casaco. 


No entanto, este homem rico, porque era rico e tinha convidado todos os amigos ricos, decidiu ter um 


casamento moderno.  A mim, pediram-me que acompanhasse o noivo na cerimónia de casamento.  


Na realidade, eu era um dos quatro amigos do noivo presentes lá.  Quando a família da noiva 


preparou os fatos dos acompanhantes do noivo, pensou que os podia fazer a todos com as mesmas 


medidas do noivo.  Ele tinha aproximadamente a mesma altura que eu, mas não era tão corpulento 


como eu.  Então, quando vesti a camisa branca que tinham comprado para mim e a abotoei, o meu 


umbigo era visível.  Usando esta camisa apertada, tinha de adoptar uma postura que exercia uma 


grande pressão sobre a minha espinha.  Depois de algumas horas disto, comecei a sentir espasmos 


musculares.  Que podia eu fazer?  Chorar em voz alta?  Lembro-me que me aproximei de uma 


parede.  Lá, curvei-me para massajar os músculos doloridos.   


Tive de permanecer vestido deste modo, em frente desta enorme multidão de milhares de pessoas, 


incluindo toda a gente importante da província do Sul de Jeolla.  Teria preferido encontrar algures 







um buraco onde me pudesse meter.  Era tudo o que podia fazer para permanecer no meu lugar e 


perseverar. 


É sufocante não podermos ajustar-nos a um ambiente particular.  Eu conheço bem o mundo espiritual.  


Conheço todos os santos e fundadores de religiões que são de algum modo significantes.  Eles não 


querem submeter-se a ninguém, mas  vocês não podem ser excluídos desse grupo.  (212-224, 


6.1.1991) 


 


4. O Rev. Moon e o Mundo Espiritual 


 


4.1. O estabelecimento de condições espirituais pelo Rev. Moon e a sua fundação 


 


É um princípio que um perfeito negativo automaticamente dá origem a um perfeito positivo, e vice-


versa.  Esse é um princípio da criação do universo e uma lei de existência.  Assim, se vocês 


efectuarem um movimento perfeito na terra, de acordo com este princípio, o mundo espiritual será 


ligado.  Isto aconteceu pela primeira vez na história.  Como tal, o quer que seja um problema no 


mundo espiritual, torna-se um problema na terra e, se for resolvido na terra, será também resolvido no 


mundo espiritual. 


Cada vez que isto acontece, indemnização tem de ser paga.  Eu carreguei sozinho a responsabilidade 


da indemnização para resolver todos os problemas da história, universo, mundo espiritual e terra.  Sei 


quando indemnização tem de ser paga, e sei claramente o que acontece no mundo espiritual e o que 


acontece na terra quando este princípio não é aplicado. 


A Bíblia afirma que aquilo que é libertado na terra, será também libertado no Céu.  Para libertar algo 


na terra, indemnização tem de ser paga.  Todavia, vocês não sabem como o princípio de 


indemnização funciona.  Temos de passar através das eras de indemnização nas relações de sujeito-


objecto, aos níveis individual, familiar, tribal, racial, nacional e entrar na era global.  Vocês não 


sabem isto, mas eu sei, e, por conseguinte, as minhas palavras são reflectidas directamente e reveladas 


no mundo espiritual.  (131-226, 4.5.1984)  


 


O Reino do Céu é realizado no lugar mais miserável da terra.  Onde é isso?  Na prisão mais baixa de 


todas as prisões.  O Rev. Moon da Igreja da Unificação estabeleceu a fundação no mundo espiritual e 


na terra.  Comecei no fundo do inferno, na prisão mais miserável de todas as prisões, e trabalhei com 


o mundo espiritual para estabelecer esta fundação.  No curso de alargar esta fundação enfrentei muita 


oposição.  Recebi oposição da minha família, tribo, raça, nação, Ásia, entre as nações do mundo, nos 


Estados Unidos, e no mundo inteiro. 


Como tinha de abrir o caminho para toda a humanidade, tornei-me amigo mesmo de criminosos 


condenados, fui acorrentado juntamente com criminosos, comi com eles e confortei-os.  


Recentemente, fui mesmo para Las Vegas para orar por aqueles que estão aprisionados lá.  Comprei o 


Hotel Nova Iorquino (New Yorker) para limpar os piores antros de Satanás, em Nova Iorque, e 


estabelecer uma nova fundação.  Tinha de ir para lá, para me misturar com eles e confortá-los.  Só 


assim podia abrir o caminho para pessoas de todos os modos de vida, mesmo aquelas que estavam a 







caminho da destruição, no mundo satânico.  Pela minha abertura do caminho na terra, as barreiras no 


mundo espiritual serão abertas, e o mundo pode ser unificado.  Por isso, casarei de modo inter-racial 


pretos e brancos e comprarei casas para eles.  Deste modo, estou a fazer coisas que nunca foram 


feitas neste mundo.  (91-160, 6.2.1977) 


 


Triunfei no mundo espiritual.  Quem pode fazer isto?  Numerosos mestres espirituais no mundo 


terão de vir até mim, no futuro, e aprender de mim.  Isto acontecerá sem dúvida.  Assim, não é um 


problema se o povo coreano ou todas as pessoas do mundo se opuserem a mim.  Toda a infinidade de 


pessoas no mundo espiritual fazem o que lhes digo.  (13-49, 16.10.1963) 


 


4.2. Autoridade especial em relação ao mundo espiritual 


 


A maior parte de novos desenvolvimentos da era civilizada estão ligados a direitos de patente.  No 


entanto, são todas diferentes.  Há patentes para a confecção de vestuário – tudo é patenteado.  Se se 


possuir uma patente, então, pode reivindicar-se o direito a ela, aonde quer que se vá.  É isso que 


acontece no mundo.  Tal lei existe no mundo espiritual.  Não existe nenhuma lei que declare que só 


pessoas brancas podem registar patentes, nem existe nenhuma lei que proíba pessoas pretas ou 


asiáticas de o fazer.  Isto é verdade em toda a parte. 


Houve muitos fundadores de religiões e outras pessoas religiosas na história que labutaram para 


ganhar uma patente para ir para o mundo espiritual, mas quem, entre eles, tem a patente?  Como se 


reconhecerá a pessoa com a patente para ir para o Reino do Céu?  Como a multidão heterogénea, 


reunida aqui, está a dizer em uníssono que subirá até qualquer altura, isso basta.  Então, e Deus?  


Pode Ele dizer-me que não posso fazer isso?  Talvez diga: “Sem a assinatura do Rev. Moon, não dá 


resultado”.  Mesmo o grande presidente dos Estados Unidos, ou qualquer rei, santo, ou fundador de 


uma religião, terá de vir curvar-se diante de mim, quando precisar da minha assinatura. 


Para obterem um doutoramento, vocês têm mesmo de lavar o rabo do vosso mentor e agradecer-lhe, 


mesmo se vos der um pontapé, de modo a obter a sua assinatura.  Se não o fizerem, talvez ele não 


assine.  Talvez quisessem dizer: “Tenho muito melhor aspecto.  Tenho um nariz, face, estatura e 


tudo o resto mais bem proporcionado.  Se lutássemos, eu ganharia.  Posso comer mais que ele.  


Posso vencê-lo em qualquer competição.  Sou melhor que ele em dezenas, mesmo centenas de 


maneiras.  Contudo, ele pensa que pode recusar-me um doutoramento simplesmente porque não sei 


aquela coisa”.  Nada disto, no entanto, vos trará alguma vantagem.  É possível que eu tenha tal 


autoridade especial em relação ao mundo espiritual. 


Quando fui para a prisão, houve muitos boatos estranhos, e as pessoas pensaram que eu seria arruinado 


e desapareceria completamente.  Agora, ainda estou vivo e a falar com audácia.  Tenho uma antena 


que me permite ver, ouvir e saber tudo; portanto, posso confiantemente falar em voz alta. 


Mesmo Deus gostaria de ver o meu aval, antes de dar a Sua aprovação.  Ele olhará para ver se a 


minha assinatura está lá, e se está, aprovará, e se não está, dirá não.  É fácil dizer isto, mas vocês 


podem compreender quão difícil foi torná-lo possível?  Se eu realmente tiver essa patente, então tem 


de concluir-se que, no futuro, o mundo físico e o mundo espiritual todos estarão ao meu alcance, e o 







caminho do mundo físico estreitar-se-á até que as pessoas não terão outra alternativa senão segui-lo.  


(134-17, 1.1.1985)  


 


O mundo natural está cheio da verdade.  Vocês talvez saibam pouco acerca do mundo espiritual, mas 


eu sou um perito nele.  Não só no século vinte e um, mas também no século vinte e dois e mesmo no 


século trinta o mundo espiritual não será capaz de abrir os seus portões, sem mim.  A minha 


reputação continuará por toda a eternidade, como a primeira pessoa que explicou logicamente o 


mundo espiritual e revelou os detalhes sistemáticos acerca da abertura dos portões do Céu.  Mesmo 


médiuns que se consideram os melhores do mundo terão de vir aprender de mim.  É por isso que me 


tornei o fundador da Igreja da Unificação.  Unificarei o Cristianismo mundial.  Se os cristãos me 


tivessem ouvido, já estariam unificados.  (203-324, 28.6.1990) 


 


Logo que eu faça uma declaração, da posição de Abel, depois de restaurar o direito de primogenitura, 


o mundo espiritual deixará de abusar o mundo físico e virá servi-lo.  Vocês pensam que ouviria, se 


lhe dissessem, sem qualquer razão, que cooperasse com o mundo físico e lhe obedecesse?  Se lhe 


dissessem que fizesse algo, sem qualquer explicação, pensam que seria feito?  Isso tem de se tornar 


possível explicando que isto funciona deste modo, e aquilo, daquele.  Então, não seriam o norte, sul, 


este e oeste unificados, e tudo posto na ordem adequada?  (210-181, 19.12.1990) 


 


4.3. A unificação do mundo espiritual e a unificação do mundo físico 


A não ser que o mundo espiritual seja unido, o mundo físico não pode sê-lo.  Se existe um Senhor 


que tenha unificado o mundo espiritual, qual será o problema em unificar o mundo físico?  Não é 


difícil. 


De agora em diante, temos de orientar mesmo espiritualistas.  Agora, sou o seu comandante.  


Também eles têm de vir aqui para aprender de mim.  Eles só conhecem uma direcção única.  Por 


essa razão, ainda que recebam mensagens do mundo espiritual não as deviam considerar como 


absolutas.  Se não as interpretarem de acordo com o Princípio Divino e escolherem a direcção certa, 


facilmente se tornarão demónios. 


O mundo espiritual está a testemunhar e a seguir-me agora.  Como tenho um conhecimento detalhado 


do mundo espiritual, que só um especialista nesta área pode ter, tenho sido capaz de vos guiar até este 


ponto, enquanto discirno se algo vem de Satanás ou não.  Portanto, não fui destruído.   


Há um número incontável de pessoas no mundo espiritual.  Comparada com isso, a população da 


terra é tão pequena.  Uma vez que ultrapassemos o nível nacional seremos capazes de mobilizar o 


mundo espiritual.  As pessoas do mundo não são um problema.  Quando tal tempo vier, vocês 


deviam saber que o nosso tempo está próximo.  Desta perspectiva, podemos ver os contornos do 


futuro do mundo democrático e do mundo comunista.  (54-232, 24.3.1972) 


 


No próximo mundo, assassinos, as suas vítimas e toda a espécie de pessoas estão reunidas.  Há 


pessoas brandindo facas e procurando vingar-se, e tantas barreiras a dividi-las.  Por essa razão, há 


ocorrências de maus espíritos atacando os descendentes dos seus inimigos e causando mortes súbitas 







por acidente, de modo a levá-los para o mundo espiritual.  Todas estas coisas têm de ser resolvidas.  


Para que isso aconteça, elas têm de ser resolvidas primeiro na terra, e algo melhor tem de ser oferecido.  


Não pode ser conseguido sem oferecer algo melhor que a morte de um inimigo, algo melhor que 


aquilo que deu origem ao ressentimento desses espíritos. 


Com quê podemos libertar o mundo espiritual e Deus?  Como tais relações foram criadas pelos 


antepassados da humanidade, que criaram desordem no mundo espiritual, os seus descendentes têm de 


compensar agora os seus erros.  Se os filhos desejarem praticar piedade filial, deviam pagar as 


dívidas de seus pais. 


 Nesse sentido, vocês deviam criar um movimento para demolir os muros que bloqueiam os 


vossos antepassados no mundo espiritual.  Quando fazem isso, eles virão à vossa procura, para vos 


ensinar.  Isto parece um sonho, mas é muito real. 


 Eu sei que espécie de pessoas os vossos antepassados são e aquilo que fizeram.  Quando olho 


para a face dos descendentes de maus espíritos, elas escurecem.  As faces dos seus antepassados 


aparecem e desaparecem abruptamente.  É desse modo que discirno se se trata de um bom ou de um 


mau espírito.  Como o mundo espiritual tem de ser unido, as pessoas que não puderem ordenar o 


mundo espiritual não podem unificar o universo.  Como a origem da prosperidade celestial se 


encontra no mundo espiritual, como podiam as pessoas incapazes de ordenar o mundo espiritual 


incorporar esses resultados neste mundo terreno e unificá-lo?  Por esta razão, o mundo espiritual tem 


de ser unificado antes do mundo físico.  (191-204, 24.6.1989)           


          


Alguns de vocês já tiveram sonhos comigo?  Toda a gente devia ter essa experiência.  Não existe tal 


grupo no mundo secular nem em nenhuma nação.  Como tem a Igreja da Unificação sido capaz de 


crescer mundialmente?  Onde quer que eu vos envie como missionários, vocês deviam viver com as 


sensações reais do mundo espiritual.   


Quais são algumas das coisas que aconteceram?  Depois de três meses, um missionário tem de deixar 


o país onde está e obter um visto para entrar novamente.  Sem fazer isso, não pode permanecer no 


país.  Não só isso, não pode livremente deixar esse país para ir para outro.  Em tais ocasiões, o 


mundo espiritual guiá-lo-á.  Dir-lhe-á que atravesse um determinado rio, em determinado lugar.  


Haverá muitos crocodilos nesse rio.  Se nadasse lá, os crocodilos engoli-lo-iam inteiro, sem deixar 


nada.  O mundo espiritual guiá-lo-á através de tais lugares perigosos, para atravessar a fronteira.  


Dir-lhe-á a hora e minuto preciso para o fazer.  Se não o fizer, então não poderá fazer mais nada.  Há 


muitos missionários que atravessaram a fronteira várias vezes, recebendo tais revelações. 


Todo o mundo comunista é um mundo que nega a existência de Deus e se opõe a Ele.  Quando uma 


religião entra em qualquer desses países, o Partido Comunista destrói-a.  Em tais circunstâncias, Deus 


tem de permanecer num estado de alerta. 


As pessoas que têm tais experiências, não podem negar a existência de Deus.  As emoções profundas 


de passar por essas coisas permanecerão para sempre, transcendendo a vida física.  A experiência de 


ter passado pela vida, amando Deus e ansiando por Verdadeiros Pais, nesse estado, permanecerá para 


toda a eternidade.  Torna-se o centro da vossa vida.  Nesse momento, os muros que vos separam do 


mundo espiritual desaparecerão instantaneamente.  Vocês podem ir directamente para lá. 







Que é mais importante?  Fé ou conhecimento?  Aquilo em que acreditamos está longe dos factos, 


enquanto aquilo que conhecemos está de acordo com os factos.  Vocês põem realmente a fé em 


prática, na vossa vida?  O vosso mundo de experiência transparece na vossa vida religiosa.  Vocês 


não sabem quão extraordinário é, e quão gratos devíamos estar pela dignidade de viver em ligação 


com o mundo substancial que é expresso na realidade, não meramente interiorizado!  Um tal estado 


existe. 


É assustador compreender o facto que o mundo espiritual e Deus existem, sem sombra de dúvida, não 


importa quem o negue.  Esse é o coração que pertence ao mundo de Deus.  Por mais tribulações que 


essas pessoas passem na terra, são os cidadãos da nação de Deus.  São os Seus filhos. 


Perguntem a vocês próprios se estão em tal estado que nunca mudarão o vosso coração, por mais 


difíceis que as coisas se possam tornar.  É o cume.  Quando vocês escalam os baluartes de Satanás e 


entram no mundo espiritual, a existência de Deus será provada.  Se não conseguirem isso, será como 


atravessar a ponte levadiça de um castelo, mas não entrar no palácio.  Até ao momento em que 


ganhem entrada, não serão capazes de saber nada.  Por mais que olhem fixamente para esse castelo, 


não podem lá entrar.  (224-108, 23.11.1991) 


 


4.4. Recepção no mundo espiritual de acordo com o coração e resultados reais 


 


O meu orgulho consiste em conhecer Deus.  O meu conhecimento d’Ele é mais profundo que o 


conhecimento do mundo espiritual d’Ele.  Por mais pessoas que haja, a pessoa de que Deus mais 


gosta é aquela que compreende o Seu coração.  (146-333, 10.8.1986) 


 


Ainda que as pessoas religiosas orem encharcadas de lágrimas, durante a vida inteira, até que os seus 


joelhos fiquem enterrados no solo, mesmo assim não há garantia que encontrem Jesus e sejam guiadas 


por ele.  Portanto, é um acontecimento histórico que vocês viessem aqui, me encontrassem e 


pudessem ouvir estas palavras.  Quer vocês me reconheçam quaisquer qualificações ou não, já 


adquiri todas as qualificações necessárias. 


As minhas realizações são muitas.  Unifiquei os intelectuais do mundo – os quais não prestam 


atenção a ninguém – cosendo-os entre si.  Também, cosi entre si religiões e raças em conflito, e levei 


a cabo um casamento em massa global, como nunca aconteceu antes, na história. 


Assim, os meus empreendimentos excedem, de longe, os de qualquer pessoa no mundo espiritual.  


Trabalhei mais duramente que qualquer outra pessoa.  Como esse é o caso, a Igreja da Unificação 


estará à cauda do mundo espiritual, ou erguer-se-á até ao ponto mais elevado?  Estará no ponto mais 


elevado.  Isto não é algo que eu tenha inventado.  (146-335, 10.8.1986) 


 


4.5. Fazendo experiências espirituais parte da vida diária 


 


O Princípio do Céu e da terra é muito simples – compreendi isto depois de investigar e examinar todas 


as posições, percorrendo mesmo as ruas traseiras estreitas do mundo espiritual.  A verdade é simples.  


Duas coisas unem-se através de uma força absoluta, criando um vácuo para Deus entrar nesse lugar e 







Se tornar o pavio, como a medula dos ossos.  As duas peças do amor masculino e feminino estão 


presas entre si.  Isto é o núcleo do universo.  A substância ideal de amor une-as para se tornar o eixo 


do amor.  (170-170, 15.11.1987) 


 


Eu sei tanto acerca do mundo espiritual, mas raramente falo dele.  Muitas pessoas enlouquecem, 


depois de o conhecerem.  As mulheres, em particular, talvez olhassem para os maridos e dissessem: 


“Porque devia eu viver com essa pessoa, durante tanto tempo?  Devia ir rapidamente para o Céu.  O 


Céu, do qual o Pai falou, parece tão bom que não posso esperar para ir para lá”.  Porém, ela não pode 


ir para o Céu a não ser que eduque o marido e o leve com ela.  (182-59, 14.10.1988) 


 


Tenho experiências espirituais, mas vocês não sabem se as tenho ou não, porque nunca falo delas.  


Como trato delas?  Depois de reconciliá-las com a verdade – harmonizando virtude perfeita com a 


razão, enquanto me alinho constantemente com a direcção do ponto de vista providencial do Céu – 


posso causar o progresso dos mundos espiritual e físico.  Para fazer isso, vocês têm de saber como o 


mundo espiritual se move, como se relaciona com a verdade, e agir de tal modo, na vossa vida diária, 


que se liguem com ele.  O espírito divino e a verdade têm de estar unidos.  Têm de criar harmonia, 


porque nós, seres humanos, somos feitos desse modo.  (76-137, 2.2.1975) 


 


4.6. Vamos para o mundo espiritual, depois de deixarmos o nosso amor por detrás 


 


Muitas pessoas foram para o mundo espiritual, enquanto me estavam a seguir.  Infiltraram-se nas 


cidades principais dos países satélites da União Soviética.  Por vezes, recebi mesmo notícias de terem 


sido condenados à morte, devido às suas actividades missionárias.  O coração de um líder torna-se 


sério, depois de receber tais notícias.  Mesmo que um filho seu esteja seriamente doente, ele não tem 


tempo para se preocupar com ele.  Essas pessoas respeitam-me, porque me preocupo com o mundo.  


Estou na posição de derramar lágrimas por pelas e preocupar-me com elas.  Por essa razão, não posso 


viver uma vida fácil. 


Como tenho de ultrapassar todos os picos, faço o maior esforço possível para assumir as minhas 


responsabilidades.  Não posso descansar e não posso parar, mesmo que queira.  Como tenho 


passado os meus dias desse modo, agora estou envelhecido.  No entanto, o meu coração tem de 


começar de novo, a partir de agora.  Então, irei para o mundo espiritual, enquanto estiver a trabalhar.  


Que ficará por detrás da minha vida?  Tenho de deixar por detrás o facto que amei a humanidade.  


Tudo o mais, independentemente do que possa ser, excepto o amor pela nação e pela Igreja da 


Unificação, passará a fazer parte das ruínas da história.  (136-135, 22.12.1985) 


 


5. A Família dos Verdadeiros Pais e o Mundo Espiritual 


 


5.1. O estabelecimento do direito do filho primogénito 


 


Através da ida para o mundo espiritual do meu filho Heung-jin, Abel e os anjos – que tinham estado 







completamente separados, como a terra e o Céu – foram unidos como gémeos.  Sobre essa fundação 


unificada, os pais puderam ser mobilizados.  Este é o ponto de vista do Princípio da Unificação.   


Heung-jin é o filho tipo Abel, que foi para o mundo espiritual na fundação de ter cumprido as 


condições de indemnização do domínio do Princípio, o qual foi estabelecido através do amor dos 


Verdadeiros Pais.  Ele foi para o mundo espiritual na posição de ter conquistado o domínio de 


Satanás, e realizado o Domínio Directo de Deus.  Por essa razão, atingiu o estado de ser o filho que 


foi para o Céu, com a qualificação de se ter aperfeiçoado, pela primeira vez desde a Queda.   


Originalmente, se as pessoas não tivessem caído, teriam passado para o mundo espiritual, com a 


qualificação de donos ou filhos, com base no amor da fundação familiar.  Nessa fundação, o domínio 


baseado nos resultados através do Princípio e o Domínio Directo estariam unificados, com base no 


domínio do coração de Verdadeiros Pais.  De acordo com o Princípio, não é possível ir-se para o Céu 


sem esta fundação. 


Como Jesus e o Cristianismo não atingiram esse ponto, até agora, todos permaneceram na região 


média do mundo espiritual.  Contudo, com a ida de Heung-jin para lá, um centro foi estabelecido 


onde eles puderam ser unidos a Deus.  Heung-jin pode permanecer na posição de ter uma família 


durante a sua vida terrena, porque recebeu a Bênção, e a sua esposa ainda está na terra.   


Assim, com base na família de Heung-jin, a fundação espiritual foi estabelecida, sobre a qual uma 


pessoa pode visitar a sua família na terra.  Isto é precioso.  É precioso que a fundação de Heung-jin 


tenha sido estabelecida. 


Se tal trabalho pudesse ter sido feito, apesar da morte de Jesus, o Cristianismo não teria tido 


necessidade de se sacrificar tanto como se sacrificou até agora.  Todavia, não havia outra alternativa.  


Porquê?  Como Satanás não pôde ser eliminado da esfera do coração de Verdadeiros Pais, no domínio 


baseado em resultados de acordo com o Princípio, e a fundação de amor não foi estabelecida no 


Domínio Directo, Jesus teve de ir para o outro mundo e voltar.  No entanto, Heung-jin não precisa 


voltar.  


Heung-jin vive tanto no mundo espiritual como na terra.  Como esse é o caso, que acontecerá?  O 


mundo físico e o mundo espiritual tornaram-se como gémeos do ponto de vista do domínio do coração.  


Os pais estão na posição do filho mais velho.  Do ponto de vista das gerações, verticalmente os pais 


estão acima e Heung-jin, da segunda geração, está abaixo.  


Contudo, no mundo espiritual esta ordem está invertida.  Em termos do nosso nascimento na terra, eu 


estou na posição do irmão mais velho e Heung-jin na do irmão mais novo.  Estou na posição de Caim 


e Heung-jin na posição de Abel.  No mundo espiritual, Heung-jin torna-se o filho mais velho.  Ele 


está na posição do irmão mais velho, e todos os outros espíritos, na posição dos irmãos mais novos.  


É isso que se passa, com base no mundo do coração.  Do ponto de vista de Deus, Ele é o pai, eu sou o 


filho mais velho, e Heung-jin, o filho mais novo. 


No mundo espiritual, Heung-jin é o filho primogénito, do ponto de vista do mundo de amor, e todos os 


outros espíritos no mundo espiritual permanecem na posição de irmãos mais novos.  A ordem é 


invertida.  Assim, chegamos à conclusão que o padrão de coração do direito de primogenitura 


encontra a sua posição verdadeira e se estabelece lá.  Vocês têm de ensinar isto bem, quando derem 


uma conferência sobre o Princípio.  Agora, com base no mundo do coração, perante todas as pessoas 







no mundo espiritual, incluindo mesmo Jesus e todos os melhores santos, Heung-jin foi o primeiro a 


nascer.  Do ponto de vista do mundo de coração, Heung-jin é o primeiro filho e os outros são os 


segundos filhos, que devem nascer a seguir. 


Consequentemente, Heung-jin pode permitir que o mundo do segundo filho herde as bênçãos do 


direito de primogenitura.  Satanás tentou evitar que isto acontecesse, roubando a herança, mas 


Heung-jin, que agora permanece no mundo do primeiro filho, transmitiu todas as bênçãos que recebeu 


enquanto esteve na terra.  Assim, a criação de laços tem lugar.  Heung-jin esforça-se 


incessantemente para transmitir estas bênçãos, enquanto o mundo satânico resiste em fazê-lo.  (131-


52, 1.4.1984)  


 


5.2. O centro de amor estabelecido no mundo espiritual 


 


Como Heung-jin deixou por detrás a condição de ter amado o mundo inteiro, em nome dos 


Verdadeiros Pais, pela oferta da sua vida, vocês também estão ligados a esse destino de amar o mundo, 


com a vossa vida.  Heung-jin foi para o mundo espiritual, em vez dos Verdadeiros Pais.  Por essa 


razão, amar Heung-jin torna-se uma condição para amar os Verdadeiros Pais.  O vosso amor por 


Heung-jin é ligado ao vosso amor pelos Verdadeiros Pais. 


No mundo espiritual, não tem havido um centro até agora.  Não havia um centro para estabelecer a 


ligação com o mundo espiritual, mas, por causa de Heung-jin, todos os espíritos que o amam podem 


ser ligados à condição de amar o Pai.  Eles podem ligar-se à Igreja da Unificação.  Para a Igreja da 


Unificação, Heung-jin estabeleceu o padrão na terra, para lutar ao preço da sua vida.  Para o mundo 


espiritual, ele é o seu primeiro representativo na história a ser ligado ao mundo de amor.  Na terra, ele 


tornou-se um exemplo para os membros da Igreja da Unificação, devido ao sacrifício da sua vida pela 


vontade de Deus.  Aquilo que ele vos está a dizer é que amem os Verdadeiros Pais.  Vocês têm de 


continuar a amar os Verdadeiros Pais, por causa do mundo.  Pela ida de Heung-jin para o mundo 


espiritual, este veio a amá-lo e, desse modo, pôde estabelecer uma relação de amor com os Verdadeiros 


Pais na terra. 


Assim, para o mundo espiritual, o dia em que recebeu Heung-jin foi o mais alegre da história.  Ele 


abriu os portões do mundo espiritual, como o messias de amor, e abriu na terra o caminho de um 


mártir exemplar.  Por consequência, os membros da Igreja da Unificação deviam amá-lo. 


Se tanto aqueles que estão no mundo espiritual como na Igreja da Unificação amam Heung-jin, que 


deviam os Verdadeiros Pais fazer?  Para dar as boas-vindas ao amor de Deus e ao amor da terra, eles 


deviam sentir-se honrados por oferecer o seu próprio filho.  Têm de ser capazes de pensar nele com 


orgulho.  Deus não pôde amar os adolescentes Adão e Eva, como Seu filho e filha, mas agora, pelo 


menos no mundo espiritual, pode amá-los. 


Por conseguinte, eu orei: “Eu não pôde glorificar-Te pelo estabelecimento da fundação para a Coreia, 


durante a minha juventude; não pôde confortar-Te, na fundação de estabelecer e indemnizar a 


fundação global, na minha geração.  Por favor, indemniza estas coisas, através do meu filho!” 


Eu tenho de estabelecer o lema que os seus pais também o amam, porque o mundo espiritual e a terra o 


amam.  Acredito que Heung-jin estabelecerá o domínio da ressurreição de amor, nos mundos físico e 







espiritual.  Através da sua morte, o amor ressuscitará.  Firmando-me nos mundos espiritual e físico, 


proclamarei o domínio da ressurreição de amor.  Nessa base, diremos adeus ao mundo da morte.  


Por essa razão, vocês não deviam estar tristes, mesmo em funerais.  (130-201, 15.1.1984) 


 


5.3. O estabelecimento da realeza na terra e no mundo espiritual 


 


Imediatamente a seguir à Cerimónia da Unificação, no dia anterior à partida de Heung-jin para o 


mundo espiritual, que orei?  Orei, prometendo-lhe: “Embora estejas a deixar o mundo físico, 


escolherei para ti um filho adoptivo, como se ainda estivesses na terra, e permitirei que ele se junte às 


fileiras do filho”.  Por essa razão, tenho de dar-lhe a Bênção na terra.  Sem isso, essa promessa seria 


impossível.  Deus enviou o Messias para salvar o mundo físico.  Vocês deviam saber que hoje enviei 


um príncipe de amor, como embaixador plenipotenciário, para o mundo espiritual, para que os 


Verdadeiros Pais possam salvar esse mundo.  Porque tenho de estabelecer na terra tal fundação 


global?  Mesmo Jesus não pôde atingir tal posição.  Vocês deviam conhecer o facto que, pela 


primeira vez na história, Deus tem um filho jovem que pode amar como o Seu próprio.  Pela primeira 


vez, Deus ama a partir do mundo espiritual, e os Verdadeiros Pais amam a partir da terra.  Assim, os 


dois mundos estão ligados.  Como este mundo estava sob o domínio do amor caído, isto é, no 


Domínio Indirecto de Deus, não tinha ligação com o amor de Verdadeiros Pais, até agora.  Porém, 


vocês têm de saber do facto extraordinário que isso emergiu finalmente. 


Agora, que acontece quando Heung-jin vai para o outro lado?  Vocês têm de saber que, como ele 


nasceu como um coreano, aparecerá como o fruto de bons reis coreanos.  Tal realeza é a posição de 


Heung-jin no mundo espiritual.  Desta perspectiva, comparado com esses reis, ele é o rei na posição 


Abel, embora seja jovem.  No mundo espiritual, tal como no mundo físico, todas as circunstâncias 


são conhecidas.  Os dois mundos serão completamente unidos.  Quando Caim e Abel se tornam um, 


os pais celestes podem trabalhar, na base dessa fundação.  Os pais celestes adquirem o direito de 


trabalhar.  Assim, devido à unidade entre a realeza de Heung-jin e dos reis coreanos na posição de 


Abel, foi formada uma soberania baseada na Coreia.  Devido a essa unidade, ele permanece na 


posição do rei Abel. 


Depois disso, todos os reis permanecem no domínio de Abel.  Vocês não sabem isto, porque estão na 


terra, mas, no mundo espiritual, unidade é conseguida instantaneamente.  Assim, com base na Coreia, 


cento e vinte nações podem ser completamente unidas com todos os reis.  Como aqueles que se 


podem tornar Abel perante esse rei – aqueles que acreditaram no Judaísmo ou Cristianismo e 


morreram – estabeleceram todas essas realezas em preparação para servir o Messias, todas as pessoas 


na posição de Abel na esfera da religião que o veneram unir-se-ão, por sua vez, completamente.   


Todavia, há um problema aqui.  Heung-jin não pode estabelecer sozinho a posição de rei.  Encontrar 


a rainha é o primeiro problema.  Uma rainha tem de ser encontrada como a companheira do rei, para 


que as realezas possam ser unidas.  Quando isso acontece, esta realeza é ligada ao mundo espiritual. 


Também, como a sua rainha está na terra, uma fundação pode ser estabelecida que lhe permite trazer 


pessoas que pertencem à realeza de cento e vinte nações, e ligar-se com a terra.  Isto causa a 


unificação dos mundos espiritual e físico, na base do amor de Deus.  Em virtude do seu casamento, 







Heung-jin pode vir livremente à terra para agir. 


Heung-jin não vem sozinho; todos os reis da realeza unida podem vir com ele à terra.  Portanto, eu 


tive de conduzir esta cerimónia.  Quando vocês saem, aqueles que se nos opõem dirão toda a espécie 


de coisas acerca de mim.  Estou a fazer isto para enviar Heung-jin para o mundo espiritual, como o 


representativo de amor, para trabalhar em nome dos Verdadeiros Pais.         Por essa razão, 


cinquenta dias depois da ascensão de Heung-jin é o mesmo que o Dia de Pentecostes.  Do mesmo 


modo que as pessoas receberam o fogo que se espalhou através do mundo, quando o Espírito Santo 


desceu na casa de São Marcos, assim também, com o casamento da menina Hoon-sook, os reis de 


cento e vinte nações no mundo espiritual vêm à terra e ressuscitam para estabelecer o movimento 


mundial.  É assim que os reis de cento e vinte nações no mundo espiritual vêm à terra e se unem com 


o mundo físico.  Este acontecimento tem esses dois significados extraordinários. 


Assim, se existir nem que seja uma única nação, entre as cento e vinte nações, que possa servir os 


Verdadeiros Pais, em qualquer parte, os portões do Reino do Céu serão abertos a partir daí.  (131-13, 


20.2.1984) 







CAPÍTULO VI 


 


A Nossa Posição em Relação ao Mundo Espiritual 


 


1. O Fruto da Vida e o Espírito Divino 


 


A nossa vida terrena não é mais que um momento mas  determina se estamos ligados à eternidade ou 


ao momento.  Se o modo de vida secular é ampliado, é ampliado indefinidamente.  Por outro lado, 


se é destruído, um novo Céu e terra manifestam-se a partir dessa ponto. 


Todos vocês são a manifestação histórica dos corpos dos vossos antepassados, usando as suas faces.  


Quão longa é esta história?  Diz-se que tem centenas de milhares de anos.  O longo e árduo curso 


da história serviu eventualmente para criar cada um de vocês.  Para criar uma tal pessoa, por 


exemplo da família Kim, inúmeros antepassados vieram e partiram.  Assim, somos os frutos da 


história humana.   


Gostariam de tais frutos, se tivessem grandes buracos feitos por vermes?  Gostariam de maçãs com 


sementes escuras que facilmente caem, quando as cortamos ao meio, ou daquelas que têm sementes 


pegajosas agarradas ao centro?  Se vocês fossem abertos, pensam que uma semente bem madura 


sairia?  Têm a certeza que a vossa segunda geração se tornará um fruto celestial?  Se o vosso 


coração fosse cortado, pensam que apareceria um membro bem maduro da Igreja da Unificação? 


 Estaria certo que este fruto substancial de seis milénios caísse, sem  estar maduro, como um fruto 


caindo da sua árvore?  Devia preocupar-se que o vento pudesse soprar, e dizer: “Oh não, parece que 


vou cair.  Se o vento soprar um pouco mais, vou cair.  Pai, não me agite.  Simplesmente, deixe-me 


ficar imóvel”?  Talvez haja aqui algumas pessoas assim.  Por outro lado, há um grupo que diz: 


“Mesmo que o Pai pegue num machado e agite os ramos à sua vontade, os meus ramos nunca cairão, 


até serem cortados”.  A qual dos grupos pertencem vocês?  (46-154, 13.8.1971) 


 


 Sabemos que o nascimento, casamento e morte são importantes na nossa vida.  Depois de crescerem, 


as pessoas têm de estabelecer laços com o seu companheiro e, a partir daí, percorrer um caminho 


juntos, até ao fim, para que produzam fruto.  O mesmo é verdade em relação a uma nação; também 


ela tem um período para estabelecer a sua fundação, seguido de um período de prosperidade, depois do 


que tem de passar por um período como a noite. 


 Quando indivíduos se tornam espíritos-vida, têm de ter um conteúdo que permita à vida produzir fruto 


dentro deles.  De outro modo, quando a estação das colheitas chega, fruição não terá lugar.   


 Por esta razão, temos de ultrapassar as nossas circunstâncias.  Não só isso, também temos de herdar 


todas as condições que possam produzir fruto, e possuir energia própria que possa ser a causa dessa 


fruição.  Só então podemos completar o processo de fruição para nos tornarmos frutos necessários ao 


progresso de um novo curso da história e da sociedade. 


 Depois do nascimento, as pessoas têm de ultrapassar, por si próprias, as suas circunstâncias.  Contudo, 


não acaba aí; têm de passar por um processo através do qual possam herdar nova vida e produzir fruto 


dela, no futuro.  Finalmente, têm de ocupar um lugar onde possam manifestar os próprios efeitos e 







resultados.  Por exemplo, tal como cereais que são semeados, germinam, produzem fruto, e são 


colhidos pelo agricultor e guardados no celeiro, também nós temos de passar por um processo através 


do qual possamos ser colhidos para uma certa finalidade. 


 Vocês têm de saber que estão numa posição na qual se têm de equipar com as condições internas que 


possam herdar tais esperanças, e usar essas condições para se ajustarem ao ambiente externo.  Isto 


tem de ser realizado, não na posição defensiva, mas tomando iniciativa. 


 Tomemos como exemplo o diospireiro, que floresce na Primavera.  As suas flores não são 


particularmente cheias de cor, como as outras.  A sua cor é semelhante à das folhas.  Por esta razão, 


olhando de relance, não se saberia que estavam lá.  Mesmo durante a estação dos frutos, devido à 


espessa folhagem, não se saberia se há frutos ou não.  Como as folhas verdes são tão brilhantes e 


frescas, é difícil distinguir se a árvore tem frutos ou não.  Quando o Verão passa e o Outono chega, a 


cor dos frutos começa a mudar.  Quando amadurecem, tanto o interior como o exterior tornam-se cor 


de laranja.  Então, vemo-los pendurados radiantemente na árvore, mesmo depois de todas as folhas 


terem caído. 


 O mesmo também se passa com os membros da Igreja da Unificação.  Olhando para a Igreja da 


Unificação, se os anos setenta podem ser considerados a estação dos frutos, todos os elementos, como 


as folhas, deviam desaparecer.  Tal como o dióspiro exposto num ramo nu pode possuir o valor da 


árvore inteira, a questão consiste em saber se nos podemos tornar como esse fruto. 


 Tal fruto não precisa de nenhuma publicidade.  Simplesmente olhando para ele qualquer pessoa pode 


avaliá-lo completamente, por dentro e por fora.  Para isso, por quanto trabalho teria o diospireiro de 


passar até se aperfeiçoar, produzindo fruto através deste processo?  Temos de compreender que, até 


que um fruto tivesse amadurecido de entre numerosas flores que floresceram em ramos, sofreu e fez 


mais esforço que qualquer outro fruto.  Temos de compreender que ultrapassou todos os tipos de 


provações ambientais que poderiam ter provocado a sua queda, tais como circunstâncias adversas ou 


imaturidade devida a subnutrição, enquanto passou pelo Verão, sendo agitado simultaneamente por 


ventos, chuva, e tempestades. 


 Se essa árvore só produzisse um fruto, esse fruto sozinho conteria a combinação da seiva e qualidades 


externas de luta dessa árvore inteira.  Só tal fruto permaneceria.  Se um único fruto permanecesse 


nessa árvore, representaria o valor da árvore inteira.  No caso de um diospireiro, esse único dióspiro 


justificaria o valor e salvaria a dignidade e autoridade dessa árvore, quando o Outono chegasse. 


 Ainda que muitas flores desabrochassem e muitos frutos crescessem nessa árvore, porém, se todos 


caíssem, e ela não pudesse produzir frutos no Outono, tendo só ramos nus, que miserável e pesarosa 


ficaria essa árvore!  No entanto, ainda que não pudesse produzir muitos frutos, mas só um 


incomparavelmente melhor que os de quaisquer outras árvores, ficaria orgulhosa do seu fruto perante 


miríades de outras árvores. 


 Há numerosas religiões na nossa sociedade actual.  Mesmo que consideremos somente o 


Cristianismo, numerosas denominações existem nele.  Entre esta realidade, olhando para a Igreja da 


Unificação na sua estação da colheita, Deus está a pedir um certo fruto dela.  Conforme se disse 


anteriormente, embora uma árvore deva produzir muitos frutos, se todavia só produziu um tão perfeito 


que era incomparavelmente melhor que qualquer outro dessa árvore, ela pode encontrar o seu valor, 







autoridade e dignidade no Outono, devido a esse único fruto. 


 Do mesmo modo, a Igreja da Unificação tem de produzir fruto.  Desde o seu estabelecimento, até 


agora, a nossa igreja tem passado por grandes dificuldades e provações, enquanto avança para a sua 


fruição.  O maior problema, aqui, consiste em saber que espécie de fruto se tornará.  Desta 


perspectiva, vocês próprios deviam ser capazes de verificar se, na verdade, passaram por uma 


Primavera, Verão e Outono normais, e produziram um fruto plenamente maduro. 


 Olhando para o fruto, encontramos dentro dele as propriedades para produzir ramos, folhas, raízes e 


sementes.  Se colhêssemos um fruto, podíamos considerar que possuíamos a árvore inteira.  Como 


esse fruto tem muitas sementes, com ele podemos possuir dezenas ou centenas de árvores.  O fruto de 


uma árvore devia herdar todos os elementos essenciais de vida que a árvore – tenha ela dez ou vinte 


anos – deve transmitir.  Só então, um fruto perfeito é colhido. 


 No processo de crescimento do fruto, os seus elementos essenciais nunca deviam ser cortados.  Devia 


ser deixado sozinho, para crescer continuamente.  Desde o dia em que a sua vida começa, até à altura 


em que é colhido pelo dono e armazenado, os elementos essenciais nunca deviam ser desligados, nem 


sequer uma só vez.  Quer o tempo esteja ventoso ou, pior ainda, tempestuoso, apesar de quaisquer 


dificuldades, não devem ser desligados.  Estes elementos essenciais têm de ser retidos no interior, 


ininterruptamente, desde o princípio até ao fim.  


 Desta perspectiva, depois de percorrerem o caminho da fé, todos vocês têm de ter sentido nova vida a 


brotar no vosso interior, um novo êxtase e nova esperança.  A partir do dia em que decidem tornar-se 


tais árvores, ou pessoas de tal carácter, todos os elementos essenciais internos que estão sendo 


preparados para a estação da colheita, no Outono, têm de ser retidos, sem interrupção.  Sem um 


processo que consolide e adicione algo lá, à medida que o tempo passa, um fruto completamente 


maduro não pode aparecer.  (36-10, 8.11.1970) 


 


 2. Julgamento e Aprovação (Certificação) 


 


2.1. Categorias de julgamento 


 


Deus sabe que o caminho do Princípio não pode ser percorrido sem amarmos os nossos inimigos.  


Permitiria Ele que a humanidade perecesse no julgamento dos Últimos Dias?  Não.  Ele é o Pai da 


humanidade.  O julgamento pelo fogo, de que o Cristianismo fala hoje, não é um julgamento literal.  


(31-165, 24.5.1970)  


 


Entre professores e estudantes, existem regras que devem ser observadas por cada grupo.  Do 


mesmo modo, na Igreja da Unificação, existem regras que eu devo observar e outras que vocês devem 


observar.  Assim, vocês, que ouvem a Palavra, estão sujeitos ao julgamento pela Palavra.  Se a 


ouvem mal, serão julgados. 


Então, quais são as actividades que devíamos levar a cabo, a seguir?  Temos de realizar substância.  


Sendo assim, se falharmos em realizar actividades que substanciem a Palavra, haverá um julgamento 


de substância.  Existe julgamento pela Palavra, de substância, e julgamento de coração.  Temos de 







passar por estes três grandes processos de julgamento.   


Primeiro, as palavras do Princípio julgar-vos-ão; depois disso, serão sujeitos ao julgamento de 


substância.  Quem julgará?  Aqueles que substanciaram a Palavra, pelo seu trabalho duro na 


angariação de fundos, testemunho e seguindo todas as regras, julgar-vos-ão.  Aqueles que 


trabalharam duramente, julgar-vos-ão.  Isso é julgamento.  Se vocês não seguem a Palavra, mesmo 


Satanás vos julgará, e outras pessoas acusar-vos-ão.  Os membros da Igreja da Unificação serão 


julgados por mim, pelos líderes da Igreja da Unificação, e por aqueles que seguiram a vontade da 


Igreja da Unificação. 


Como deviam seguir o vosso caminho?  Vocês vão para Deus, no mundo espiritual, depois de serem 


reconhecidos por membros de família no mundo satânico e, em seguida, por mim.  Esse é o caminho 


a seguir, a lei, a direcção certa.  Se existirem algumas condições para acusação, elas juntarão forças 


para vos acusar na carne.  Será um julgamento de substância.  Mentiras darão resultado nessa 


situação?  Fazer algo de má vontade é equivalente a não fazer absolutamente nada.  Se o fizerem, 


pensando em Deus e em mim, a sua semente estará embutida dentro da vossa casca.  É como uma 


castanha plenamente amadurecida, dentro do ouriço.  Se vocês pensarem em Deus e em mim, no 


vosso coração, as minhas palavras e as palavras de Deus serão a vossa semente. 


Os membros da Igreja da Unificação deviam ser pessoas que possam ser bem acolhidas por Deus, por 


mim, e por outros membros da igreja.  Então, vocês têm de ser como a castanha, quando o ouriço se 


abre.  Devíamos viver para Deus e para os Verdadeiros Pais.  É isso que vocês devem fazer.  Se 


quiserem viver para Deus e para os Verdadeiros Pais, depois de irem para o mundo espiritual, o vosso 


estilo de vida na terra devia estar em sincronia com esse tipo de vida.  É desse modo que harmonia é 


conseguida. 


Por esta razão, vocês deviam passar pelo temível julgamento de substância.  Essa é a lei.  Nesse dia, 


uma fundação de coração aparecerá automaticamente.  Quando vocês estão a trabalhar duramente, 


angariando fundos e dando testemunho, porque é que as pessoas vos perseguem e acusam?  Essa 


experiência permite que vocês desenvolvam o vosso coração e encontrem amor.  Isso acontece para 


que vocês possam amar essas pessoas. 


Sem passarem por um tal curso de treino, por mais que vocês tentem tornar-se pessoas celestiais, não 


conseguirão.  Por outras palavras, deviam encontrar maior amor que o do mundo satânico.  Senão, 


não podem ir para o Céu.  Estamos a tentar ir para o Céu, sendo capazes de amar.  Só aqueles que 


são capazes de amar podem ir para o Céu. 


Quem serão os senhores de julgamento, nessa altura?  Deus, Jesus, e eu seremos os senhores de 


julgamento.  Assim, vocês deviam por estas coisas em prática.  Deviam saber que este é o trabalho 


que enfrentamos e a ordem de Deus.  (103-236, 1.3.1979) 


 


2.2. A preparação de um passaporte para o Céu 


 


O julgamento final chegará para toda a gente.  Para estabelecer o mundo ideal final, no mundo 


satânico, vocês deviam passar por toda a espécie de experiências e passar o teste dado na altura do 


julgamento.   







Precisam de um passaporte para o Céu.  Devia haver muitos indivíduos, famílias e nações que 


possam receber este passaporte.  Uma nação com este passaporte tem de existir, para que Deus lhe 


possa confiar o Céu e a terra.  Esse é o ideal original da criação. 


O passaporte é necessário para expelir Satanás.  Ele será incapaz de vir para junto de vocês, ou 


interferir na vossa vida diária.  Se desejarem libertar-se da sua interferência, deviam separar-se dele, 


como indivíduos, famílias, tribos, raças, nações, mundo e cosmos.  Não aprenderam o processo de 


separação de Satanás, no Princípio da Unificação?  Como se consegue isso?  Tem de ser feito 


seguindo o caminho da indemnização. 


Intelectuais ou presidentes não são excepção.  O caminho de indemnização é um que tem de ser 


procurado, não ensinado.  Vocês próprios têm de procurá-lo.  Aqueles que não o fizerem irão para o 


inferno.  Vocês têm de compreender que as cadeias do inferno estão presas aos vossos olhos, nariz e 


pensamentos.  Isto não é uma ameaça.  Indemnização é necessária para inverter a Queda. 


Quão difícil é apagar tinta numa folha de papel branco?  Aquilo que Satanás escreveu é mais difícil 


de apagar que tinta.  Se vocês quiserem apagar aquilo que ele escreveu, têm de reviver depois da 


morte.  Deviam saber que, embora tenham o nome de vivos, na realidade estão mortos.  Desde que 


esta condição permaneça dentro de vocês, Satanás reivindicá-los-á como a sua posse.  Por isso, 


Jesus disse: “Aqueles que procurarem morrer, viverão, e aqueles que procurarem viver, morrerão”.  


(129-183, 30.10.1983) 


 


Como há muitos santos, sábios e pessoas extraordinárias, como Jesus, Confúcio e Buda, no mundo 


espiritual, em que fundação ascendem vocês lá?  Também, haverá lá muitos mártires que morreram 


durante o período de perseguição em Roma, e muitas outras pessoas que foram sacrificadas pela 


causa pública.  Então, com quê e como irão vocês para lá?  Mesmo para fazer parte de um pelotão, 


no exército dos Estados Unidos, é necessário um certificado.  Contudo, podem vocês ascender a esse 


lugar sublime chamado Céu?   


No mundo para além do tempo e espaço, onde muitas centenas de biliões de pessoas-espírito estão 


reunidas, observando-vos, estão confiantes que serão bem acolhidos?  No mundo espiritual não há 


distância.  Eles estarão a observá-los, na vossa ascensão.  Então, como podem vocês ir para lá?  


Para poderem passar por esse lugar, precisam de um certificado.  Sem ele, não podem passar.  


Podem ir para lá, dizendo: “Vou levar o meu doutoramento em literatura”?  No mundo espiritual, 


isso tem menos valor que papel higiénico. 


Porque estamos a tentar ir para lá, passando pela oposição deste mundo caído, deste mundo mau?  


Para receber um certificado.  Isto não é algo secular.  Se eu tivesse ido para o mundo, teria 


alcançado tal sucesso que não invejaria ninguém.  Sou um homem com esse nível de habilidade.  


(146-330, 10.8.1986) 


 


Jesus herdou o Reino Celestial, mas não o mundo.  Então, quem herdou o mundo?  Caim.  Por 


consequência, o mundo é o domínio de Caim.  Por esta razão, logo que Abel herde o Reino Celestial 


ele devia receber um certificado passado por Caim, que pertence ao mundo.  Para irem para o Céu, 


vocês precisam obter um certificado de Satanás. 







As pessoas caídas estão apanhadas dentro do âmbito destas duas regras que governam o Céu e a terra.  


Como não foram observadas, a história tem sido prolongada e repetida, através dos passados seis 


milénios.  No entanto, chegámos agora a compreender isto.  Na Bíblia está escrito: “Sabereis a 


verdade e ela libertar-vos-á” (João 8:32).  Como agora sabemos a resposta, temos de amar, ainda que 


tenhamos de cerrar os dentes.  Até que ponto temos de amar?  Temos de amar mesmo Caim, que é 


o nosso inimigo.  (34-277, 13.9.1970)  


 


Como a Queda humana teve lugar, não na presença de Deus, mas com Satanás como sujeito, temos de 


subjugar Satanás para nos libertarmos do seu domínio.  Temos de ser capazes de dizer e reivindicar 


perante Satanás: “Satanás, seu miserável! Uma vez que estou onde estou por causa de ti, subjugar-te-


ei e voltarei para Deus!”  Se vocês não obtêm o certificado que subjugaram Satanás, não podem 


receber o amor de Deus.   


Jesus, também, foi vitorioso em vencer as três grandes tentações.  Sem obter a assinatura de Satanás, 


que fomos vitoriosos históricos, não podemos ir para o Céu.  Aconteça o que acontecer, temos de 


obter a sua assinatura.  Quando Jesus venceu as três grandes tentações de Satanás, este reconheceu 


lacrimoso: “Tu és eternamente diferente de mim”.  (24-336, 14.9.1969) 


 


Para subjugar Caim, temos de amá-lo até ao fim.  Sem sermos tais pessoas, não o podemos salvar.  


Para irmos para o Céu, temos de obter o certificado de Satanás.  Que é esse certificado?  Para que 


um criminoso seja libertado, ele tem primeiro de passar por um advogado de acusação, advogado de 


defesa e, finalmente, por um juiz.  Desta perspectiva, Satanás é como o advogado de acusação, Deus 


o juiz, e Jesus é o advogado de defesa.  Se Satanás engana uma pessoa, dizendo: “Tu fizeste isto e 


isto, não é verdade?” e diz a Deus: “Esta pessoa devia ser tratada deste modo”, Deus não pode fazer 


nada acerca disso.  Mas, Jesus, na posição de um advogado de defesa, diria: “Pai Celestial, os 


antepassados desta pessoa fizeram tais e tais coisas.  Ela não tem uma linhagem má.  Como é 


acusada de tais coisas, devia fazer uma condição de indemnização relacionada com os seus crimes, 


para se libertar da acusação”.  É isso que tem estado a acontecer. 


Por isso, se vocês quiserem ir para o Céu, têm de obter o certificado de Satanás.  Sem obtermos um 


certificado que amámos Satanás, nunca podemos ir para o Céu.  É isso que a Igreja da Unificação 


está a fazer.   


Normalmente, tratamos aqueles que se opõem a nós, como inimigos, mas devíamos amá-los, embora 


isso seja sufocante.  Temos de amar os nossos inimigos e orar para que tenham boa sorte.  Não 


temos escolha.  A não ser que Caim e Abel se unam, não haverá restauração.  Então, vocês não 


podem voltar para o vosso Pai.  (48-316, 26.9.1971) 


 


O Cristianismo passou por uma história de busca da verdadeira oliveira, enquanto inúmeras pessoas 


exploraram um caminho miserável, através das eras.  A verdadeira oliveira refere-se ao Filho de 


Deus.  Logo que ele venha, vocês têm de receber a sua seiva e um ramo, e ser enxertados a esse 


ramo.  Quando isso acontece, todas as condições deixadas por resolver na história, e os fracassos de 


todos os nossos antepassados, através das eras, que não puderam ultrapassar as condições de 







indemnização apresentadas por Satanás, serão resolvidos.  Vocês não deviam ser enxertados na 


fundação de um solo fértil ou de um lugar quente e abrigado, mas num lugar que é como solo rugoso 


e pedregoso.  Isso é assim, porque têm de receber um certificado de Satanás, que podem tornar-se 


filhos de Deus, dotados da natureza original que não existiu, até agora, no mundo satânico.  Não é 


algo dado por Deus.  Se dependesse d’Ele, tê-lo-ia dado há seis mil anos. 


Não é o juiz quem autoriza a vossa saída da prisão.  Quem o fará, então?  O advogado de acusação 


dá a autorização.  No tribunal, o advogado de acusação é Satanás.  Assim, sem obter autorização do 


advogado de acusação, no tribunal, vocês não podem ser libertados.  Sem a autorização de Satanás, 


Deus não pode dizer: “Tu és o meu filho.  Vou salvar-te!”  Precisam absolutamente de obter a 


autorização de Satanás.  Obtiveram ou não tal autorização de Satanás?  Têm de obtê-la. 


Que ensina a Igreja da Unificação?  Como obter a autorização de Satanás.  Vocês têm de obter não 


só uma autorização espiritual, mas também uma autorização substancial que combine ambos o 


espírito e a carne.  (17-124, 11.12.1966) 


 


Não é assim tão simples obter um passaporte para o Céu.  Um doutoramento obtido simplesmente de 


braços cruzados, sem passar exames ou defender uma tese, seria uma falsificação.  Mesmo na Igreja 


da Unificação há membros verdadeiros e falsos.  As pessoas tornam-se membros reais só depois de 


atingirem o padrão requerido.  (129-185, 30.10.1983) 


 


Vocês não podem ir para o Céu simplesmente por terem um coração puro.  Precisam passar por 


procedimentos para entrarem lá.  Para se registarem, precisam de uma licença, não é verdade?  Por 


mais que insistam que são pessoas absolutamente puras, não podem ir para o Céu.  Têm de passar 


por certas formalidades. 


Mesmo para entrar na América, que está em declínio, quão complicado é ter de passar pelo processo 


de obter um visto e coisas semelhantes!  É muito mais complicado entrar no Céu que na América.  


Vocês têm de completar todos os procedimentos legais.   


Logo, isto não é a Igreja da Unificação, mas a Universidade da Unificação.  É a universidade do Céu.  


Assim, todas as instruções que dei na terra tornam-se as condições para entrar no Céu.  Se não as 


puderem cumprir, não podem entrar. 


Depois de ouvirem isto, alguns de vocês talvez perguntem a vocês próprios se só estou a dar 


instruções, sem fazer nada, mas, quaisquer que sejam as minhas instruções, já as pus em prática, eu 


próprio.  Não vos pediria que fizessem estas coisas, antes de eu as pôr em prática.  Porquê?  


Como sou um verdadeiro pai, então, tenho de ensinar-vos.  Não tenho ninguém com quem possa 


discutir estes assuntos.  Não posso discutir a providência para a restauração com o Presidente dos 


Estados Unidos.  Embora o Dr. Durst esteja aqui, não posso discutir o assunto com ele.  Se o 


fizesse, o arcanjo acusar-me-ia.  Ele é o chefe da quadrilha que causou a Queda dos seres humanos.  


Por isso, para além de Deus e de mim próprio, ninguém conhece o modo como a providência se move.  


(146-335, 10.8.1986) 


 


 







Agora, a Igreja da Unificação ultrapassará o pico global e ninguém a poderá destruir nem enviar-me 


para a prisão.  Vocês não deviam estar ocupados com a vossa vida conjugal e gerando filhos.  


Deviam estar ocupados a preparar um certificado que vos permita entrar no Céu.  Não sabem 


quando morrerão.  Quem sabe se estarão envolvidos num acidente de viação, enquanto andam, e vão 


para o mundo espiritual?  Toda a espécie de coisas podem acontecer.  Assim, vocês não sabem em 


que momento podem ter de ir para o mundo espiritual. 


De agora em diante, se vocês, como membros abençoados da Igreja da Unificação, fossem para o 


mundo espiritual, enquanto estavam a gozar a vossa vida pessoal, divertindo-se e descurando a vossa 


preparação para o mundo espiritual, poderiam aparecer perante o Rev. Moon da Igreja da Unificação?  


As famílias abençoadas ainda não atingiram o nível global, porque estão no nível de perfeição da fase 


de crescimento.  Uma vez que estão no topo da fase de crescimento, têm de avançar para o nível 


global.  Como esse curso permanece, têm de percorrê-lo.  Embora eu tenha feito todas os 


preparativos para vocês irem para o Céu, mesmo assim, se não estiverem a fazer nada, quão infelizes 


serão! 


Eu não sou uma pessoa incapaz.  A minha personalidade é tal que eu não permitiria a mim próprio 


ser derrotado por ninguém.  Não gosto de ser espezinhado por ninguém, mas vivi desse modo; não 


gosto de oposição, mas vivi a minha vida enfrentando-a.  Em tal fundação, sei claramente que 


caminho vocês, que vieram para a Igreja da Unificação, têm de percorrer. Têm de transcender 


rapidamente a nação e o mundo.  Estão ocupados com a vida conjugal, com a lida doméstica, ou a 


fazer preparativos para ir para o mundo espiritual? 


Estou a viver agora, para estar em sincronia com o mundo espiritual.  Toda a gente tem de viver em 


sincronia com o mundo espiritual.  Quando os membros da nossa Igreja da Unificação vão para o 


mundo espiritual, perguntar-lhes-ão, à entrada, se há condições que ensinei, que não tivessem 


cumprido. 


Tudo aquilo que ensinei até agora será registado como condições.  Por conseguinte, se vocês não as 


tiverem cumprido, não poderão entrar.  Terão de esperar na região média do mundo espiritual, até 


que eu entre nesse mundo.  Desejarão que eu chegue depressa, mas, mesmo quando eu for para lá, 


nem todos vocês podem entrar no lugar para onde eu vou.  (146-335, 10.8.1986)  


 


O meu lema é: “Expulsemos o diabo!”  Tomemos nós próprios a posição de advogados de acusação, 


acusando Satanás – o vilão que violou inúmeras pessoas, através da história – de todas as más acções 


que ele cometeu em frente de Deus, o juiz de justiça e rectidão.  Devíamos tornar-nos os advogados 


de acusação e acusar o diabo Satanás.  Então, submeter-se-ia ele, ou não, aos advogados de 


acusação?  Não haverá nenhum advogado de defesa para ele, mas, para os seres humanos, haverá 


um.  Jesus está a trabalhar como um advogado de defesa, no mundo espiritual.  Como tal, ele diria: 


“Esta pessoa realizou boas acções acreditando em mim.  Pai Celestial, não é verdade que o diabo 


não pode tomar alguém que se esforçou para ser bom, observando as leis públicas, uma vez que esse 


foi um acordo feito entre Ti e o diabo?”  Então, Deus diria que é verdade. 


O diabo não pode tomar pessoas que estão numa posição de bondade, em nome de Jesus, e é por isso 


que se pede às pessoas que acreditem em Jesus, mas podem vocês para o Céu, simplesmente por 







acreditarem nele incondicionalmente?  Eu fui para o mundo espiritual e vi muitas cenas nas quais 


pastores famosos estavam ajoelhados no inferno, dizendo: “Não compreendi que o Rev. Moon era 


uma tal pessoa!”  Esta história parece irreal, mas o professor que vocês estão a seguir é tal pessoa.  


Ele é um líder com profunda compreensão teórica do mundo de elevada dimensão, que está para além 


deste mundo de cinco dimensões.  Aqueles que querem seguir-me precisam compreender estas 


coisas.  (149-98, 17.11.1986) 


 


Temos de ter uma nação.  Vocês têm as vossas próprias nações, mas a nação para onde vamos é 


diferente.  Não é possível entrar no Céu, sem receber a cidadania oficialmente reconhecida desta 


nova nação.  Por mais que queira, Satanás não pode acusar de nenhuma direcção, quer seja norte, sul, 


este ou este, ou de nenhuma era – passada, presente ou futura - as pessoas com uma cidadania 


certificada.  (148-288, 25.10.1986) 


 


3. Registo no Reino do Céu 


 


3.1. As liberdades gozadas pelos cidadãos do Reino do Céu 


 


As mulheres muitas belas estão inclinadas a prosseguir as coisas externas.  As mulheres desajeitadas 


prosseguirão, inevitavelmente, não as coisas externas, mas as internas. 


Quanto mais prosseguem as coisas externas, tanto mais enredadas ficarão no pátio de recreio 


delapidado de Satanás, mas, se prosseguirem as coisas internas, aproximar-se-ão de Deus.  Aqueles 


que sabem como prosseguir as coisas internas podem livremente ir para as externas, mas aqueles que 


prosseguem as externas nunca podem caminhar em direcção às internas. 


Então, que espécie de pessoas se tornarão os membros da Igreja da Unificação?  Idealmente, tornar-


se-ão pessoas que sabem entrar no mundo interno e sair para o mundo externo; que sabem como 


reentrar, depois de sair, e que podem viajar para o norte, sul, este e oeste.  Estamos a tentar criar 


pessoas que permitam que o mundo interno se torne sujeito, podendo desse modo ter domínio sobre o 


mundo externo. 


Como o mundo externo foi invadido pelo mal, se vocês seguirem o caminho externo acabarão por ir 


para o inferno, mas, se forem para o mundo interno, acabarão por ir para um bom mundo espiritual – 


o Reino do Céu.  Se puderem viajar livremente para ambos os mundos, então, podem ir para o 


inferno, assim como para o Céu.  Como eu conheço este facto, estou a afirmar que devíamos tentar 


tornar-nos pessoas que possam ser bem acolhidas por qualquer pessoa, aonde quer que vamos.  É 


isso que Deus também está a afirmar.  Ele pode ir livremente para o inferno, e não precisa de passar 


por nenhuns procedimentos para fazer isso.  Também, não passa por nenhuns procedimentos para ir 


para o Seu palácio no Céu.  Vai para onde quer.  (116-177, 1.1.1982) 


 


3.2. Ofertas especiais que podem ser levadas para o mundo espiritual 


 


Qual é a oferta que vocês levarão, quando forem para o mundo espiritual?  Não é dinheiro, nem o 







prestígio de um título académico, nem o amor por um cônjuge, nem uma vida feliz.  Tais coisas não 


podem ser ofertas.  Têm de levar convosco, para esse lugar, o vosso amor para com Deus e para com 


o mundo.  É isso que resta.  No evangelho de São João 3:16, está escrito: “Deus amou tanto o 


mundo…”  Afirma que Deus ama o mundo.  Assim, enviou o Seu único filho.  O único filho é a 


pessoa que veio para amar o mundo. 


Por esta razão, se a vossa fé for baseada em amor, não perecerão.  Serão salvos.  Como o Senhor 


ama o mundo, devíamos fazer o mesmo.  O Cristianismo veio a ficar dividido em tantas 


denominações diferentes.  Há cristãos que não pensam mesmo no mundo ou em Deus.  Observando 


os cristãos que estão a perecer, enquanto amam unicamente a sua própria denominação e nação, 


temos de amar o mundo e Deus, transcendendo a nossa própria denominação e nações.  (98-329, 


13.8.1978) 


 


Mesmo um juiz não pode fazer nada contra um criminoso, sem evidência.  Se ele objectar, 


perguntado: “Quando me viu cometer o crime?”, o juiz não pode fazer nada contra ele.  Porém, se 


for confrontado com evidência, o criminoso não se pode exasperar.  Se não houver evidência, é 


necessário obtê-la.  Um verso de um hino diz: “Jesus ama-me, isto eu sei, porque a Bíblia mo 


afirma”.  Vocês têm alguma evidência?  Algumas pessoas vão dar testemunho, gabando-se de ter 


recebido evidência disto, mas é gabarolice evidência verdadeira?  Que farão vocês com tal 


evidência?  Ela não tem nada a ver com vocês, se ninguém permanecer depois de vocês terem 


testemunhado. 


Têm uma oferta para levar convosco, quando forem para o Céu?  Quando forem para o mundo 


espiritual, mártires religiosos formarão uma fila em frente de vocês.  Podem desembrulhar, em frente 


deles, o presente que levaram?  Pensam que podem desembrulhar algo como um farrapo, que um 


pedinte usa para embrulhar os pés?  Por que sofrimento passaram vocês e a Igreja da Unificação?  


Como podem dizer que viveram para a nação e para o mundo, sem ter passado por tais tribulações?  


Eu tenho sofrido, mas, naturalmente, não penso nisso como sofrimento.  Ainda temos um longo 


caminho a percorrer.  À vossa chegada ao mundo espiritual, têm de ser capazes de desembrulhar o 


vosso embrulho e dizer: “Aqui está o presente que preparei durante toda a minha vida; por favor 


recebam-no”.  Se as mulheres têm de levar um dote, quando vão viver com os sogros, como podem 


vocês ir para o Céu, de mãos vazias? 


Como membros da Igreja da Unificação, que missão receberam vocês, de Deus?  Como as Suas 


tropas elite, como Seus filhos e filhas, quando se casam deviam herdar a linhagem dessa família.  


Para isso, ocupam-se dos afazeres da vossa família e cultivam a vossa independência.  Tal missão 


sagrada é-vos dada.  Portanto, mesmo que estejam separados de mim e não possam viver 


fisicamente comigo todos os dias, e mesmo que Deus não vos possa dar instruções directamente, 


nunca se esqueçam que são aqueles a quem foi confiada uma missão sob a Sua chefia. 


Considerem-se como pessoas absolutas.  Estejam determinados a obter garantias eternas para o fruto 


que resultou de valores absolutos.  Esse tesouro pertence a toda a humanidade, a gerações futuras e 


ao mundo espiritual.  Esta é a responsabilidade dada aos eleitos.  Aqueles que não a cumprem serão 


mais miseráveis que pedintes.  Pedintes podem pelo menos alimentar-se a si próprios, mendigando 







comida, mas, aqueles que falham em cumprir a sua responsabilidade, não serão capazes de comer 


mesmo papa de aveia como refeição. 


Se Deus vos deu dez anos para cumprir tal responsabilidade, durante esses dez anos deviam oferecer 


a máxima lealdade e devoção.  Como podem encurtar o período da restauração do caminho dos 


filhos, que possa iluminar a história, como um caminho valioso?  Para reduzir o período de dez anos, 


designado por Deus, a um curso de sete anos, o vosso suor, sangue, esforço e trabalho duro são 


requeridos.  Sem exercer esforço mais intenso e de melhor qualidade, não podem ter domínio sobre 


a nação e o mundo.  Os membros da Igreja da Unificação têm de tornar-se pessoas que possam 


cumprir tais responsabilidades. 


Uma tal era chegou.  A fundação já foi estabelecida, o trabalho no exterior já foi completado, e 


agora é a era da decoração interior.  Para isso eu sou necessário, porque a decoração interior requer 


os retoques pessoais do dono.  Coisas como paredes não são de importância imediata, mas para 


realizar o que é necessário, precisamos fazer as coisas por etapas.  Por isso, temos um tempo de 


preparação, um tempo de execução e um tempo de conclusão. 


Temos de fazer planos apropriados para cada fase da nossa vida.  Temos de fazer o máximo esforço 


de preparação, durante o tempo de preparação, de execução, durante o tempo de execução, e de 


conclusão, durante o tempo de conclusão.  Só então a decoração interior virá a ser boa.  Então, 


quem quer que a veja, tem de elogiar a sua qualidade requintada e a grande quantidade de esforço 


investido nela. 


Um tempo de preparação virá.  Uma certa responsabilidade ser-vos-á designada e vocês têm de fazer 


preparativos, enquanto vivem para cumprir a vontade de Deus.  Em seguida, vem o tempo de 


execução.  Nessa altura, têm de executar o vosso trabalho, sem prestar atenção se estão a trabalhar 


durante a noite ou durante o dia.  Em seguida, vem o tempo da conclusão, o qual é a estação na qual 


a esperança vem a concretizar-se.  (32-71, 21.6.1970) 


 


3.3. O Reino do Céu criado através do Princípio dos Três Grandes Sujeitos 


 


A mente permanece na posição de Deus.  A vossa mente representa os vossos predecessores, os 


vossos antepassados.  Representa o professor, assim como o governante.  Todavia, durante quanto 


tempo tem a mente sido desdenhada e desprezada?  A mente representa o ser que, como o centro do 


universo, permanece na posição do verdadeiro pai, verdadeiro professor e verdadeiro senhor.  Ela 


existe como o sujeito de verdadeiro amor.  Quanto tem ela sido sacrificada para nos manter em 


ordem na terra?! 


Embora seja tratada desdenhosamente e arrastada, quando as pessoas têm maus pensamentos e 


cometem roubos ao alvorecer, protesta repetidamente: “Eh, seu patife!”  Durante quanto tempo não 


têm vocês tomado a sério tal mente?  Ela permanece no lugar de pai, professor e senhor.  No 


mundo da mente, provações não são necessárias.  Vocês conhecem-se a si próprios melhor que 


qualquer outra pessoa.  Um terceiro partido ou testemunha não é necessária.  


Não podemos permanecer com orgulho perante os nossos pais; estamos envergonhados em frente dos 


governantes da nossa nação, e em frente de Deus.  Por isso temos de arrepender-nos.  Temos de 







arrepender-nos para voltarmos para a nossa terra natal original.  Lá temos de servir Deus como o 


nosso Rei.  Ele é o Rei do universo, nação, tribo e família.   


Deus é o professor do universo, nação tribo e família.  Ele é também o seu Senhor.  Esta é a 


Ideologia dos Três Grandes Sujeitos.  Esta ideologia representa a nação celestial, porque tem a 


essência do amor que vive para os outros e, em seguida, se esquece de o ter feito. 


Se vocês puderem possuir a Ideologia dos Três Grandes Sujeitos, isso será o ideal, mas mesmo que 


não possam, quando permanecem na posição de verdadeiros pais, professores estarão à direita, e 


senhores, à esquerda.  Assim, se puderem permanecer numa destas três posições, isso será suficiente.  


Quer se tornem verdadeiros pais, verdadeiros professores ou verdadeiros senhores, se permanecerem 


em pelo menos uma dessas posições, o vosso registo no Reino do Céu não será um problema.  (209-


154, 28.11.1990) 


 


3.4. Condições para o registo 


 


A Queda significa a separação da verdade, em substância e coração.  Assim, vocês deviam primeiro 


saber a verdade e praticá-la.  Ao praticar a verdade, temos de nos mover com um coração parental.  


Só aqueles que praticaram acções substanciais permitindo restauração por indemnização podem 


receber a Bênção.  Conversa fiada não dá resultado.  É através das vossas acções que vocês podem 


fazer parte do clã celestial, isto é, podem tornar-se espíritos-vida desta nação. 


Entre os fenómenos espirituais relacionados com a nossa vida, há espíritos-forma, espíritos-vida e 


espíritos divinos.  Como eles são os elementos objectivos do mundo espiritual, passam através do 


mesmo destino que as pessoas na terra.  Logo que nos tornemos espíritos divinos, o curso da 


restauração requer que registemos a nossa posição.  Assim, a partir dessa altura, vocês registam a 


vossa própria posição.  Este é o curso da restauração.  Logo que essa ligação seja feita e se tenham 


registado, por mais erros ou más acções que cometam, não podem ser governados pelas leis 


estabelecidas no mundo satânico.  Podem americanos ser governados por leis coreanas?  Não 


podem, porque têm uma nacionalidade diferente.  Quando vocês entram num certo domínio, só as 


suas leis se aplicam a vocês.  Assim, logo que transcendam as leis do mundo satânico, elas não se 


aplicam a vocês, aconteça o que acontecer.  Finalmente, as leis terrenas também não vos afectarão, 


porque não se aplicam a vocês.  Aqui, vocês têm de estabelecer condições de indemnização 


adequadas.  Então, não acabarão no inferno.                                 


Uma vez que nasçamos, temos de morrer, eventualmente.  Essa é a fórmula.  Então, depois da 


morte, para onde vamos?  Todos os membros da Igreja da Unificação sabem que têm um espírito.  


Este espírito tem de crescer. 


No futuro, aquilo que se tornará um problema para vocês é que um dia terão de escrever as vossas 


autobiografias.  Um tal tempo virá no futuro.  A questão será aquilo que fizeram, desde que vieram 


para a Igreja da Unificação, qual será o conteúdo do vosso registo.  Se trabalharam numa companhia, 


como um empregado, um tal registo não será nada útil como uma boa condição.  Pelo contrário, será 


vergonhoso ter trabalhado numa companhia, depois de vir para a igreja.  Um tal tempo virá. 


No futuro, aquilo que é conhecido como registo terá lugar.  Quando a Coreia do Norte e a Coreia do 







Sul forem reunificadas, vocês têm de registar-se.  A designação “messias tribal” não é a questão.  O 


conteúdo e factos associados com essa designação tornar-se-ão condições de indemnização para 


vocês percorrerem no vosso caminho eterno da vida.  Quando forem para o outro mundo, aquilo que 


importa é quanto esforço fizeram para ter experiências no vosso coração, ao percorrer tais caminhos, 


e, ainda mais, em que medida trouxeram resultados substanciais. 


Vocês não serão capazes de encontrar o caminho da salvação, nos estilos de vida habituais que 


prosseguiram até agora.  Têm de percorrer o caminho de indemnização completa.  A providência 


da salvação é a providência da restauração, e a providência da restauração é a providência da 


recriação.  Sendo assim, para serem recriados, têm de entrar na posição original antes da Queda – a 


posição de zero.  Aí, consciência, hábitos e sobrenomes como Kim ou Lee, que temos, não existem.  


Vocês têm de entrar em tal posição zero.  Do ponto de vista do padrão original da criação, todos os 


seres criados começaram a partir de zero.   


Contudo, devido à Queda humana, este mundo está cheio de tudo o que é contrário ao caminho do 


Céu.  Essas coisas têm de ser erradicadas, o que não pode ser conseguido por palavras.  Como o 


mundo está cheio de numerosos hábitos e costumes de raças de diferentes antecedentes históricos e 


culturais, ligados à vida e linhagem de Satanás, com base no seu amor, não é assim tão simples 


erradicá-los. 


A Bíblia afirma que aqueles que procuram morrer viverão.  Isto estabelece a lógica paradoxal que 


vocês têm de procurar morrer para poder viver.  Têm de investir a vossa vida.   


Como tal, temos de lavar tudo, por outras palavras, restaurar por indemnização.  Tal processo é 


absolutamente necessário.  Desde que os hábitos e natureza pecadora, que vocês costumavam ter no 


mundo caído, permaneçam, vocês não podem formar uma relação com Deus.  (213-97, 16.1.1991)  


 


Quando vocês vão para o mundo espiritual, se não tiverem completado pelo menos sete dias de jejum 


para Deus, não podem ser registados no outro mundo.  Porquê?  Como Deus tem estado a labutar 


durante os seis mil anos de história da restauração, vocês têm de jejuar pensando nisso.  Por esse 


motivo, a Igreja da Unificação tem a tradição do jejum de sete dias, não para vos fazer sofrer, mas 


para estabelecerem a condição de terem atacado o vosso corpo perante o Céu.  (17-182, 18.12.1966)  


 


Como devíamos viver?  Os indivíduos devem viver para as suas famílias; as famílias, para as suas 


tribos; as tribos, para as suas raças; as raças, para as suas nações; as nações, para o mundo; o mundo, 


para o Céu e terra; e o Céu e terra, para Deus e o Seu amor.  Devemos viver deste modo até que 


morramos.  Somos diferentes.  A nossa tradição está firmemente estabelecida.  Porquê?  Se essa 


tradição não estiver estabelecida, não haverá lugar para o registo, depois da chegada ao outro mundo.  


Como ele está organizado desse modo, não é possível que sejam registados aqueles que falham em 


cumprir esses requisitos.  Não haverá lugar para eles.  Vocês têm de reaparecer como pessoas 


originais, antes da Queda.  De outro modo, não podem entrar.  Este é o ponto de vista do Princípio 


da Unificação.  (131-56, 1.4.1984) 


 


 







Vocês têm de ser registados no Reino do Céu.  Abraão ofereceu-se a si próprio e a criação, num altar, 


de modo a aproximar-se de Deus.  Como a criação foi perdida, tem de ser oferecida como uma 


condição para restauração, e como a humanidade também foi perdida, tem de permanecer na posição 


de Abel, estabelecer a criação na posição de Abel, ajudar Caim no estabelecimento de uma condição 


aceitável, e oferecer tudo isto a Deus.  Só quando isto for feito deste modo, Deus pode aceitar a 


oferta, pela primeira vez.  (15-149, 7.10.1965) 


 


Que deviam fazer, antes do vosso registo, para nascerem como pessoas absolutas,?  Sem 


compreenderem isto claramente, nunca podem atingir o lugar onde possam afirmar a vossa posição de 


sujeito perante o Céu – um lugar onde possam permanecer na posição de seres perfeitos – depois de 


terem ultrapassado tudo. 


Nós, seres humanos, nascemos por causa de Deus.  O motivo para o nosso nascimento vem do 


Criador.  Somos feitos por Ele, mas para quê?  Esta é a questão.  Criou-nos, porque nos queria 


deixar diamantes, ou porque nos queria transmitir o Seu poder, ou para transmitir todo o Seu 


conhecimento, dos quais Ele gosta?  Qual é a razão da nossa origem?  Esta é a questão.  Mesmo 


que afirmemos que tivemos a nossa origem no Deus absoluto, e que nascemos de laços internos com 


Ele, se não compreendemos claramente o programa para voltar para a terra natal original, no futuro, 


tudo acabará por ficar incompleto. 


O motivo para o nosso nascimento vem do nosso pai e mãe.  Nascemos devido às vidas entrelaçadas 


do nosso pai e mãe, mas a nossa herança das características de ambas as pessoas não foi o resultado 


da colisão das suas vidas.  Antes disso, houve uma acção fundamental que ligou estas duas vidas, o 


motivo para a qual foi o amor.  Quando consideramos a preciosidade da vida e do amor, o amor vem 


em primeiro lugar, e a vida, em segundo.  (177-305, 22.5.1988) 


 


Para nos registarmos, temos de ir para a terra natal original, mas isso não é fácil.  Temos de passar 


por formalidades e conclui-las completamente.  Qualquer que seja a país ou lugar na República da 


Coreia, aonde vocês vão, há um balcão onde vocês se têm de registar.  Quem quer que esteja sentado 


nesse balcão, homem ou mulher de qualquer posição social, tem de carimbar o vosso passaporte.  


(177-310, 22.5.1988) 


 


3.5. As pessoas que podem ser chefes no mundo espiritual 


 


Se vocês estiverem unidos com Deus, têm de amar Caim.  Se permanecem na posição de receber o 


amor de Deus, do mesmo modo que amam Deus, com todo o vosso coração, espírito e mente, têm de 


amar a vosso tribo, raça e nação.  Este é o primeiro mandamento na terra.  Não é um mandamento 


do Céu, mas do Reino do Céu na terra.  O mandamento do Reino do Céu no Céu é: “Amarás ao 


Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento” (Mt 22:37), 


mas o primeiro mandamento do Seu reino na terra é amar a nossa nação e raça, com todo o nosso 


coração, alma e entendimento. 


Então, a questão consiste em saber como implantar o amor de Deus, e como nos relacionarmos com o 







Seu poder e com a majestade do Céu.  Para isso, temos de ter à nossa volta, horizontalmente, um 


vasto local de acção.  Tais pessoas tornar-se-ão chefes tribais, patriarcas ou sacerdotes chefes, que 


podem herdar, eternamente, no mundo espiritual, as grandes realizações de Deus.  (34-69, 


29.8.1970)  


 


No futuro, virá uma era para o registo na nação de Deus.  As pessoas tentarão fazer parte dos cento e 


quarenta e quatro mil, não é verdade?  Vocês sabem quem os cento e quarenta e quatro mil são?  


Para avançar para a era do registo, a vossa tribo tem de permanecer na mesma posição que a terra 


pátria do Céu.  Então, é registada nessa era. 


A era da salvação individual passará.  Se o presidente de uma nação toma posse depois de aderir à 


Igreja da Unificação, o seu povo tornar-se-á também os cidadãos do Céu.  Então, se ele passar por 


uma cerimónia oficiada pela igreja, o seu povo escapará do domínio satânico.  (219-100, 25.8.1991) 


 


Uma importante questão, em que devíamos sempre pensar, é como unir a nossa mente e corpo, e 


como unir os nossos cônjuges e toda a família.  Se o nosso corpo é a fase de formação, o casal é a 


fase de crescimento, e a tribo é a fase de aperfeiçoamento.  Por consequência, vocês têm de unir as 


vossas tribos. 


Logo que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul sejam reunificadas, o registo terá lugar.  Vocês têm de 


ser capazes de participar nessa era, para não se envergonharem de vocês próprios.  Logo, o que 


precisam fazer é registar toda a vossa história pessoal, desde que se tornaram membros da Igreja da 


Unificação.  Se isto for feito de maneira errada, ficarão encalhados no próximo mundo.  Quando 


revelam todos os detalhes da vossa história pessoal e os ultrapassam, nada vos pode deter.  Só 


quando deixam por detrás um registo de realizações, no qual não se possa encontrar nenhuma falta, 


podem entrar, finalmente, na era do registo.  (213-206, 20.1.1991) 


 







CAPÍTULO VII 


 


A Nossa Relação com as Pessoas-Espírito 


 


1. Fenómenos Espirituais e a Libertação de Espíritos 


 


1.1. O bom mundo espiritual e o mau mundo espiritual 


 


O mundo espiritual está dividido em dois: o mundo satânico e o mundo divino.  Se pudermos 


estabelecer um processo que permita às pessoas moverem-se rapidamente do mundo espiritual 


satânico ao mundo de bondade de Deus, então, a situação na terra será naturalmente resolvida.  Que 


espécie de processo é esse?  Desde que tenhamos um método especial que permita a transferência de 


todos os indivíduos, famílias, tribos e nações satânicas para o lado celestial, é possível.   


Quando um tal tempo chegar para o mundo espiritual, será reflectido na terra.  Como resultado, todo 


o tipo de transformações terão lugar rapidamente, e isso conduzirá ao mundo de Deus.  (134-14, 


1.1.1985)  


 


Qual é a ideologia do novo movimento que estamos a actualizar?  Como Deus existe, é a ideologia 


baseada na Sua vontade.  Como Deus existe, o mundo espiritual também tem de existir.  O mundo 


espiritual existe e é o lugar onde os nossos numerosos antepassados residem.  É o lugar onde as 


inúmeras pessoas que vivem hoje na terra e as miríades que virão no futuro todas irão viver. 


Também no mundo espiritual, há boas e más regiões.  Pessoas más têm de ir para o mau mundo 


espiritual.  Se o mundo espiritual é um local de reunião para as pessoas que podem estabelecer algum 


tipo de relação com Deus, então, também o mundo espiritual está inevitavelmente dividido em dois 


tipos diferentes: bom e mau. 


 Então, que são os dois tipos de mundo espiritual?  Mesmo Deus quer que o mundo espiritual 


bom e o mau, e as pessoas na terra se harmonizem.  Através disto, todos os indivíduos prosseguirão 


não só o cumprimento da finalidade individual, mas também da finalidade do todo, porque as pessoas 


têm as finalidades duais do indivíduo e do todo. 


Que tem a humanidade prosseguido na história, até agora?  Que são o bem e o mal?  Porque temos 


de viver em tal miséria, e correr de encontro a obstáculos?  Porque o ponto de partida, processo, e 


destino final têm sido diferentes.  Se analisarmos os detalhes, é bastante simples.  (126-83, 


12.4.1983) 


 


É impossível compreender propriamente o mundo espiritual, sem uma visão geral do modo como se 


desenvolve, actua, e se relaciona com a terra.  O mundo espiritual pode ser dividido em dois mundos: 


bom e mau.  É um mundo que existe na realidade, apesar de as pessoas na terra não se aperceberem 


da sua existência. 


Bons e maus espíritos estão a lutar entre si, mesmo no mundo espiritual.  Uma batalha também está a 


ser travada nesse mundo.  Bons espíritos estão continuamente a batalhar para conduzir maus espíritos 







para bons lugares, enquanto os maus espíritos estão a fazer tudo ao seu alcance para evitar que os bons 


espíritos vão para bons lugares.  


Maus espíritos estão ligados a Satanás, e as pessoas que vivem hoje na terra estão sob o seu domínio.  


Porquê?  Independentemente de terem sido bons ou maus, todos os nossos antepassados passaram 


para o mundo espiritual.  Bons espíritos permanecem do lado do bem, não porque sejam 


completamente bons, do ponto de vista de Deus, mas porque estabeleceram a condição de se terem 


distanciado da influência satânica na terra. 


Ao progredirem para o mundo original ideal de Deus – um mundo ideal de bondade, para o qual os 


seres humanos originais podem ir – bons espíritos estão a lutar para chegar até ele, e maus espíritos 


estão a esforçar-se para bloquear o caminho.  O mau mundo espiritual e mau mundo físico estão 


constantemente ligados, e em constante comunicação.  Bons espíritos são aqueles que na terra foram 


opostos e confrontados pelo mundo mau e que também foram pessoas religiosas.  (134-9, 1.1.1985) 


 


1.2. Fenómenos espirituais 


 


Se as religiões lutassem entre si, nos últimos Dias, que aconteceria?  Estamos a viver num tempo em 


que tais fenómenos ocorrem facilmente.  A Igreja da Unificação surgiu para proteger a humanidade 


contra eles, pelo bloqueamento de tais batalhas.  Assim, na era de guerras religiosas, estamos aqui 


para proteger tanto o espírito como a carne.  O mundo espiritual está a ocupar o mundo físico. 


Tem de haver centenas de biliões de pessoas no mundo espiritual.  A população do Japão, de cem 


milhões, não têm comparação com esse número.  Não é mais que um grão de pó, debaixo dos pés de 


uma pessoa.  Um número incontável de espíritos está ao ataque para ocupar o mundo físico.  Um 


dos resultados de tal fenómeno é a neurose. 


Depois do ano dois mil, é possível que toda a gente comunique com o mundo espiritual.  Quer 


comuniquem com maus espíritos ou bons espíritos, as pessoas não podem evitar de lutar, por mais que 


se lhes peça que não o façam.  Um tal tempo poderia vir, mas a missão da Igreja da Unificação 


consiste em evitar isto. 


Uma antena elevada produz interferência.  Os fenómenos de neurose são assim.  O que é assustador 


ao máximo é ter só maus espíritos mobilizados a atacar o mundo físico.  Que aconteceria nesse caso?  


Por maior que seja o número de pessoas que encham o mundo, todas elas seriam atacadas por maus 


espíritos.  


Assim, Deus está a preparar-Se para esse cenário.  Ele está a expandir a fundação do mundo 


espiritual, com base nos bons espíritos.  (55-30, 23.4.1972) 


 


1.3. Cartas do mundo espiritual 


 


Recentemente, uma carta veio de Han Sook, no mundo espiritual, para o seu marido Dr. Sang Hun Lee.  


Nela estava escrito: “Que maravilhoso é o mundo espiritual!  Eu não sabia que a Bênção era tão 


extraordinária.  É como um sonho, fazermos parte da família real do Céu.  É tão agradável, que 


estou pesarosa por ter vindo para aqui, primeiro.  Por favor perdoa-me”.  Por outras palavras, ela foi 







para o mundo espiritual antes do marido e, como tinha seguido a Igreja da Unificação, coisas que 


pareciam sonhos aconteceram-lhe.  Por conseguinte, ela estava pesarosa.  Tudo lá era demasiado 


bom. 


Há outras pessoas que também são inteligentes como eu.  Conhecendo bem o mundo espiritual, não 


vivi eu toda a minha vida em conformidade com o seu programa?  Temos de voltar à origem, porque 


viemos de lá. 


Rios são formados por água do mar que se vaporiza e eleva na atmosfera e, em seguida, cai de novo na 


terra.  Assim, também nós temos de voltar à origem.  Em tudo, a vida continua através de 


movimento cíclico.  Sem circulação, tudo se decomporá nos seus elementos químicos básicos. 


Que espécie de ser é Deus?  Ele é como a mente deste mundo que existe aqui e agora no universo; é 


como a mente do universo. 


Vocês podem ver a vossa mente?  O mundo espiritual assemelha-se à mente, mas é o lugar onde o 


conteúdo da mente se torna substancial.  È um lugar que transcende o tempo e o espaço.  Lá, vocês 


podem comer tudo o que quiserem.  Não é necessário preocuparem-se com comida, água, bebidas ou 


vestuário.  Esse mundo transcende tudo o que se relaciona com vestuário, comida e alojamento.                             


São carros necessários, lá?  Há fábricas de automóveis?  Há fábricas de produtos alimentares, 


vestuário ou tecidos?  Nenhuma delas existe.  Lá, distâncias infinitas podem ser percorridas 


instantaneamente.  Com que poder?  Com o poder do amor.  Se vocês desejarem ver alguém que 


amam, essa pessoa aparecerá instantaneamente. 


O amor viaja à velocidade mais elevada, e em linha recta.  Este não é amor secular, mas divino.  


Amor divino é verdadeiro amor.  Uma vez no domínio do verdadeiro amor, como se podem mover à 


velocidade máxima em linha recta, serão capazes de operar no campo de acção do universo, o qual 


estará sob o controlo do vosso pensamento. 


Sabendo todas estas coisas, não fiquei cheio de amargura, mesmo enquanto percorri, completamente 


sozinho, o vale da dor e sofrimentos deste mundo, como um pioneiro, toda a minha vida.  Mesmo 


agora, ainda estou determinado a percorrer este caminho, até ao dia da minha morte. 


Quando morremos, encontraremos carris no mundo espiritual.  Os caminhos de ferro na terra e no 


mundo espiritual são como aqueles que passam pelas fronteiras nacionais.  Eles não podem ser nem 


demasiado estreitos nem demasiado altos.  Têm de ter as dimensões certas.  Não há religião, para 


além da Igreja da Unificação, que saiba tais coisas.  Por mais orgulhosos que os cristãos possam ser, 


são ignorantes delas.  Jesus alguma vez falou acerca do mundo espiritual? 


Nesta era do século vinte, vangloriamo-nos da nossa ciência de ponta.  Prosseguimos a lógica formal 


de desenvolvimento, mas não há nenhum lugar, excepto a Igreja da Unificação, onde verificamos a 


existência de Deus com uma teoria religiosa desenvolvida através de processos formais.  (210-225, 


23.12.1990) 


 


Agora não é o tempo em que Jesus é oposto.  Como o tempo chegou em que toda a Coreia louvará o 


meu nome, devido ao meu estabelecimento de um domínio global, vocês deviam cumprir a vossa 


responsabilidade como messias tribais.  Agora, as vossas tribos, incluindo os vossos parentes mais 


distantes, serão restauradas imediatamente.  A restauração de cento e vinte famílias, em seis meses, 







não é problema.  Vocês estão agora na posição do irmão mais velho. 


O Céu e a terra desaparecerão e começarão de novo.  Avôs tornar-se-ão netos, e pais estarão na 


posição de filhos.  Esse tempo pode ser comparado ao caso em que um neto se torna rei, e os seus 


avós, pais e antepassados têm de servi-lo.  O Messias representa a realeza.  No seu país, todos os 


santos voltarão e governarão, em nome dele, reinos tribais.   Isto formará um domínio de libertação 


no qual a realeza constitui parte do domínio nacional. 


A terra pátria de um mundo imenso e eterno está a manifestar-se.  Como eu não quero que vocês 


sejam pessoas dignas de dó, com um campo de acção limitado e perdendo o vosso sentido de direcção, 


estou a criar um domínio de libertação ilimitado, no qual podemos viajar livremente em todas as 


quatro direcções – norte, sul, este e oeste – dentro do vasto cosmos. 


Que tem vocês de transmitir à posteridade?  Têm de deixar por detrás boas coisas para a nação, para 


que os vossos descendentes vivam bem.  Então, as pessoas da nação protegê-los-ão.  Não deixem 


dinheiro, conhecimentos ou poder, mas empreendimentos patrióticos.  Toda a gente disse que eu 


falharia, mas, resolutamente, fiz preparações, de modo a não poder falhar.  Assim, não falharei em 


nenhumas circunstâncias.  (213-146, 16.1.1991) 


 


1.4. A esperança das pessoas-espírito 


 


Que desejariam as pessoas no mundo espiritual?  O mundo espiritual é um mundo onde tudo vos 


pode ser dado, de acordo com o nível onde estiverem.  Desejos são imediatamente satisfeitos.  É um 


mundo onde nada é impossível para as pessoas que tenham a capacidade de ultrapassar qualquer 


situação e seguir em frente.  Se eu falasse acerca disto, as pessoas diriam que estou louco, por isso 


não falo. 


Se vocês desejarem preparar uma festa para um milhão de hóspedes, tudo pode ser preparado com a 


velocidade do pensamento, porque eles aparecerão imediatamente.  Em contraste, olhem para o 


mundo miserável de hoje.  Na Coreia, há muitas pessoas desempregadas, não é verdade?  Vivemos 


num tal mundo.  Que criaria possibilidades?  Do mesmo modo que o calor é produzido por cisão 


atómica, se vocês causassem a cisão de amor, haveria possibilidades instantâneas.  Não é isso 


plausível?  (141-277, 2.3.1986)  


 


Como querem vocês que a vossa vida progrida no mundo espiritual?  É o mesmo que aqui: vocês 


desejam estar amanhã, numa posição melhor que a de hoje.  O desejo comum das pessoas que vivem 


na terra é que elas esperam que hoje seja melhor que ontem, e que amanhã seja melhor que hoje.  


Independentemente de quem vocês sejam, quer venham do oeste ou este, ou do passado, presente ou 


futuro, o vosso desejo comum é esperar por algo melhor, na vida, que o presente.  Isto não muda.  


Todas as pessoas-espírito, no mundo espiritual, são assim.  Elas esperam tornar-se melhores que no 


tempo presente.  Desejam ter um melhor destino que durante a sua vida terrena.  (141-269, 


2.3.1986) 


 


 







Os últimos seis mil anos de história têm consistido na procura e recriação de Adão.  Eva não pode ser 


criada sem Adão.  É por isso que Deus está a criar um homem, Adão.  É por isso que vocês me 


deviam seguir.  A carne e sangue de inúmeras pessoas que apareceram na providência da restauração 


tiveram de ser usados como matéria-prima para esta finalidade.  O ressentimento dos milhões de 


pessoas-espírito tem de ser consolidado aqui.  Então, no dia do advento da incarnação de Adão, os 


mártires que derramaram o seu sangue e morreram sob extrema perseguição sentirão o seu valor pela 


primeira vez.  Embora estejam no mundo espiritual, podem ser libertados através da sua ligação com 


a incarnação na terra.  É assim que funciona.  Isto não devia ser só um conceito vago, mas como é 


que nos podemos então tornar conscientes destes fenómenos?  (29-271, 11.3.1970) 


  


Devíamos continuar a avançar, não importa o que os outros estejam a fazer ao nosso lado, quer 


estejam a comer ou a descansar.  À nossa frente, milhares estão a avançar continuamente.  Se vocês 


lutarem e se esforçarem ao máximo para avançar, puxando a corda, então, outras pessoas também 


puxarão a corda para vocês.  Entretanto, também sentirão que muitas pessoas caiem da corda.  É 


como uma competição de maratona.  Haverá primeiro e segundo lugares.  A história tem sido assim.  


No passado milénio, inúmeras pessoas-espírito agarraram-se a esta corda.  Quando vocês tomam a 


posição mais elevada, e passam para o próximo mundo, se então ligarem a corda à roldana e puxarem 


completamente, tanto o mundo espiritual como o mundo físico serão restaurados.  (32-144, 5.7.1970) 


 


1.5. Libertação das pessoas –espírito do ressentimento 


 


Temos de completar a nossa missão, que pertence às três eras.  Devemos libertar as pessoas no 


mundo espiritual, as pessoas que vivem presentemente no mundo de pecado, e também as gerações 


futuras.  É assim que as três gerações são libertadas.   


Isto é uma tarefa imensa e tremenda.  Que aconteceria se tais coisas fantásticas viessem a acontecer?  


Os vossos olhos abrir-se-iam de espanto; a vossa boca abrir-se-ia completamente, de pasmo; as vossas 


orelhas prestariam súbita atenção, mas curvariam a vossa cabeça.  (28-201, 11.1.1970) 


 


A Igreja da Unificação é um grupo fazendo o quê?  É um grupo fazendo paz e reconciliação.  


Contudo, com quem nos reconciliamos?  Jesus e o Espírito Santo têm estado, até agora, envolvidos 


nesta tarefa.  Eles tinham a missão de dar nascimento.  A missão que Jesus e o Espírito Santo têm de 


cumprir é a de dar nascimento a filhos e filhas. 


A Bíblia afirma que as mulheres serão salvas dando filhos à luz (1 Tim. 2:11-15).  No entanto, 


membros de algumas igrejas oficiais dizem que as mulheres não deviam tê-los.  Então, porque teria 


Deus criado o órgão para as mulheres terem filhos?  Essas pessoas compreenderam mal.  A Bíblia 


diz que as mulheres, que representam Eva simbolicamente, têm de dar nascimento a filhos, outra vez, 


representando Eva e em vez dela. 


Como Deus não pôde estabelecer a base para reciprocidade com Eva, que devia fazer frutificar as 


características essenciais de uma mãe original, Ele foi incapaz de ter espírito e corpo com as 


características de um companheiro sujeito, e esperou por outra oportunidade.   







Então, no tempo de Jesus, Deus enviou estas características para o objecto de Jesus.  Assim, ainda 


não têm corpo.  Jesus teve um corpo, mas o Espírito Santo não teve.  É por isso que dizemos que o 


Espírito Santo é como fogo, óleo, ou vento. 


Apesar disso, se ele leva a cabo a sua missão maternal, entra no nosso coração, o move e o limpa de 


pecado, tornamo-nos puros.  É como uma mãe, dando à luz e cuidando do seu filho.  Para o 


renascimento, devia estabelecer-se a condição de ser-se protegido por Jesus, tal como um pai protege 


um filho.  Então, pode dizer-se que o renascimento é realizado. 


Jesus e o Espírito Santo já alguma vez descansaram, até agora?  Não, não puderam.  O Cristianismo 


descansou alguma vez?  Não.  Deus descansou alguma vez, do seu trabalho de salvar as pessoas 


caídas, durante os passados seis mil anos?  Não.  Então, a Igreja da Unificação já alguma vez 


descansou?  O Rev. Moon já alguma vez descansou?  Ainda estou a correr como um veado 


assustado. 


Porque sou assim?  Para levar a cabo reconciliação, de modo que Deus, Jesus e o Espírito Santo 


possam descansar, e todos os nossos antepassados possam estar em sossego.  Também Deus é um 


antepassado, não é?  Falando do Cristianismo, todos os santos que vieram e partiram são nossos 


antepassados.  Falando da religião, todos os líderes religiosos da antiguidade que vieram e partiram 


também são nossos antepassados.  Temos de cumprir o trabalho de os libertar de ressentimento.  


(75-38, 1.1.1975)  


 


Estou a pensar acerca disto todo o tempo, logo que acordo e mesmo enquanto vou à casa de banho.  


Dormindo ou acordado, estou a pensar nisto, vinte e quatro horas por dia.  Por consequência, não 


devo nada a vocês.  Não sou um homem que incorra em dívidas.  Que louco um líder tem de ser, 


para incorrer e viver em dívidas! 


Digo sempre a mim próprio que não serei derrotado por jovens.  Mesmo agora, ando de barco todos 


os dias.  Estou a fazer isto, porque sei que aqueles que estão interessados no mar, terão poder 


económico ilimitado na América, no futuro. 


Estou a fazer isto de modo a libertar os espíritos daqueles que morreram no mar.  Por vezes saio de 


barco mesmo depois de ser avisado de uma tempestade, porque sei que há muitas pessoas no mundo 


espiritual que morreram desse modo.   


Em mil novecentos e setenta e cinco, fui para o Cabo do Bacalhau para libertar pessoas-espírito de 


ressentimento.  Iniciei um movimento de libertação.  Ninguém no mundo sabe disto.  Então, 


porque faço tais coisas, enquanto sou perseguido?  Para libertar o mundo espiritual de ressentimento.  


(93-96, 15.5.1977) 


 


1.6. Unificação do mundo espiritual 


 


O mundo físico é a esfera de actividade de Satanás, enquanto o mundo espiritual é a esfera de 


actividade de Deus.  Os dois estão constantemente a lutar, com objectivos contrários.  É um facto 


inegável que isto tem permanecido como um factor essencial de ressentimento, durante a providência 


da restauração.  Eles não têm de ter objectivos contrários.  O domínio da mente, baseado em Deus, e 







o domínio do corpo que é governado por Ele, têm de ser preparados.  Este padrão para a fundação 


unificada será estabelecido de acordo com o modo como é desenvolvido na vida quotidiana.  (45-211, 


1.7.1971)       


 


 Para que a Igreja da Unificação possa levar a cabo unificação, tem de fazê-lo a partir do mundo 


espiritual.  Todos vocês conhecem o mundo espiritual?  Os membros da Igreja da Unificação têm de 


conhecê-lo.  Têm de unificá-lo.  Pensam que isso será fácil?  Sem a unificação do mundo espiritual, 


não haverá unificação do mundo físico. 


 Não são as lutas deste mundo terreno, hoje, verdadeiramente difíceis?  São.  Porém, as lutas do 


mundo espiritual são-no ainda mais.  Com isto em mente, os membros da Igreja da Unificação não 


podem abrir a boca para dizer: “É difícil”.  (153-53, 18.10.1963) 


 


 No processo de procurar o ideal, que é que unifica o espiritual e o físico?  O mundo espiritual e o 


mundo físico têm de trocar de lugar, para se tornar um, porque a dimensão espiritual é o mundo 


espiritual e a dimensão física é o mundo terreno.  Isto não será feito simplesmente mantendo-se 


agarrados àquilo que vos pertence.  Só quando vocês dão tudo, o outro lado virá para vocês, e só 


quando o outro lado vos dá tudo, vocês irão para o outro lado.  Vocês vão para a posição que foi 


perdida.  (147-94, 31.8.1986) 


 


 No futuro, para ligar o mundo físico e o mundo espiritual, temos primeiro de estar conscientes das 


nossas crenças globais e ideologia unificadora, e, de boa vontade, seguir o caminho de sofrimento, de 


modo a avançar para o nível global.  Quando isto acontece, os mundos físico e espiritual 


automaticamente se tornarão um.  A unificação começará a ter lugar a partir daí, e a direcção do seu 


progresso será determinada.  (29-284, 11.3.1970)  


 


 Pode a Igreja da Unificação unificar o mundo físico, antes do mundo espiritual?  Não pode.  Essa é a 


regra.  Por essa razão, para unificar o mundo espiritual, conduzi os membros da Igreja da Unificação, 


na terra, às garras da morte e fi-los trabalhar duramente, sem piedade. 


 Quando isso acontece, o mundo espiritual não pode deixar de vos ajudar.  Quanto mais vocês entram 


numa situação miserável, tanto mais o mundo espiritual une as suas forças, à sua própria maneira, para 


tratar dela. 


 Quando entram num lugar profundo, o domínio do Céu emergirá do meio desta raça de trinta milhões.  


Este domínio também inclui aqueles que foram para o inferno há muito tempo.  (49-108, 9.10.1971) 


 


2. A relação entre as pessoas na terra e espíritos 


 


2.1. As pessoas na terra e espíritos 


 


Este mundo pertence ao diabo.  Temos de recuperá-lo.  Vocês não sabem quando morrerão, ou 


sabem?  Toda a gente morre.  Se não estabelecermos a fundação na terra, para ultrapassar várias 







vezes o pico da morte, o Reino de Deus na terra não será criado.  Sem isso, o Seu Reino do Céu não 


será estabelecido.  Temos de tornar possível voltar à terra, sempre que quisermos, depois de irmos 


para o mundo espiritual.  Só então viveremos no Reino de Deus na terra, e estabeleceremos e 


viveremos no Seu Reino no Céu. 


Depois de irmos para o mundo espiritual, temos de regressar livremente.  Sem realizar o Reino de 


Deus na terra, não podemos regressar livremente.  Isto não é imaginação descontrolada.  É assim 


que as coisas são.  Temos de fazer esforço para tornar isto possível por toda a eternidade.  Todos os 


nossos antepassados, tendo falhado em cumprir a sua porção de responsabilidade e condições de 


indemnização, não puderam encontrar caminho aberto no mundo espiritual, e desceram à terra para 


continuar a pagar indemnização, mas vocês não podem repetir os mesmos fracassos.  Como o 


Princípio é verdadeiro, todos vocês serão apanhados por este facto.  (146-223, 1.7.1986) 


 


Há um muro entre o caminho que as pessoas religiosas têm de seguir, e o caminho que as pessoas 


ordinárias têm de seguir.  Como podem não crentes harmonizar-se com crentes, e como podem 


crentes encontrar harmonia entre si, na era do final do século?  Sem resolver este problema, a 


humanidade será dividida em duas e tornar-se-á incapaz de entrar num novo mundo unificado.   


Se as duas divisões pudessem entrar num mundo único, isso resultaria num mundo dividido, e não 


pode ser algo que o Deus absoluto idealiza.  Considero que estas duas divisões não podem ambas 


chegar lá, porque o mundo ideal de Deus não pode senão ser um mundo único.  Assim, o modo para 


resolver este problema não é encontrado em complicados assuntos globais, mas consiste em saber 


como podemos descobrir o “eu” que unificará a mente e o corpo, e salte em direcção ao objectivo. 


Considerando que a unidade das religiões e do mundo tem de vir de mim, a questão daquilo que a 


Igreja da Unificação está a tentar fazer hoje, é posta em evidência.  Ela não existe simplesmente por 


existir, mas devia conseguir solidariedade com o mundo, descobrindo maneiras em como a fundação 


de actividade religiosa pode ser acompanhada pela actividade social, e maneiras em como o mundo 


procura o caminho religioso, desse modo causando a unidade das duas.  Um grande muro impede que 


a religião e sociedade se unam – individualmente, e aos níveis familiar, racial, nacional, global e 


mesmo cósmico. 


A partir de que ponto, começamos a demolir este muro?  Onde começou o problema?  Não no fim 


do mundo, mas no indivíduo.  Como resultado do indivíduo ficar desarranjado, a mente e o corpo 


separaram-se e prosseguiram os seus objectivos separados, em direcções diferentes.  Que se torna o 


problema aqui?  É como convergir, tecer, combinar e fundir numa só, finalidades diferentes, e, em 


seguida, como reintegrar a mente e o corpo. 


Como Deus e Satanás existem, estão a trabalhar.  Deus tem estado até agora a guiar a providência da 


restauração e a providência de procurar a verdade, para salvar a humanidade.  Satanás, pelo contrário, 


está a opor-se à providência de Deus.  Deus, do lado da bondade, depois de estabelecer o conceito de 


um mundo ideal na direcção da Sua providência, está a avançar em direcção àquela finalidade, 


distinguindo diariamente entre o bem e o mal.  Por outro lado, o mau deus Satanás está a torcer a 


humanidade na direcção oposta, enquanto lhe diz que não siga o caminho de Deus.   


Em cada fronteira e muro, Deus está a torcer os braços das pessoas e a dizer: “Não vás de encontro ao 







muro.  Volta à direita!” e Satanás também está a torcer os braços delas e a dizer: “Volta à esquerda!”  


É assim que estamos a ser divididos.  O nosso movimento para a direita resultou na ala direita em 


política, e o resultado do movimento global para a esquerda é a ala esquerda em política.  Agora, 


enfrentamos a era histórica, no fim do século, das alas esquerda e direita.  Elas são o resultado visível 


da luta entre a mente e o corpo. 


Então, a questão é como criar unidade.  É o indivíduo unido através da união do mundo, nação, tribo 


e família?  Não.  A união tem de começar com o indivíduo.   


Então, pondo o mundo de lado durante algum tempo, temos de formar um movimento para a unidade 


dentro do indivíduo.  Com o mundo de todos os dias ligando-se à religião, e a religião ligando-se ao 


mundo de todos os dias, devíamos tornar-nos indivíduos que os dois lados possam aceitar.   


Todavia, o problema aqui é que maus espíritos estão a dominar o corpo.  Maus espíritos estão 


enraizados no corpo, e bons espíritos, na mente.  Assim surge a divisão entre materialismo e 


idealismo.  As coisas de que as pessoas falam neste mundo não surgem simplesmente por acaso.  


Como o tempo se aproxima, os pecadores deviam confessar os seus pecados.  Deviam confessar tudo 


acerca de quem são.   


A questão de saber se conseguiremos unidade na terra é decidida pelos testemunhos dos bons e maus 


espíritos, ao nível global.  Bons e maus espíritos estão a lutar a esse nível, embora não possamos 


observar ou sentir que estamos incluídos e fazemos parte disso.  (140-15, 1.2.1986) 


 


2.2. A posição das pessoas no mundo espiritual 


 


Presentemente, há quatro biliões de pessoas a viver na terra, mas, no mundo espiritual, há centenas de 


biliões de espíritos.  Assim, a questão é como este mundo e o mundo espiritual, o qual consideramos 


como sujeito, estão relacionados.  Estão relacionados através daquilo que consideramos valioso na 


terra, tal como coisas materiais, conhecimentos ou poder?  Esse não pode ser o caso, porque o mundo 


espiritual é um mundo que transcende o mundo material.  Transcende o mundo do conhecimento.  


Como transcende o tempo e o espaço, é um mundo onde a alegria de ontem se pode tornar a alegria de 


hoje, e a alegria de hoje se pode tornar a alegria de amanhã. 


Deste ponto de vista, esse mundo essencial não se move com base em coisas de que nós, que vivemos 


hoje na terra, precisamos ou apreciamos.  O que é importante é saber qual é o centro de tudo o que 


tem valor na vida no mundo espiritual. 


Cada espírito, no mundo espiritual, pertence à sua sociedade.  Como na terra, o mundo espiritual 


também tem famílias, tribos, nações e um mundo.   


O mundo espiritual é o lugar onde toda a gente, que agora vive na terra, sem excepção, e quer goste ou 


não, irá habitar.  Desde os bárbaros, até às pessoas civilizadas, uma grande diversidade de pessoas de 


todas as formas, que vieram e partiram através da história, estarão reunidas lá.   


Se até agora, a história humana não foi baseada em paz, felicidade, e no ideal, então, que acontecerá às 


pessoas no mundo espiritual?  Como serão governadas?  As pessoas que viveram na terra não 


podem mudar subitamente no mundo espiritual.  Não há um ditado: “Um hábito fixo aos três anos de 


idade, continua até aos oitenta.”?  É difícil corrigir a vossa natureza inata.   







A este respeito, existe algo particularmente diferente acerca das pessoas no mundo espiritual, quando 


comparadas com as pessoas que vivem hoje na terra?  Tornar-se-iam diferentes subitamente?  Isso 


não é possível.  É-se colhido exactamente com a mesma forma na qual se viveu neste mundo.  


Afinal, todas as pessoas no mundo espiritual são simplesmente pessoas que viveram na terra.  Dessa 


perspectiva, o mundo espiritual não é diferente do mundo onde as pessoas vivem hoje.  (141-267, 


2.3.1986) 


 


O mundo espiritual tem tantos tipos de trabalhadores, mas eles não podem vir à terra e trabalhar como 


lhes agrada.  Estão impedidas de o fazer.   


A não ser que uma ponte seja construída pela religião, só algumas pessoas especiais podem voltar à 


terra.  Por exemplo, facções foram criadas dentro do Judaísmo, e quando descem do mundo espiritual, 


a corrente principal não estará numa linha recta.  Quando cada uma das facções do Judaísmo faz as 


suas próprias devoções, a corrente principal move-se para trás e para a frente, de modo correspondente.   


Por consequência, só aqueles ligados à linha recta podem descer.  De outro modo, não podem vir e 


cooperar, através do processo de ressurreição pelo regresso.  Eventualmente, as pessoas na terra 


também irão para o mundo espiritual.  Uma vez no mundo espiritual, se quiserem descer para a 


próxima geração, têm de seguir o mesmo princípio.  Todavia, somente algumas pessoas especiais 


serão capazes de o fazer.   


 Haverá cada vez mais barreiras no mundo espiritual, tornando-o cada vez mais complicado.  A 


próxima geração irá toda, eventualmente, para o mundo espiritual.  Consequentemente, estas barreiras 


tornam-se cada vez maiores.  Há barreiras por toda a parte. 


 Agora é uma era global.  Imaginem quão complicado tem de ser.  Pensem quantas vezes os espíritos 


têm de andar às voltas, de modo a encontrar o caminho para descer à terra.  Assim, quando o tempo 


chegar, os muros têm de ser destruídos.  Estamos a criar caminhos que descem do mundo espiritual, e 


vão para o mundo espiritual.  Isto é o que a Igreja da Unificação está a fazer. (102-29, 19.11.1978) 


 


Aqueles que foram até agora para o mundo espiritual estão todos divididos.  Eles não comunicam 


horizontalmente, mas comunicam verticalmente, em certa medida.  (218-124, 14.7.1991) 


 


2.3. Os espíritos são mais numerosos que as pessoas na terra 


 


Vocês sabem quão gigantesco é o mundo espiritual?  Já alguma vez imaginaram qual seria a 


população desse mundo?  Alguns médiuns calcularam que há cerca de três mil trezentos e vinte 


espíritos por cada pessoa viva.  Se um tal número estivesse todo do nosso lado, perderíamos ou 


ganharíamos a luta contra o mundo satânico?   


Esses espíritos têm medo de bombas atómicas?  Do mesmo modo, se vocês não têm medo de balas, 


de bombas atómicas ou da nação, nunca serão derrotados.  Serão certamente vitoriosos.  Têm de 


transcender isso.  Embora estejam a objectar, forçar-vos-ei a caminhar, e seguir-vos-ei depois de 


fechar a porta à chave.  Comportar-me-ei como o dono, e fecharei a porta à chave, quando todos 


tiverem passado por mim.  Com estes pensamentos, tenho estado a lutar até agora.  (86-192, 







28.3.1976) 


 


2.4. Espíritos errantes 


 


Aqueles que negam a existência de Deus são mais dignos de dó que as pessoas que estão a morrer de 


fome.  Estas irão para um certo nível no outro mundo, de acordo com o mérito da sua fé, mas os ateus 


não terão nenhuma base de apoio, porque negam a existência do mundo espiritual.  Eles flutuam lá, 


como uma massa de nuvens.  Tornam-se espíritos errantes.  Tal como as nuvens se acumulam e 


produzem chuva, eles congregam-se e exercem uma influência má.  Todos vão para o inferno e 


causam sofrimento lá.  Embora eu saiba isto muito claramente, tenho de salvá-los, e é por isso que 


estou a realizar este trabalho.   


É um problema sério que as pessoas estejam a morrer.  Sessenta mil morrem agora em cada dia.  


Vinte milhões a morrer de fome anualmente, significa sessenta mil por dia.  Quando os pais, irmãos e 


filhos das pessoas que estão a morrer as vêem, uma  cena de fazer despedaçar o coração tem lugar.  


Se aqueles que são conhecidos como os Verdadeiros Pais não sentem compaixão e fazem os 


preparativos relevantes, o facto de serem contemporâneos dessas pessoas a morrer de fome na terra, 


tornar-se-á uma fonte de ressentimento. 


Com isto em mente, tenho estado a preparar uma maneira de resolver a fome no mundo, através de 


projectos baseados no oceano.  Ainda que isto signifique que as nossas dificuldades dupliquem ou 


tripliquem, dei publicidade global e preparei um caminho para permitir que Igreja da Unificação 


ofereça a sua ajuda, mantendo-se o mais perto possível do problema.  Por essa razão criei o Centro de 


Televisão de Washington, e iniciaremos uma campanha de angariação de fundos para isto.   


Considerando que as pessoas não vivem mais que cem anos, de cinco biliões de pessoas, cinquenta 


milhões passam para o mundo espiritual todos os anos.  Que podemos fazer por aqueles que vão para 


o inferno?  Deus quer colher para o Seu lado aquilo que Satanás semeou.  Que acontecerá, se isto 


for constantemente adiado?  Durante os últimos quarenta anos, quantos foram para o inferno?  


Biliões.  Isto é sério.  Quando eu for para o mundo espiritual, se eles dizem: “Quando viveste na 


terra, não cumpriste a tua responsabilidade para connosco, cumpriste?” então, como devo responder-


lhes?  Devíamos pelo menos pensar nisto.  Quando falo com os membros, partilho estes 


pensamentos, e exprimo a minha determinação de tomar responsabilidade pelo futuro.  Eles dirão: 


“Tu és uma pessoa extraordinária.  Preocupaste-te connosco”.  (205-355, 2.10.1990) 


 


2.5. Discernindo espíritos com a mente 


 


Nenhuma pessoa comum no mundo conhece o gosto da água que se bebe depois de se ter saído e 


falado com um coração sério, enquanto se derramou suor.  Qual é o sabor dela?  Não se pode 


mesmo comparar com Coca-Cola ou água com mel.  Tem um sabor diferente, cada vez que se bebe. 


Temos de descobrir tais coisas; de outro modo não podemos desenvolver percepção extra-sensorial. 


Vocês não seriam capazes de reagir a nada, em relação ao mundo espiritual.  Se chegarem a sentir tais 


coisas, os vossos ouvidos tornam-se muito sensíveis e, depois de ouvirem algo à distância, já terão 







analisado o conteúdo desse som.  Mesmo de olhos fechados, serão capazes de se aperceber de quem 


está a passar e se se trata de boas ou más pessoas.  Tornar-se-ão espiritualmente perceptivos.  Sem 


compreender isto, não podem discernir entre bons e maus espíritos.  Vocês sabem não pela visão, mas 


através da mente.  Os olhos da mente estão a um nível mais elevado que os olhos físicos. 


Estou a dizer-vos isto, porque vocês têm um longo caminho a percorrer.  Deviam saber isto.  Não 


sejam arrogantes.  Por conseguinte, a Bíblia afirma: “Bem aventurados os pobres de espírito, porque 


deles é o Reino do Céu”.  É o mesmo princípio – tudo está relacionado.  (96-169, 3.1.1978) 


 


2.6. O valor da vida na terra 


 


Sabemos que, durante milhares de anos, inúmeras pessoas têm estado a acusar Adão e Eva.  Agora, 


vocês estão a tornar-se novos antepassados. 


Serão vocês antepassados que serão acusados pelos vossos descendentes, ou antepassados de bênção, 


que serão glorificados?  Estão a permanecer na encruzilhada.  Adão e Eva são acusados, porque 


falharam em permanecer na posição pública.  Certamente estariam hoje livres de acusação, se 


tivessem seguido um caminho mais sacrificial e mais público. 


Vocês têm de saber que estão a permanecer numa situação semelhante. Como tal, deviam sempre 


pensar que estão a representar três eras.  Por esta razão, têm de compreender que o mundo espiritual 


está nas vossas mãos, e que os vossos antepassados estão à vossa mercê.  Se agruparem o passado, 


presente e futuro, e os mundos físico e espiritual, e os conduzirem, eles virão a correr para vocês.  


Temos de cumprir essa missão. 


O mundo espiritual, os vossos parentes, o vosso país e mesmo o trabalho de estabelecer a tradição para 


os vossos antepassados estão todos nas vossas mãos.  Deviam ter isto sempre presente na vossa 


mente.  O vosso cumprimento ou não cumprimento deste trabalho, como um indivíduo, determinará 


se os vossos antepassados e parentes serão libertados, e se os vossos descendentes podem ser as 


pessoas escolhidas para a libertação.  (66-75, 17.3.1973) 


 


Deus tem estado a tentar atingir o objectivo, durante seis mil anos bíblicos, contudo sem sucesso; 


depois de tentar durante dezenas de milénios, Ele finalmente atingiu-o.  Quando se pensa nisso, a 


hora do golpe de sorte foi quando Ele Se sentiu ensonado e exausto ao máximo.  Dormitaria Ele, ou 


ficaria impotente nesse momento?  Quando estava tão exausto e ensonado, Ele reuniu as Suas forças 


e atirou de novo, com uma mente clara.  Depois de atirar, cairia Ele de fadiga e sonolência?  


Esquecendo-Se da Sua dignidade, exclamaria: “Oh!”, com alegria. 


Que estupefacto o mundo espiritual tem de estar!  Da perspectiva dos anjos, quão estupefactos eles 


têm de estar, dizendo: “Oh, o erro do arcanjo causou sofrimento a Deus, e agora…”  Se durante 


dezenas de milhares de anos o mundo espiritual tinha estado a desejar que o alvo fosse atingido, o que 


aconteceu agora, na realidade, como se sentiria?   


Se houvesse um tal lugar maravilhoso, as pessoas de todo o mundo tentariam entrar, ou não, ainda que 


o bilhete de entrada pudesse custar dez mil dólares?  Suponhamos que todos os tipos de pessoas 


vieram e, em seguida, saíram, lamentando-se: “Meu Deus, gastei tanto dinheiro com este bilhete!” mas 







então, mais tarde, um certo pedinte, nessa vizinhança, comprou um bilhete com o dinheiro das suas 


esmolas, entrou e observou Deus a atingir o objectivo.  Que faria o pedinte?  Começaria ele a dançar 


lá, ou não? 


Então, Deus ficaria excitado e começaria a vangloriar-se acerca disso.  Não diria Ele: “Oh, consegui-


o, consegui-o!  Ninguém está aqui?”  Mas então, se visse este pedinte, nesse momento, vocês 


pensam que Ele gritaria: “Seu pedinte miserável!”?  Pelo contrário, começaria a dançar, dizendo: “Oh, 


esplêndido!”  (103-86, 4.2.1979) 


3. Os Nossos Antepassados e Nós 


 


3.1. Os antepassados estão a observar-nos 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, os vossos antepassados virão ou não para vocês?  Eles 


dirão: “Oh, os nossos descendentes tornaram-se membros da Igreja da Unificação e encontraram o Rev. 


Moon!”  A partir desse momento, o palácio e família real do Céu começarão.  Até agora, não houve 


palácio no Céu. 


Entre o neto de compreensão lenta, que faz aquilo que digo, e a neta que tenta ser esperta e me evade 


imperceptivelmente, como uma enguia, seguindo os seus próprios pensamentos, a quem louvarão os 


antepassados?  Louvarão a neta, que age como um coelho, ou o neto que age como uma tartaruga?  


Louvarão aquele que age como uma tartaruga. 


Os coelhos urinam várias vezes.  Das tartarugas não sei.  Não as tenho visto a urinar.  Os coelhos 


urinam no seu caminho, depois de um certo período de tempo, e fazem-no, de novo, pouco depois.  


Porquê?  Para demarcar o seu território, de modo a impedir que outros coelhos se aproximem.  


Assim, devíamos ser como tartarugas.  Aqueles que fazem aquilo que se lhes diz, e avançam em 


frente esquecendo-se das horas do dia, da passagem do tempo e das estações do ano, serão bem 


acolhidos por toda a parte.  Todos os vossos antepassados, no mundo espiritual, estão a observar o 


modo como vocês vivem.  Não existe nenhum lugar onde se possam esconder.  Eles estão a observar 


tudo.  Quando vocês vão para o mundo espiritual, são capazes de ver através de paredes, e mesmo a 


terra inteira.   


Estamos destinados a ir viver eternamente num tal mundo.  Como fomos criados como objectos do 


amor de Deus, Ele precisa eternamente de seres que se tornem companheiros objecto do Seu eterno 


amor.  Tal como Deus é eterno, nós somos eternos.  Sem nos tornarmos companheiros de amor, não 


temos vida eterna. 


No outro mundo, quem vai para o lugar mais elevado?  Aqueles que desejam que fosse possível 


nascerem outra vez como pessoas que servem a humanidade como Deus.  Aqueles que O 


compreendem e confortam eternamente são os que mais se aproximam d‟Ele: são aqueles que tentam 


usar todas as boas coisas que têm, ao serviço da humanidade. 


Quando avós se aproximam do dia da morte, não transmitem todas as boas coisas aos seus filhos?  


Tal como avós transmitem aos seus descendentes os frutos do seu trabalho, com essa espécie de 


coração devíamos viver de um modo que nos permita dizer que transmitiremos algo à humanidade.  


(213-196, 20.1.1991) 







 


3.2. Devíamos ultrapassar todos os nossos antepassados 


 


Quando vocês deixam por detrás um amor maior que o dos vossos avós e bisavós, na casa onde os 


vossos antepassados tinham vivido, no quarto onde o vosso avô, o vosso pai e vocês nasceram, o Céu 


verá o brilho de amor a irradiar.  Centenas, milhares e milhões de volts de luz irradiarão.  Se 


perguntarem a vós próprios para onde vai a luz brilhante, ela ascende da vossa terra natal para 


gerações dos vossos antepassados.   


Quando vocês forem para o mundo espiritual, chegam ao Reino do Céu onde Deus está.  Este reino é 


a nossa terra natal original.  Não é Deus o nosso Pai original? 


Adão e Eva são as incarnações de Deus.  Como eles são os pais horizontais, e Deus é o Pai vertical, 


quando as pessoas se libertam do seu corpo horizontal e regressam, verticalmente, à sua terra natal, 


vivem servindo Deus como o Rei eterno.  Quem é o rei?  Se Adão e Eva não tivessem caído, ter-se-


iam tornado monarcas de amor que, aperfeiçoando-se como incarnações de Deus, cumpririam a sua 


porção de responsabilidade, pela qual podiam ligar na terra os Domínios Directo e Indirecto, através 


do amor de Deus.  Então, Deus viveria no coração de Adão, e os espíritos de Adão e Eva tornar-se-


iam o corpo de Deus; eles seriam um só corpo.  Juntos, partilhariam e respirariam eternamente amor 


divino e humano. 


Por isso, temos de receber o amor de Deus e, em seguida, esforçar-nos para praticar amor mais 


semelhante ao amor essencial que o dos antepassados Adão e Eva.  Este é o caminho eterno que 


vocês percorrem no mundo espiritual, à procura da verdade.  (213-190, 20.1.1991) 


 


3.3. Também devíamos visitar a sepultura dos nossos antepassados 


 


Se os vossos avós morreram, vocês devem visitar a sua sepultura, com a mesma emoção que sentiriam, 


se Deus estivesse lá sepultado.  Daqui em diante, quando eles morrerem, vocês devem chorar e 


lamentar-se amargamente.  Quero dizer que devem expiar o ressentimento causado por não terem 


servido bem os vossos avós, durante a vossa vida. 


Devem oferecer devoção, até que sejam reconhecidos por Deus, que ouve o vosso choro, e até que o 


vosso avô envie uma mensagem a dizer que, agora, tudo está cumprido.  No tempo da colheita, não 


devem esquecer-se dos vossos avós.  Devem visitá-los e servi-los sinceramente, em cada uma das 


quatro estações.  Então, eles elogiar-vos-ão e dirão que, embora tivessem pensado, por engano, que 


vocês se tinham tornado um espírito separado do corpo ou demónio da Igreja da Unificação, se tinham, 


na verdade, tornado um neto real. 


Vocês devem servir os vossos pais, melhor que qualquer rei serviu os seus pais.  Não desejam que os 


vossos pais fossem um rei e rainha?  O vosso coração deseja que os vossos pais fossem mais 


extraordinários que Deus e reis, e que vocês pudessem servi-los como tal.  Deviam viver com as 


qualificações de filhos reais, que possam tornar a sua mãe e pai mais felizes que quaisquer reis do 


mundo, ainda que tivessem de obedecer ao protocolo do palácio.  


Então, os vossos pais não deixariam de vos louvar, sempre que abrissem a boca.  Como todos os 







vossos antepassados no Céu e todos os vossos descendentes vos louvarão, o domínio da unificação 


desenvolver-se-á, com base no serviço a esses pais e avós.  Os domínios de unificação para netos, 


pais, e filhos filiais determinarão a corrente principal de todas as gerações no futuro.    Isto torna-se 


a fundação sobre a qual a semente da unificação pode ser semeada.  Uma vez que tenham isto, 


avançarão em frente, sonhando.  (220-349, 20.10.1991) 


 


Como o direito de primogenitura foi agora restaurado, todos os nossos antepassados das três gerações - 


avô, pai e irmão mais velho – submeter-se-ão perante as posições do filho primogénito, dos pais e do 


rei, para apoiar e servir os seus netos como seu antepassados e avós.  À medida que esta grande 


convulsão do Céu e da terra e inversão de cento e oitenta graus têm lugar, em que um filho é servido 


como um pai e um irmão mais novo é servido como um irmão mais velho, uma acção semelhante tem 


lugar no inferno, pelo que muda a sua direcção, de modo que se pode mover em direcção ao Céu. 


Assim, temos de regressar à nossa terra natal e restaurar cento e sessenta famílias.  Na vossa terra 


natal, devia haver um constante movimento de pessoas a ouvir a Palavra.  Quando o neto mais velho 


pelo filho mais velho – que é a raiz da linhagem – fizer uma recomendação, então, todos os 


descendentes colaterais deviam segui-la.  Logo, reúnam todas as cento e sessenta famílias, e realizem 


uma festa com uma cerimónia de declaração da Igreja da Unificação.  Elas deviam prometer 


obediência absoluta às ordens dos príncipes e princesas de Deus, reunir-se no local onde os 


antepassados estão sepultados e, perante as sepulturas, cuidar deles como de um rei a ser entronado.    


Vocês têm de ser capazes de dizer: “Através dos Verdadeiros Pais, tornámo-nos antepassados que 


podem transmitir uma nova linhagem, e tornar-se uma tribo abençoada que afecta o domínio de 


libertação!  A nossa tribo fará parte da família e parentes eternos e imutáveis de Deus”.  Então, 


vocês serão eternamente separados de Satanás.   


A Igreja da Unificação permite a veneração de antepassados.  O Cristianismo permite a realização de 


ritos ancestrais?  A Igreja da Unificação devia continuar a estabelecer esta tradição.  Isto não é uma 


tradição secular.  Torna-se o domínio real para servir eternamente os parentes tradicionais, no 


domínio dos messias tribais que se sucedem nas gerações genealógicas, pelo serviço ao Pai Celestial, 


ao Reino do Céu e aos antepassados celestiais.    Será uma nação onde podemos servir o rei, e cantar 


canções de louvor pelo reino eterno de paz e prosperidade.  Compreendem?  Vocês, a vossa mãe, pai, 


família e tribo podem ir directamente para o Céu, só depois de terem vivido em tal nação.  (220-221, 


19.10.1991)  


 


3.4. Antepassados que podemos encontrar no mundo espiritual 


 


Vocês têm de saber o que a vossa casa é.  É a casa representativa, entre todas as casas que as pessoas 


habitam, enquanto vivem na terra.  Não só isso, representa mesmo o mundo espiritual.  Vocês 


podem viver nessa casa.  Aqueles que têm vivido desse modo podem natural e automaticamente ir 


para o mundo da terra natal original, a sua terra natal.  Não haverá conflito, quando encontrarem avós 


ou qualquer outra pessoa. 


Quando vocês forem para o outro mundo, os vossos antepassados de milhares de gerações estarão 







todos reunidos lá.  Haverá alguns que acabaram no inferno.  Algumas gerações dos vossos 


antepassados foram para o inferno, enquanto outras foram para diferentes lugares.  Estão em níveis 


diferentes.  O Céu é o lugar para onde vão aqueles que viveram servindo os outros.  Assim, vocês 


podem ser um exemplo do ditado: “Tudo está bem, se houver harmonia na família”.  Se viverem para 


a vossa família, e cuidarem dos vossos avós pelo menos três vezes, eles compreenderão que não 


tinham razão. 


Quantas vezes, através de milagres e trabalhos prodigiosos, tentou Moisés servir no Egipto?  Várias 


vezes – sete, dez, mesmo mais de doze vezes, ele tentou servir.  Quando vocês tentam servir e, 


contudo, não são aceites, então, Deus guiá-los-á.  Ele fará frutificar noutros lugares aquilo que 


investiram oficialmente num lugar, através do vosso serviço aos outros.  Assim, entre as pessoas de 


fé que viveram no mundo satânico na terra, aquelas que viveram uma vida de serviço amando Deus, 


embora tivessem sido perseguidas e recebido oposição na terra, viverão bem na Sua terra natal original, 


tal como os Israelitas se tornaram o povo escolhido, e entraram em Canaã, depois de passarem pelo 


deserto. 


Então, serviram vocês bem avós de cabelos brancos?  A neve acumula-se nas montanhas altas, não é 


verdade?  Deus é limpo.  Assim, o cérebro sabe tudo isto.  Também, serviram tais avós as suas 


próprias sogras e mães das sogras?  Têm de servi-las de tal modo que as palavras que proferem à 


morte serão: “Irei à tua frente e preparar-me-ei para te receber no outro mundo, do mesmo modo que 


tu me serviste”.  (213-182, 20.1.1991) 


 


4. A Nova Era Espiritual 


 


4.1. A vinda da era da percepção extra-sensorial 


 


O mundo espiritual não deixa de existir quando vocês ultrapassam só um pico.  No futuro, a era da 


percepção extra-sensorial virá, e, então, não haverá ninguém que não possa comunicar com o mundo 


espiritual.  O tempo em que as pessoas atacavam a terra passou, e os espíritos atacá-la-ão.  Agora, 


Satanás e maus espíritos estão a atacar, mas um tempo virá em que bons espíritos atacarão.  Estou a 


fazer isto de modo a pavimentar o caminho para esse tempo.   


No que respeita à atitude dos pais para com os filhos, é bom que haja pais que cuidem dos filhos, com 


um coração afectuoso. 


Este caminho não pode ser evitado, não importa quem possa negá-lo.  O caminho da morte é 


inevitável.  Que acontecerá, se vocês tiverem de percorrê-lo sozinhos?  Para onde iriam, se um 


mundo espiritual desolado se abrisse para vocês?  Para onde vão as pessoas sem pátria?  Seria um 


mundo assustador ao máximo.  Tanto Satanás como anjos virão lá. 


Quando vocês abrem os olhos subitamente, depois da morte, compreenderão que o mundo espiritual 


existe, mas, então, que fariam se Satanás vos arrastasse?  Satanás, talvez salte para junto de vocês, 


dizendo: “Eh, tu!  Vai para o princípio da fila!”  Tais coisas podiam acontecer.  Se pensarem nisto, 


podem dormir?  É um curso inevitável. 


Sou sério acerca de tais coisas.  Que acontecerá depois da morte?  Quando eu for para o mundo 







espiritual, tais e tais pessoas virão até mim.  Fiz todos os preparativos.  Sei todos os segredos de 


Confúcio, Buda e Jesus. 


Perguntei mesmo a Jesus: “Não morreste por tal e tal razão?” e ele respondeu: “Certamente.  Como é 


que o Rev. Moon, da Igreja da Unificação, sabe tudo isso?”  Sabendo tais coisas, é possível para mim 


tornar-me mesmo um amigo de Jesus.   


Vocês ou cristãos podem chamar a Jesus: “Senhor! Senhor!” mas eu não chamo.  Somos amigos.  


Chamam-me herege por dizer tais coisas, mas vocês descobrirão quem é herege, quando forem para lá.  


Vocês deviam preparar o terreno para todas estas coisas, antes de irem. 


Estou a fazer isto, porque sei muito bem que, quando for para o mundo espiritual, haverá uma grande 


comoção.  Se não puderem acreditar nisto, orem e descubram por vocês próprios.  Isto é um aviso 


da Igreja da Unificação.  Se orassem e descobrissem que estavam errados, que fariam?  É isso que 


acontece, porque todas essas preparações foram feitas.   


É por isso que estou a seguir este caminho, embora seja difícil.  E vocês?  Para onde irão?  Estão 


prontos?  Quando estiverem a morrer, se me disserem: “Oh, Professor, por favor ajude-me, porque 


estou a morrer e a ir para o mundo espiritual”, nada pode ser feito, então.  Preparações não podem ser 


feitas nessa altura, mas só enquanto na terra.  (61-327, 3.9.1972) 


 


4.2. A entrada numa nova era através da declaração do Dia da Vitória do Céu 


 


Jesus é a fase de formação, os doze discípulos são a fase de crescimento, e os setenta e dois discípulos 


são a fase de aperfeiçoamento – três fases.  Se vocês não puderem fazer isto, não podem ir para o Céu.  


Originalmente, a Bênção devia ser recebida depois de se conseguir isto.  Então, Jesus também se casa. 


Quando a vossa família inteira vier a acreditar, com as três gerações de avós, filhos e netos a tomar 


conta disto e daquilo, então, elas podem contar como três gerações.  Quando isto acontece, através da 


restauração dos vossos pais, vocês podem restaurar imediatamente os vossos antepassados de miríades 


de gerações.   


A era aproxima-se na qual o mundo espiritual pode voltar à terra.  A organização na terra também 


forma a organização no mundo espiritual, e eles unem-se completamente.  Quando tais fenómenos 


extraordinários ocorrem, imaginem quão cheio de alegria fica o mundo espiritual! 


Por isso, a era da vitória da religião e do mundo espiritual chegou.  (96-250, 22.1.1978) 


 


Agora orem: “De acordo com as palavras do Verdadeiro Pai, neste Dia da Vitória do Céu, de quatro de 


Outubro de mil, novecentos e setenta e seis, vocês, bons espíritos, por favor voltem e conduzam para o 


Céu, através do vosso abraço virtuoso, os vossos maus descendentes na terra”.  Uma era está a chegar 


em que tais ordens se tornarão possíveis.  Como nós vivemos no domínio da era de Adão, e os 


espíritos vivem no domínio dos anjos, devido ao princípio e lei que os anjos têm de assistir Adão, 


chegamos rapidamente à conclusão que eles serão forçados a ajudar.  (89-113, 4.10.1976)  


 


O mundo espiritual e mental é, basicamente, um mundo de unificação.  Se vocês disserem: “Gostaria 


de ver tal e tal pessoa”, e esperarem vinte e quatro horas, essa pessoa vem.  Isto acontece.  Quando 







vocês se focam, ela aparece.  É como o envio de sinais de rádio. 


Então, ela torna-se curiosa acerca de vocês e sente o desejo de vir, porque a sua mente trabalha como 


um receptor.  (76-142, 2.2.1975) 


 


4.3. A cerimónia de unificação e assistência espiritual 


 


Qual é o significado do aniversário natalício dos Verdadeiros Pais (sexto dia do ano novo, no 


calendário lunar)?  Depois deste ano (mil novecentos e setenta e seis) chegar, no primeiro dia do 


segundo mês do calendário lunar, conduzi aquilo a que se chama a Cerimónia da Unificação.  Talvez 


vocês não saibam o que esta cerimónia é. 


No curso da restauração, vocês têm de aperfeiçoar o indivíduo, família, tribo, nação e mundo, e ligá-


los em linha recta. 


Realizei coisas na terra, aos níveis individual, familiar, tribal, racial e nacional, mas elas ainda não 


estavam ligadas ao mundo espiritual.  Nem estavam ligadas às famílias da Igreja da Unificação.  


Embora a estrada tivesse sido pavimentada, tinha de ser ligada ao mundo espiritual e, em seguida, ao 


mundo físico.  Só então, podia a Cerimónia da Unificação ter lugar. 


Quando podia esta cerimónia ter lugar?  A Unificação só é possível quando existe uma fundação 


global, porque o Cristianismo se tem estado a desenvolver de modo global, principalmente através de 


países democráticos.  Sem tal fundação, a unificação a um nível não pode ser ligada a outros níveis.  


Até então, só podíamos tentar atingir o nível global, a partir do nível nacional, mas não podíamos 


determiná-lo e fixá-lo. 


Mas agora, através da fundação que realizei na América, podemos fazer a ligação.  Agora é a altura 


em que a nação e o mundo são ligados.  Quando este padrão espiritual pode ser ligado à fundação 


global, com base em tal padrão global, pode, pela primeira vez, ser ligado ao mundo espiritual. 


No mundo espiritual, espíritos de coreanos e japoneses não estão unidos.  Espíritos de nacionalidades 


diferentes só estavam ligados aos seus próprios países, e, assim, não podíamos mobilizá-los como uma 


força unificada, em direcção a um caminho global.  Até que isto seja resolvido na terra, o mundo 


espiritual não pode ser organizado. 


Por isso, no mundo espiritual, japoneses e coreanos, japoneses e chineses são todos inimigos entre si.  


Há tanta animosidade entre nações no mundo espiritual.  Como estes espíritos inimigos estão uns 


contra os outros, têm de ser ligados. 


Assim, conduzi a Cerimónia para a Libertação Total de Ressentimento, no dia um de Março de mil 


novecentos e setenta e cinco, uma cerimónia para libertar e perdoar toda a gente.  Isto abre o caminho 


para libertar mesmo Satanás.  Através desta cerimónia, inimigos não se podem tratar uns aos outros 


como inimigos, mas têm de se perdoar mutuamente.  Para mim, Satanás é o meu inimigo e 


perdoando-o não há mais inimigo, porque Deus também não o considera como inimigo. 


Agora, é o tempo para a unificação.  Que acontecerá quando os mundos físico e espiritual se unem?  


Não foi a Queda a separação entre estes dois mundos?  Não foi Deus separado de Adão e Eva?  Não 


houve uma barreira de coração entre Adão e Eva?  Por isso, com os mundos espiritual e físico 


unificados, se uma estrutura inter-racial se desenvolve, baseada na família, tribo, raça, nação, e mundo 







de Adão e Eva, isto pode formar o domínio global da unificação.  Tais coisas têm de ser resolvidas, 


mas não é possível nos EUA.  Não pode ser feito lá. 


Como eu estabeleci as fundações individual, familiar, tribal, racial e nacional, com base na Coreia, e 


avancei para o mundo, e porque a Coreia é a nação central, eu apressei-me para lá.  Depois da 


Cerimónia da Unificação, compreendi que o meu aniversário natalício neste ano é histórico, porque as 


pessoas no mundo espiritual nunca tiveram a oportunidade de assistir ao aniversário dos Verdadeiros 


Pais, de uma posição unificada, nem tinham a qualificação para celebrá-lo.  Também, todas as 


pessoas na terra – os seus descendentes – não tiveram o privilégio de celebrá-lo, porque a fundação 


física e a fundação espiritual não tinham sido unidas. 


Agora, contudo, com tal privilégio concedido espiritual e fisicamente, o mundo espiritual move-se 


para restaurar descendentes.  Do ponto de vista do Princípio, os antepassados estão na posição do 


arcanjo, e os seus descendentes, na posição de Adão, porque o arcanjo ajudou na criação de Adão.  


Com a unificação dos antepassados no mundo espiritual, uma fundação foi estabelecida que lhes 


permitiu ajudar na recriação de Adão, na terra.  Por consequência, a lógica permite-nos concluir que 


entrámos no tempo no qual os nossos antepassados podem intervir nos nossos assuntos.   


Assim, neste dia, quando os Verdadeiros Pais vêm à Coreia para celebrar o seu aniversário natalício, é 


um dia de abertura de outra época histórica.  Por outras palavras, inúmeros espíritos no outro mundo 


vêm com o privilégio de participar nesta celebração.  Através disto, mesmo os seus descendentes na 


terra que ainda não conhecem a Igreja da Unificação, podem ser recriados.  Entrámos agora na era 


em que os antepassados são mobilizados para começar a recriação das pessoas terrenas, que estão 


numa posição semelhante à de Adão, como seus descendentes, tal como Deus criou Adão com a ajuda 


do arcanjo.   


Em virtude de tal lógica, todas as pessoas de todo o mundo podem receber o privilégio de celebrar o 


aniversário natalício dos Verdadeiros Pais.  (83-109, 5.2.1976)  


 


4.4. Cerimónia de um coração unido e assistência ancestral 


 


Tornei-me o chefe do clã Moon, não através de coerção, mas do seu próprio desejo de me apoiar.  


Isso veio a acontecer.  Vocês pensam que eu conhecia esta organização antes?  Encontrei-a pela 


primeira vez.  Através deste encontro, chefes de clã reuniram-se e apresentaram-me como o pai da 


Coreia.  Para fazer tal coisa, esta cerimónia é essencial.   


A posição dos Verdadeiros Pais, de que a Igreja da Unificação fala, não é unicamente para coreanos, 


mas era originalmente para toda a humanidade e antepassados que deixaram este mundo antes de nós.  


Todos os antepassados deviam ter ido para o mundo espiritual, como os parentes de Verdadeiros Pais.  


No entanto, essa posição foi destruída devido à Queda.  Como a terra está na posição de Abel, o 


mundo espiritual pôde ser libertado seguindo pessoas na posição de Abel, à medida que elas seguiram 


o caminho de restaurar o direito do filho primogénito. 


Como o mundo físico restaurou o direito do filho primogénito, o tempo chegou para o mundo 


espiritual apoiar os nossos esforços.  Por isso, vocês deviam ser fortes e corajosos.  Neste momento, 


estou a fazer a determinação de proclamar esta cerimónia, como a Cerimónia de um Coração Unido.   







Vocês não têm a certeza que o mundo espiritual existe, não é verdade?  Os vossos bons antepassados 


estão a fazer preparações plenas para nos ajudar, através dos chefes de associações de clãs.  Isto está 


ligado à terra como „X‟ a „Y‟.  O mundo caído, a terra e o mundo espiritual têm tido diferentes pontos 


de vista.  Se o mundo espiritual tentar seguir uma direcção, a terra opõe-se-lhe.  Como pode isto ser 


ultrapassado?  Através de verdadeiro amor.  (190-314, 23.6.1989) 


 


5. Ressurreição pelo Regresso e Ajuda de Espíritos 


 


5.1. Posição dos nossos predecessores no mundo espiritual 


 


Aqueles que, no decurso da sua vida, sentem o coração de Deus, o qual está a guiar a providência no 


meio de sofrimento histórico, não podem contemplá-l‟O sem lágrimas, onde quer que estejam.  


Quando compreendem a Vontade de Deus, em tal posição, esforçam-se para se tornarem os Seus filhos.  


Quando Ele encontra tais espíritos com a Sua natureza, virá para esse lugar e chorará. 


O sofrimento de Deus está em nós próprios e, ao mesmo tempo, nesta nação e mundo, assim como em 


todas as coisas.  Devíamos liquidá-lo e desenvolver um movimento para restaurar a Sua alegria.  


Sentir o sofrimento de Deus é fundamental na nossa vida. 


A questão consiste em saber se temos o padrão com o qual possamos mobilizar as pessoas no mundo 


espiritual, as quais são desconhecidas das pessoas da terra, para testemunhar para nós.  O mundo 


espiritual também está a requerer tais coisas.  Como o mundo espiritual conhece o coração de Deus, 


se tais pessoas na terra o atraem, pessoas-espírito serão mobilizadas para ajudar com o trabalho na 


terra de realizar o ideal do Reino do Céu.  As pessoas-espírito não podem vir para a terra, porque ela 


se tornou o lugar da lamentação.  (4-60, 2.3.1958) 


 


O lugar onde vocês estão a permanecer, não é aquele onde o Adão de outrora caiu.  Fica para além 


desse monte.  Por outras palavras, agora é o tempo em que Adão pode conversar com Deus, sem 


intermediários, e avançar directamente em direcção a um único objectivo. 


Deste ponto de vista, as histórias antes e depois do terceiro curso de sete anos serão inteiramente 


diferentes.  Neste curso, as forças do mal têm de declinar, e as forças do bem tornar-se-ão dominantes.  


Por isso, é o tempo em que o mundo espiritual e o mundo físico se interceptam. 


No mundo espiritual, há maus espíritos, espíritos de nível médio e bons espíritos.  Eles habitam nos 


três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Pelo seu relacionamento com a conclusão 


do terceiro curso de sete anos, um caminho será criado, que permite que os bons espíritos comuniquem 


com a terra.  Isto é inevitável.  Como os estágios de formação e crescimento estão sob o domínio de 


Satanás, os maus espíritos, dentro do território da influência má, desempenharam um papel 


preponderante, e pessoas más têm dominado o mundo inteiro.  De agora em diante, os espíritos 


começarão a entrecruzar-se.   


O mundo espiritual desce neste tempo de intersecção, no qual os maus espíritos descem primeiro.  


Este tempo de mudança é o tempo de ir para além do mundo espiritual médio, do estágio de 


crescimento, e entrar no domínio do bom mundo espiritual.  No tempo de transição, os bons espíritos 







prosperarão juntamente com as boas pessoas, e os maus espíritos declinarão juntamente com as 


pessoas más.  Até esta altura, o bem e o mal estavam em confusão, e cada um deles estava a 


entrecruzar o outro, subindo e descendo.  Todavia, o meu ponto de vista é que, de agora em diante, 


entraremos numa era de uma nova dimensão, onde o bem e o mal podem ser completamente separados.  


(75-193, 5.1.1975) 


 


Quando vocês chegarem ao mundo espiritual, verão algumas pessoas extraordinárias do Novo 


Testamento – que foram martirizadas, veneradas e supostamente num lugar sublime – na realidade, no 


lugar mais miserável.  Aqueles que morrem pensando que a sua morte os levará ao Céu, não podem ir 


para lá.  A atitude mental das pessoas que morrem desse modo é como a de alguém que enlouqueceu 


e cometeu suicídio pelo Céu.  Todavia, aqueles que sofreram e se sacrificaram – embora não tenham 


sido mártires – acreditando que o seu sacrifício criaria o Céu na sua nação, permitindo que inúmeras 


pessoas fossem para o Céu, vêm a ser aqueles que acabam lá. 


Temos de erradicar e rectificar a essência da fé.  O Cristianismo causou demasiados problemas por 


ter tais ideias.  A ideologia da Unificação tem de libertar-se destes problemas.  Ainda que o não 


esmagássemos, está destinado a perecer.  Porém, porque temos de o esmagar rapidamente?  Porque, 


se perecesse por si próprio, seria abandonado por Deus.  Logo, temos de esmagá-lo e redimi-lo.  


(64-108, 29.10.1972) 


 


Entre os vossos antepassados, muitos foram para o inferno.  Temos de os libertar a todos.  Como 


isto é o caminho que os pais têm de seguir, vocês têm de seguir o mesmo caminho que eles.  Sendo 


assim, o vosso destino é seguir este caminho até ao fim.   


Então, o mundo espiritual ajudar-nos-á, através dos níveis individual, familiar, tribal e racial, desse 


modo transmitindo o destino da unificação.  Logo que o mundo seja unificado, o mundo espiritual 


unir-se-á automaticamente.  As pessoas no mundo espiritual estão a descer à terra, mas maus espíritos 


têm estado a descer antes de bons.  Por consequência, o fenómeno da neurose está a ocorrer entre as 


pessoas na terra.  Vocês não sabiam isto, mas agora os maus espíritos desceram todos sobre a terra e 


invadiram o mundo humano.   


Com a vinda da era da confusão ideológica nos mundos democrático e comunista, maus espíritos 


descem do mundo espiritual e causam caos espiritual e físico.  Quando bons espíritos descem à terra, 


contudo, eles espalham-se à volta dos maus espíritos.  Tendo descido sobre a terra, eles dispersam os 


maus espíritos e ocupam a terra que estes tinham estado a ocupar.     


 Quando bons espíritos ocupam a terra, não há lugar para onde os maus espíritos possam ir e, por isso, 


eles começam a render-se.  Quando Satanás vem à terra e se rende, os maus espíritos serão também 


restaurados.  Logo, nos Últimos Dias, temos de restaurar mesmo Satanás.  (54-226, 24.3.1972) 


 


5.2. A mobilização e assistência do mundo espiritual 


 


Vocês deviam testemunhar, mesmo quando não corre bem.  Isso é como lançar pedras no mar.  


Continuem a fazê-lo, sem limite, até que as pedras encham o mar e formem uma montanha.  Deste 







modo o vosso coração desenvolve-se.  Embora o corpo não mude, o vosso coração desenvolve-se. 


Vocês deviam levantar-se de manhã cedo e orar, com lágrimas, pela vossa vizinhança, pela área da 


vossa responsabilidade.  Este é o modo de vida do coração, e o modo de estabelecer laços com o 


mundo espiritual.  Deviam sentir que, quando Deus olha para esta vizinhança, Ele não pode senão 


derramar lágrimas, porque todos estão destinados ao inferno, e vocês próprios sentiriam vontade de 


chorar, na posição de Deus, sentindo-se simplesmente compelidos a chorar.  Quando uma ressonância 


poderosa se estabelecer, permitindo-vos derramar lágrimas, em sintonia com o coração de Deus, o 


mundo espiritual inteiro será mobilizado.  


Como seres humanos, vocês deviam derramar lágrimas, sentindo-se comovidos na presença de Deus.  


Deviam inspirá-l‟O a estar grato a vocês, e a entrar na posição de poder derramar lágrimas, dizendo 


que, embora vocês sejam descendentes de Adão e Eva caídos, são melhores que eles.  De outro modo, 


não podem comunicar com o mundo espiritual.  Só quando Deus se comover até às lágrimas e disser: 


“Como os descendentes de Adão e Eva caídos, e de traidores, como podem vocês ser assim?!” o 


mundo espiritual virá ajudar-vos.  O mundo espiritual abre-se a partir daí.  Algo inferior a esse 


padrão nunca dará resultado.  Este é o Princípio.  (96-280, 13.2.1978) 


 


Gostariam todos vocês de ir para o mundo espiritual?  Entre o vosso desejo de irem para o mundo 


espiritual, e o desejo das pessoas-espírito de voltarem à terra, qual é mais sincero?  Do ponto de vista 


do Princípio, quem devia ter um desejo mais ardente, vocês, ou o mundo espiritual?  O mundo 


espiritual é o mundo do arcanjo, e este mundo é o mundo de Adão e Eva, o mundo dos filhos.  Os 


filhos deviam ter mais entusiasmo que o servo, e não o contrário.   


Devem vocês ajudar o mundo espiritual, ou deve o mundo espiritual ajudar-vos?  As pessoas-espírito 


estão à espera de vos vir ajudar, mas porque estão ainda à espera?  Ajudar-vos-iam a construir o 


Reino do Céu na terra, ou a viver confortavelmente?  Ajudam-vos na construção do Reino na terra.  


(161-226, 15.2.1987) 


 


O mundo espiritual tem de ser mobilizado.  Como pode o Céu ser formado, sem mobilizar o mundo 


espiritual?  Não pode.  O Céu deve começar a partir dos Verdadeiros Pais, não dos descendentes 


caídos, que existiram até agora.  Tal como o mundo angélico ajudou, quando Adão foi criado, o 


mundo espiritual devia voltar à terra e ajudar na recriação.  Sem isso, não é possível construir o Céu 


na terra.  Não é esse o Princípio?  Não é esse o Princípio da Ressurreição?  Será reconhecido como 


verdadeiro, quando aparecer como real, sem mudanças.  (162-114, 30.3.1987) 


 


Eu torno a vossa vida difícil e faço-vos sofrer, não porque vos odeie, mas para vos salvar.  Deviam 


compreender que tudo isto é para vos salvar, e estar gratos que o vosso sofrimento é para a vossa 


própria salvação.  Então, o mundo do coração celestial – o novo mundo do coração – manifestar-se 


em frente de vocês.  Este é o modo como as coisas devem prosseguir.  Então, uma vez que possuam 


os laços de coração, podem voar para toda a parte, de dia ou de noite, de acordo com as ordens do Céu.  


Se estiverem determinados a tomar responsabilidade e a conduzir o mundo, como uma locomotiva, o 


mundo espiritual ajudar-vos-á.  Se pensarem deste modo, ajudar-vos-á certamente.  (96-278, 







13.2.1978) 


 


Se vocês conservarem o mesmo ritmo que a Igreja da Unificação, bons espíritos e antepassados no 


mundo espiritual, que cooperaram para a prosperidade nacional, trabalharão para vocês.  


Externamente, vocês podem aparecer desditosos, com uma face plana e orelhas pequenas, mas o 


mundo espiritual considera-vos como pessoas com sorte.  Os vossos antepassados, até dez gerações, 


estão especialmente ansiosos, porque a história da restauração é realizada com base em dez gerações.  


Mas, quando um descendente mau aparece, antepassados dentro de dez gerações julgam-no, dizendo: 


“Eh, tu!  Tu vais arruinar-nos!”   


Por esta razão, aqueles que têm bons antepassados serão activamente apoiados por eles.  Todos vocês 


estão em tal posição.  O mundo espiritual ficará eternamente feliz, se vocês, que estão em tal posição, 


lutarem com excitação e estilo, e vencerem todas as batalhas, onde quer que vão.  Vários espíritos 


maus cairão de costas de surpresa, mesmo antes de aparecerem.  Assim, esses antepassados apoiar-


vos-ão como um rei. 


Temos de preparar uma fundação vitoriosa, perante a vontade de Deus, com o coração que recusa 


profanar a Sua tradição e dignidade.  Vocês têm de orar acerca de que espécie de tradição 


estabelecerão.  Agora é um tempo abençoado.  (14-19, 19.4.1964) 


 


5.3. O mundo espiritual e os antepassados 


 


Quando olho para a cara das pessoas, sei imediatamente se têm bons ou maus antepassados.  


Algumas pessoas têm bons antepassados e recebem bênçãos, enquanto outras têm maus antepassados e 


sofrem insuportavelmente.  Tais pessoas passam por dificuldades insuportáveis, mesmo quando vão 


dar testemunho, nos seus lugares de missão.  (37-144, 23.12.1970)  


 


Quando o vosso carácter tem uma certa imperfeição, então, ouçam o tipo de testemunhos que o podem 


aperfeiçoar.  Ouçam esses testemunhos e absorvam-nos para o aperfeiçoar.  Portanto, têm de ouvir 


muitos testemunhos acerca das experiências das outras pessoas.  Quando o fizerem, não as critiquem.   


Criticar significa decidir entre o lado de Satanás e o lado de Deus.  Quando vocês criticam, acabam 


por ficar num dos lados: Deus ou Satanás.  Assim, criticar pode ser um cancro no vosso 


desenvolvimento.  Uma vez que estejam do lado de Satanás, não podem ir simplesmente para o lado 


de Deus, e uma vez que estejam do lado de Deus, não podem ir para o lado de Satanás.  Na nossa 


vida, não caminhamos a direito, mas em ziguezague. 


Somos o canal não só para bons antepassados, mas também para maus.  Em termos da nossa 


disposição, quando temos muitos aspectos de carácter dos nossos bons antepassados, seguimos o 


caminho de bondade, mas uma parte de nós também provém dos nossos maus antepassados.  Um 


tempo virá, durante a vossa vida, durante o qual vocês certamente se comportarão mal.  Se criticarem, 


isso causará problemas.  Por isso, as palavras, “não julgues os outros” fazem sentido.  (76-139, 


2.2.1975) 


 







Se vocês possuírem verdadeiro amor, podem juntar-se ao partido de Deus, em qualquer altura.  Verão 


milhares de antepassados e espíritos, por serem capazes de transcender o tempo e o espaço.  Só 


aqueles que têm o coração de verdadeiro amor podem controlar e transcender tudo isto e obter o 


privilégio de receber os direitos de herança de Deus.  Se pessoas com verdadeiro amor roçassem em 


mim, ficaria muito feliz e não reagiria contra elas.  Toda a gente lhes daria as boas-vindas.  Temos 


de nos treinar aqui, porque o outro mundo é assim. 


Estou a ensinar estas coisas para criar pessoas que possam ir para o mundo de Deus, respirar lá e estar 


em sincronia com ele.  Então, vocês têm de ser capazes de dançar a esse ritmo.  Também, não vou 


brevemente para o mundo espiritual?  Satanás não me pode seguir lá.  (147-115, 31.8.1986) 


 


Temos de nos unir recebendo o verdadeiro espírito de Deus.  Como as pessoas nasceram da origem, 


temos de começar a partir do sujeito original e manter o padrão de mover o corpo através deste 


processo.  Então, podemos atingir integração completa.  De outro modo, acabaremos por ter uma 


integração imperfeita.   


Os membros da Igreja da Unificação estão a mover-se numa realidade viva, com antecedentes claros, 


porque quando tentam seguir o seu próprio caminho, o mundo espiritual pára-os e ajuda-os a pôr as 


coisas em ordem, através de revelações espirituais.  Isto é uma coisa extraordinária.  Assim, quando 


se olha para um membro da Igreja da Unificação, vê-se que o seu corpo tem o espírito como centro, e 


todos os seus antepassados estão enraizados nele.  Todos os seus bons antepassados estão ligados a 


ele, impedindo que o seu corpo siga em direcção ao mundo mal, e ligando-o rapidamente ao mundo do 


bem.  (162-103, 30.3.1987) 


 


Se houvesse verdadeiros pais, famílias, sociedades, nações, e um verdadeiro mundo que governasse 


tudo na terra, quão maravilhoso seria este mundo!  Tal mundo não pôde aparecer. 


Porque se tornou o mundo assim?  Por causa da Queda.  Falando de modo geral, o mundo está como 


está, porque começou com uma motivação não verdadeira e existiu, até agora, como um mundo caído. 


Se a vida humana simplesmente acabasse neste mundo, que simples seria!  As pessoas vivem 


eternamente.  Foram criadas para viver eternamente.  Isto é uma boa coisa, mas vocês estão em 


apuros.  As pessoas devem viver para sempre.  Vocês não saberiam, porque não têm muitas 


experiências espirituais, mas aqueles que as têm, podem encontrar no mundo espiritual todos os 


antepassados que viveram há milhares de anos, incluindo Adão.  (159-274, 19.5.1968) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, encontrarão inúmeros santos e antepassados, e 


partilharão com eles.  Eles perguntar-vos-ão: “De onde vieste? De que parte do mundo?  De que 


país? De onde?” e relembrar-se-ão do passado, à medida que falam convosco.  Não é verdade que 


amigos também partilham histórias passadas, quando se encontram?  Quando vocês forem para o 


mundo espiritual encontrarão o vosso trisavô e milhares e dezenas de milhares dos vossos 


antepassados.  No entanto, como se sentiriam se eles indelicadamente vos dissessem: “Tu não prestas 


para nada!  Como foi a tua vida?”  Pensem nisto.  (148-320, 26.10.1986) 


 







5.4. A esperança das pessoas-espírito 


 


Se os membros da nossa Igreja da Unificação têm um coração sincero e afectuoso para fazer os 


Verdadeiros Pais felizes, pelo menos uma vez na sua vida, estarão em sincronia com o outro mundo. 


Que pensarão as pessoas no mundo espiritual?  Não gostariam elas de trazer-me algo para comer e de 


ver-me comer?  Elas são mais entusiásticas que vocês.  É verdade.  Vocês não sabem, mas elas 


sabem tudo.  Sabem tudo o que acontecerá no futuro.  Vocês são ignorantes, mas o outro mundo tem 


conhecimento e compreensão claros.   


O mundo espiritual sabe claramente como se devotar e servir-me.  Todos os cinco sentidos sentem 


uma força estimulante vinda de mim.  Vocês não puderam sentir isto até agora, mas agora serão 


capazes de senti-lo, quando estiverem ligados comigo.  (207-97, 1.11.1990) 


 


5.5. Ressurreição pelo regresso e renascimento 


 


5.5.1. Ressurreição pelo regresso 


 


Tal como os bons antepassados de outrora foram capazes de entrar no nível de espíritos-vida, a partir 


do nível de espíritos-forma do mundo espiritual, devido à vinda de Jesus à terra, também os vossos 


antepassados entraram no domínio que lhes dá o privilégio especial de regressar à terra, através das 


condições que vocês fizeram.  Quando vocês compreendem isto e se tornam ramos vitoriosos, 


permanecem numa posição de ter criado vida, e, consequentemente, os vossos antepassados ajudar-


vos-ão.  Deste modo, deviam ser a base através da qual os vossos bons antepassados de milhares de 


gerações podem regressar. 


O tempo de Jesus foi a era na qual o mundo espiritual ajudou, condicionalmente, para a causa da 


ressurreição até ao nível de espíritos-vida, mas agora é a era na qual os espíritos ajudam, 


incondicionalmente, para a causa da ressurreição até ao nível de espíritos divinos.  Como tal era 


chegou, não há maior bênção que esta.  Por outras palavras, o mundo espiritual está a ajudar.  (14-21, 


19.4.1964)  


 


O mundo opôs-se a mim.  Quanto tentou o mundo matar-me e destruir a Igreja da Unificação?  


Fomos capazes de conduzir o nosso caminho, através de tudo isto, porque eu não sou louco. 


Atei uma corda bem alto a Deus, de acordo com o caminho do Céu e da terra.  As pessoas tentaram 


agarrar a corda, mas falharam.  Finalmente, isto criou guerras entre igrejas e nações, conduzindo 


países à ruína.  A Igreja da Unificação lutou e derrubou igrejas oficiais, partidos políticos e os 


mundos democrático e comunista, que se lhe tinham oposto.  Quando a corda está pendurada bem 


alto, vocês pensam que eles a poderiam cortar com a sua própria força?  Podem eles destruir a Igreja 


da Unificação?  Quer se trate de filosofia ou religião, ou que comuniquem com o mundo espiritual, 


ninguém nos pode bater em teoria.   


Isto aconteceu quando eu estava na América, onde há uma associação espiritualista, cujo director era o 


Artur Ford.  Ele tinha ouvido falar do Rev. Moon da Ásia.  Os nossos missionários não visitavam 







pessoalmente.  Eles levavam livros do Princípio Divino a pessoas que comunicavam com o mundo 


espiritual, e diziam-lhes: “Por favor verifique que espécie de livro este é.  Voltarei daqui a uma 


semana”.  Quando os missionários voltavam dentro de uma semana, as pessoas diziam: “Oh, mestre, 


por favor entre”.  (208-193, 18.11.1990) 


 


Devíamos oferecer sacrifícios a Deus, com um sistema teorético e uma fundação prática com a qual 


possamos subjugar o mundo espiritual.  Esta cerimónia de sacrifício foi o serviço de promessa desta 


manhã (17 de Novembro de 1990, o trigésimo primeiro Dia dos Filhos).  Nesse lugar eu orei que, 


como o tempo tinha chegado, a corrente que tinha estado a correr ao contrário, através do Céu e da 


terra, tem de correr agora no sentido correcto.  Uma vez que Deus restaurou o direito de 


primogenitura, todos os segundos filhos a nascer no futuro e aqueles agora existentes estão sob o Seu 


domínio.  Assim, na era do segundo filho, depois da restauração do direito do filho primogénito, a lei 


celestial não pode perdoar a esfera de actividades do diabo. 


Todos os espíritos no mundo espiritual têm, até agora, abusado da posição de Abel na terra.  Tal como 


o primeiro filho assassinou e sacrificou o segundo filho, nós podemos, a partir de agora, controlar 


mesmo o mundo espiritual, porque temos aqui o direito do filho primogénito. 


Agora, eles têm de ajudar-nos para poderem receber bênçãos. Quanto mais se nos opõem, tanto mais 


profundo será o fosso onde cairão.  A prosperidade celestial está a mudar rapidamente.  No futuro, 


gritarão para ter uma fotografia minha, em cada uma das suas casas.  A partir do mundo espiritual, os 


vossos antepassados admoestar-vos-ão.  Assim, aqueles que pendurarem a nossa bandeira e a minha 


fotografia e se curvarem diariamente perante ela inspirarão o trabalho da ressurreição dos seus 


antepassados. 


Não preciso dizer-vos estas coisas, porque parece que vos estou a pedir que me obedeçam 


absolutamente.  Não gosto de dizer tais coisas, mas não há outra maneira. 


Assim, até agora, numerosos médiuns de baixo nível disseram-vos que não fossem para a Igreja da 


Unificação.  Todavia, a partir de agora, se Jesus, Buda, Confúcio e Maomé não encorajarem as 


pessoas a ir para a Igreja da Unificação, infringirão a lei celestial.  Porquê?  Porque a religião que 


ensino é a religião dos pais.  (208-153, 17.11.1990)    


     


5.5.2. Respostas sobre o Princípio do Renascimento 


 


Na Ásia, as pessoas não falam acerca do Princípio do Renascimento, mas da teoria da reincarnação, a 


qual é uma ideia budista.  Elas consideram a ressurreição pelo regresso como tal fenómeno, porque a 


observam simplesmente como um caso isolado, desconhecendo a situação inteira.  As pessoas-


espírito no mundo espiritual querem beneficiar através das pessoas na terra.  Este é o seu pedido. 


As pessoas originais, não caídas, são seres valiosos que podem governar o mundo angélico e o 


universo.  Devido à Queda, as pessoas caíram vários níveis e, consequentemente, devem regressar a 


essa posição original.  Porém, ao ascender, não o fazem de uma só vez, mas em fases, restaurando 


indivíduos, famílias, tribos, raças, nações, o mundo, até chegar ao cosmos. 


Originalmente, as pessoas deviam ir para este mundo.  Contudo, porque não é possível subir de uma 







só vez, cada fase tem de ser explorada e passada, desde o indivíduo até à família, desde a família até à 


tribo, e desde a tribo até à raça.   


Do ponto de vista da providência de Deus, aqueles que morreram antes da era do Antigo Testamento, a 


qual é a era da providência individual para a salvação individual, desejam entrar nessa era e receber os 


seus benefícios.  Como tal, a subida em cada fase, inevitavelmente, requer indemnização.  A 


passagem por cada fase, inevitavelmente, requer condições de indemnização, como no caso de Caim e 


Abel. 


Mesmo que um espírito chamado A tenha estado a ajudar através desta era, até este ponto, não pode 


passar simplesmente para a próxima fase.  Tem de haver um período de indemnização, que não é 


concluído num dia ou dois, mas durante sete anos, quarenta anos, setenta anos ou mesmo alguns 


séculos. 


Como o espírito A, que tem estado a ajudar até este ponto, não pode continuar a sua ascensão antes de 


o seu período de indemnização acabar, ele volta para o mundo espiritual.  O espírito A requer que 


alguém na terra, chamado B, estabeleça a fundação, mas se B falha em estabelecer condições de 


indemnização durante o período e morre, o espírito A escolhe outra pessoa, chamada C, e espera, 


impacientemente, voltar através de C.  Assim, o espírito que volta para C é precisamente o mesmo A, 


que tinha voltado para B. 


Consideremos, por exemplo, que a pessoa-espírito que tenta ascender em cada fase, através das eras, é 


Paulo.  Se A, através de quem ele volta, falha em indemnizar dentro do período e morre, Paulo volta 


através de B, ajuda-o e ascende.  Tem de haver um período de indemnização. 


De acordo com o Princípio, indemnização não é cumprida num curto período de tempo.  Por esta 


razão, se B, a segunda pessoa escolhida, não indemniza, a próxima pessoa, C, é escolhida para Paulo 


voltar de novo.  Assim, eventualmente, Paulo terá regressado através de C.  Se B deixar uma 


mensagem ou fizer algo, dirá que está a trabalhar agora com a assistência de Paulo.  Do mesmo modo, 


C, na próxima era também dirá na mensagem que está a trabalhar com a assistência de Paulo e que é 


mesmo o próprio Paulo.  Deste modo, finalmente, parece que o espírito de Paulo apareceu em B e de 


novo em C, à volta do mundo. 


Observando simplesmente tais fenómenos, as pessoas consideram-nos como reincarnação.  Parecem 


ser fenómenos de reincarnação.  Elas dizem isso, porque não vêm a situação inteira.  Tais 


fenómenos ocorrerão também nesta era, até às eras global e cósmica. 


Originalmente as pessoas não deviam viver sob o domínio de Satanás, mas sob o domínio directo de 


Deus.  No entanto, devido à Queda, vieram a viver no domínio da Queda e, para escapar dele, têm de 


pagar indemnização, como indivíduos e como famílias.  Sem indemnizar isto, não podem escapar.  


Cada fase parece ser um fenómeno de reincarnação ou de transmigração de espíritos, porque as 


pessoas-espírito têm de aparecer em cada era, através do fenómeno de regresso. 


Deste ponto de vista, o mesmo se aplica a todos vocês.  Se tiverem fé simplesmente como um 


indivíduo, mas morrerem antes de ter uma família, têm de ultrapassar os padrões familiar, tribal, racial, 


nacional e global.  Por esta razão, não é possível saber se demorará toda a eternidade.  Corresponde 


ao infinito.  Como mesmo Jesus não pôde ir para além do nível nacional, para o conseguir tem de vir 


outra vez, e só pode entrar no Céu depois de ultrapassar o pico da nação.  Ele está agora no paraíso, e 







a mesma razão aplica-se aqui. 


A pessoa para quem Jesus vem e guia directamente considera-se a si própria como Jesus.  Vendo só 


isto, a pessoa pensa que Jesus nasceu novamente nela, o que parece confirmar a teoria da reincarnação.  


Vocês têm de compreender bem tal mundo espiritual. 


As pessoas, que devem viver no domínio directo da bondade de Deus, vivem, em vez disso, no 


domínio da Queda, e assim têm de escapar desse mau domínio.  Por conseguinte, tais coisas 


acontecem.  Jesus fê-lo espiritualmente, e o mesmo aconteceu com o Cristianismo. 


Deste ponto de vista, o Princípio da Unificação sobre a ressurreição está exactamente de acordo com 


as realidades do mundo espiritual.  Por outras palavras, ensina as regras do mundo espiritual.  Até 


agora, inúmeras pessoas religiosas passaram por tais factos desconhecidos do mundo espiritual, mas 


não os compreenderam claramente. 


Todavia, quando vocês ouvem este princípio, não o aprendam simplesmente como uma teoria.  Foi 


suficientemente difícil encontrar este princípio, mas eu tive de praticá-lo na minha própria vida e 


conseguir vitória, pois, de outro modo, não o poderia ensinar. 


Por outras palavras, em vez de aprenderem simplesmente acerca das famílias de Abraão, Jacob e das 


eras de Moisés, de João Batista e de Jesus, e de pararem aí, é uma questão de as compreenderem a 


todas, pagarem indemnização por elas, e equiparem-se com a fundação restaurada de vitória.  


Ensinar-vos-ei quando tiverem feito isso. 


A não ser que tornemos as passadas derrotas de Satanás em vitória, não podemos realizar a vontade de 


Deus.  As personagens que tiveram a seu cargo a providência da restauração – tais como Noé, Abraão, 


Jacob e Moisés – não sabiam isto.  Porém, o Senhor que volta à terra, tem de indemnizar os fracassos 


de indivíduos, famílias, tribos, raças e nações.  Ele é o representativo que sabe tudo isto e pode pô-lo 


em prática, até que o mundo ideal seja encontrado.  Se não o fizer, esse mundo não será realizado. 


Quando encontrarem o Messias, que acontecerá se acreditarem nele e o seguirem?  Se o encontrarem 


na altura em que ele aperfeiçoa as eras do indivíduo, família, tribo, raça e nação, também receberão os 


benefícios dessas eras, ascendendo ao nível nacional.  Contudo, para que aqueles que estão na era do 


indivíduo, recebam o Messias e, desse modo, ascendam à era da família, têm de pagar indemnização 


na terra, tal como as pessoas-espírito fazem.  Também, como têm de passar pelo curso de 


indemnização, para ascender da era da família até à era da tribo, quanto mais tempo tiverem estado na 


Igreja da Unificação, tanto mais indemnização terão pago.  Quanto mais tempo tiverem estado aqui, 


tanto mais próximos estarão de mim. 


O caminho para a era da nação é um de ascensão vertical, e o sistema nacional devia ser determinado e 


ultrapassado aqui.  No entanto, se vocês não continuarem o processo de ascensão, podem cair, porque 


os fenómenos espirituais são tais que, por mais alto que seja o estágio ao qual tiverem ascendido, os 


mesmos fenómenos ocorrem devido a indemnização.  A indemnização bloqueia o vosso caminho.  


Ela causa oposição.  É por isso que é fácil cair depois de tomar um risco e cometer um erro.  Se 


falharem aqui, sucumbirão. 


A nação de Israel e o Judaísmo prepararam-se para receber o Messias, durante quatro milénios, mas, 


porque a Vontade permaneceu por cumprir, devido à sua morte, a fundação preparada foi 


completamente destruída.  Assim, inúmeras pessoas têm sido sacrificadas nos altos e baixos do 







processo. 


Isto acontece à corrente principal da providência de Deus, mas também acontece a muitos povos 


periféricos, à volta do mundo.  Através disto, indemnização é paga globalmente. 


Como a providência ascende deste modo como uma corrente principal, outras pessoas à volta do 


mundo tomam uma posição em conformidade com ela, ou uma posição oposta e pagam indemnização.  


As coisas são organizadas através de tal indemnização.  Por isso, até agora, inúmeras religiões 


fizeram muitos sacrifícios, ao seguirem o curso da restauração. 


A questão consiste em saber como as pessoas no mundo espiritual e as pessoas religiosas na terra 


atingem o nível mais elevado de bondade, por outras palavras, como tomam os seus lugares, depois de 


transcenderem o nível nacional.  A pessoa que consegue isto torna-se o Messias; ele vem procurar 


isso.  Como ele sabe o processo de pagar indemnização, quando as pessoas se unem com ele, embora 


não tenham ainda pago indemnização, o seu período de indemnização será encurtado.  Se uma nação 


toma o seu lugar com ele, todos os indivíduos estarão incluídos aqui.  Se uma nação paga 


indemnização, as suas famílias, tribos, raças, e a própria nação ascenderão ao nível global.  Olhando 


para isto deste modo, pensem com que rapidez o mundo seria restaurado, se uma nação fosse 


recuperada! 


Só pelo estabelecimento de uma nação podemos transcender o paraíso.  O paraíso é o mesmo que 


uma sala de espera, antes da entrada no Céu.  Se erros cometidos por Adão, Noé, Abraão e Jacob, 


quando eles passaram pelo processo de restauração, ainda permanecerem por resolver, todos esses 


erros têm de ser indemnizados.  Sem pagamento de indemnização, desenvolvimento ao nível 


horizontal não pode ocorrer. 


Deste ponto de vista, podemos compreender quão importante é uma nação.  Se tivermos uma nação, 


não cairemos.  Por exemplo, o governo alemão intervém nos afazeres de estrangeiros na Alemanha, 


do mesmo modo que o faz com os seus próprios cidadãos.  Se esses estrangeiros fizerem algo errado, 


serão expulsos.  Quando expulsos, se sem pátria, para onde podem ir?  Não têm para onde ir.  


Ainda que tais pessoas fossem condenadas à morte, não teriam onde apelar. 


O mesmo se pode dizer acerca do mundo satânico.  No mundo satânico, somos os seus inimigos.  


Como teístas são os seus inimigos, quanto nos odiarão e perseguirão na sua nação?  Não só isso, 


ainda que nos deportassem ou matassem, não teríamos onde apelar.  Assim, como a nação é 


importante, Deus vem à sua procura. 


Ao procurar uma nação, vocês têm de pagar indemnização para o indivíduo, família, tribo, raça e 


nação.  Têm de passar pelos cursos de indemnização individual, familiar, tribal e racial.  De outro 


modo, não há um caminho para o curso ao nível mundial.  Como a nação é o centro, cada nação tem 


de passar através da nação central, para poder seguir este caminho. 


Se vocês morressem sem restaurar uma nação, só podiam regressar à terra para apoiar indivíduos e 


famílias, e seriam incapazes de trabalhar com autoridade dignificada.  Não estariam qualificados para 


lutar pela ocupação do mundo satânico. 


Assim, só se podem registar quando uma nação aparece.  Já se registaram?  Registaram-se na Igreja 


da Unificação, mas não na nação unificada de Deus.  Podem ser cidadãos sem uma nação?  Não. 


Por isso, todas as pessoas no mundo espiritual esperam ajudar as pessoas desta nação.  Só se vocês 







estiverem nesta nação, os fenómenos de retorno ocorrerão ao nível horizontal. 


Como eles ocorrem ao nível horizontal, a fundação para a qual vocês trabalham permanecerá para 


vocês.  Quando ascenderem na procura dessa nação, por mais indemnização que possam ter pago, 


perderão tudo, se sucumbirem.  Por mais elevada que fosse a posição para onde tivessem subido, a 


partir do ponto mais baixo, se sucumbissem, tudo desapareceria.  Isto aconteceu frequentemente, mas 


quando está a ser feito a um nível horizontal, aquilo para o qual vocês têm trabalhado, permanecerá 


eternamente.  Por outras palavras, quando vocês ascendem através de restauração, perdem o vosso 


investimento através de indemnização, mas quando uma nação é encontrada e trabalhamos ao nível 


horizontal, os nossos esforços permanecem como nossas realizações, em vez de desaparecerem como 


indemnização.  (54-277, 24.3.1972) 
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CAPÍTULO I 


 


QUE É VERDADEIRO AMOR 


 


1. O Amor é a Fonte da Paz e da Felicidade 


 


Quanto mais amor se tem, mais feliz se é, e uma vez que se tenha amor nunca se quer deixá-lo.  A 


origem da vida não pode ser dominada apenas pelos esforços humanos. Apenas o amor verdadeiro pode 


influenciar a motivação, o decurso e o final da nossa vida. Como os seres humanos nascem a partir de 


amor, durante o caminho da sua vida e até mesmo na altura da sua morte, devem viver e morrer por 


amor.  (298-298, 17.1.1999) 


 


Qual seria a cor do amor?  Seria negro à noite, branco de dia e amarelo ao entardecer?  Que acham 


vocês?  Com que se parece a cor do amor?  Na cor central do amor há o poder que nos possibilita 


atingir a paz, unidade e igualdade para toda a humanidade.  No entanto, ao entrar-se desleixadamente 


no santuário do amor, é-se julgado por fogo.  (Bênção e Família Ideal – 344) 


 


Quando encontramos alguém para amar, a nossa face torna-se radiante.  Que faz isso com que isso 


aconteça?  Não armas ou ameaças, só amor.  Então, que tipo de amor é este?  Esse amor é verdadeiro 


amor, o amor que é o dono do universo, o centro e a fonte original do universo.  (95-39, 11.9.1977) 


 


O amor é o regulamento invisível portador da natureza do bem público.  É a paz e o ponto cardeal da 


felicidade.  É uma propriedade pública para o bem da humanidade, e o símbolo da vontade e poder de 


Deus.  (Bênção e Família Ideal – 850) 


 


O amor tem um valor supremo.  Uma vez que tenhamos verdadeiro amor, mesmo Deus nos seguirá, o 


mundo e toda a gente nos seguirão.  Logo que permaneçamos no lugar de honra do amor, toda a 


criação nos seguirá.  (219-193, 27.5.1991) 


 


O amor verdadeiro é a espécie de amor que vos faz felizes e às outras pessoas também, ainda que 


permaneçam juntos para sempre.  É a espécie de amor que vos faz felizes, ainda que só tenham de 


estar juntos com os outros, viver juntos, olhar juntos, sentir coisas em conjunto e ouvir em conjunto.   


(127-9, 1.5.1983) 


 


O amor é apreciado e bem acolhido por todas as pessoas.  Por esta razão, toda a gente deseja nascer, 


viver, e morrer rodeada de amor.  Tais pessoas são verdadeiramente pessoas felizes.   (193-136) 


 


O amor pode ser a menor de todas as coisas pequenas e também a maior de todas as coisas grandes.  


Para as pessoas que se amam, um simples piscar de olhos é sentido como se fosse algo que põe os céus 


e terra ao avesso.  Um sorriso da pessoa que se ama faz-nos sentir como se todo o Céu e a terra 







estivessem no nosso coração.  Se pensamos que o amor é perceptivo, torna-se perceptivo; se pensamos 


que é pequeno, é pequeno; se pensamos que é grande, é grande; se pensamos que podemos vê-lo, 


podemos; e se pensamos que não podemos .vê-lo, não podemos.  Só o amor pode destruir barreiras.  


As pessoas que se amam ficam completamente possuídas por ele, e cada palavra que proferem será 


baseada no amor que as abraça.  (51-161, 21.11.1971) 


 


O poder do amor é maior e mais poderoso que o poder de uma bomba atómica.  Uma bomba atómica 


só pode matar as pessoas, mas o amor tem o poder de salvá-las da morte e dar-lhes nova vida.  As 


bombas atómicas não são criadoras; trazem julgamento e destruição.  O que pode unir o mundo num só 


não é a força bruta das armas, mas verdadeiro amor.  (Bênção e Família Ideal I– 850)     


 


Cada nação possui as suas fronteiras, antecedentes culturais e costumes.  A única arma que pode 


transcender estas é verdadeiro amor.  (205-250, 9.9.1990) 


 


À medida que a história se desenrola e o amor é aperfeiçoado, problemas políticos, económicos e 


culturais – todos os conflitos e disputas – serão completamente resolvidos.  Os problemas complexos 


que a humanidade enfrenta presentemente no mundo só podem ser fundamentalmente resolvidos 


através da perfeição de verdadeiro amor.  (Bênção e Família Ideal – 380) 


 


Temos de procurar verdadeiro amor, mas aonde podemos ir para encontrá-lo?  Ele é imutável e eterno, 


de dia ou de noite.  Contudo, não é algo que exista simplesmente para nós próprios.  (Bênção e 


Família Ideal – 380) 


 


Não pode pertencer só a uma pessoa; pertence a toda a gente, e é partilhado pelo universo.  Verdadeiro 


amor liga-se à família, sociedade, nação, mundo e universo.  (294-63, 11.6.1998) 


 


Se verdadeiro amor fosse aperfeiçoado, o nosso compreensivo Deus não Se lamentaria ainda que 


estivesse completamente imerso nele.  Deus regozijar-Se-á sobre qualquer coisa que aconteça, desde 


que esteja rodeado por verdadeiro amor.  Se as pessoas pudessem viver num mundo de verdadeiro 


amor, viveriam felizes, sem lamentações durante toda a vida.  Além disso, não haveria guerras, 


descontentamento ou sofrimento nesse mundo.  (Bênção e Família Ideal – 380) 


 


Até mesmo toda a criação derramará as suas bênçãos sobre aqueles que viverem as suas vidas para a 


finalidade do amor.  As flores desejarão desabrochar em seus jardins e até as aves desejarão construir 


os seus ninhos e cantar nos quintais de suas casas.  Isto acontece porque essas pessoas conhecem o 


valor de todas as coisas da criação e amam-nas verdadeiramente.  (Bênção e Família Ideal – 1062) 


 


Mesmo Deus anseia por amor.  Como o amor é tão expansivo, mesmo Deus está submerso nele.  É 


assim que devia ser.  Só é lógico que assim seja.  O que Deus deseja, mais que qualquer outra coisa, é 


amor.  É por isso que o amor é maior que Ele.  (132-113, 27.5.1984) 







 


O amor, que é o centro de toda vitalidade, é imutável. O amor toma a posição central das condições 


ideais, e, devido a ser uno com Deus, enquanto Deus existir, ele existirá.  (157-226, 10.4.1967) 


 


O poder, o conhecimento, o dinheiro todos podem ser encontrados no meio do amor. O poder do amor é 


eterno.  Quem conhece o amor genuíno não terá mais nada que aprender quando for para o mundo 


espiritual.  (202-86, 6.5.1990) 


 


Que é amor verdadeiro?  Amor verdadeiro forma um ângulo de noventa graus entre a vertical e a 


horizontal e ajusta-se em qualquer lugar para onde vá.  Devia ajustar-se igualmente nas casas orientais 


e ocidentais.  Verdadeiro amor pode ajustar-se em qualquer lugar e todos os lugares, 


independentemente de antecedentes raciais, culturais e religiosos diferentes.  (180-86, 7.8.1988)  


 


O universo contrai-se e expande-se.  Por outras palavras, é como se respirasse.  Que controla estas 


acções de contracção e expansão? Não são nem poder político, nem conhecimento, nem dinheiro.  É a 


dádiva de amor. (121-103, 24.10.1982) 


 


Quando se olha para o mundo, com os olhos cheios de amor, dir-se-á de uma ave que passe perto de 


nós: “Porque é que esta ave está a chilrear?  Oh, ela deve ter saudades do seu amado”.   Linhas de 


poemas e prosa virão naturalmente à nossa mente.  A história da nossa vida quotidiana está 


harmonizada com a natureza e reproduzida na sinfonia do amor.  É por isso que um sopro, uma carícia, 


uma canção e um sussurro de amor são todos agradáveis.  (112-257, 19.4.1981) 


 


As forças mais más dissolvem-se na presença de verdadeiro amor.  Embora só se olhe para verdadeiro 


ou se passe por ele, isso é suficiente.  (Bênção e Família Ideal – 380) 


 


O amor é certamente o elemento que forma a parte essencial de uma pessoa.  Está em operação antes 


dessa pessoa ser concebida, e é a fonte da própria vida.  (177-313, 22.5.1988) 


 


Uma vida vivida para o amor é produtiva e feliz, ao passo que uma vida vivida sem amor é fatigante e 


destrutiva.  Deus, a humanidade, e mesmo o universo desejam viver para a causa do amor.  Este é o 


modo de vida original.  (Bênção e Família Ideal - 1062) 


 


O verdadeiro amor é absoluto, imutável e eterno.  (A Vontade de Deus e o Mundo - 219) 


 


Não pode haver progresso ou revoluções quando se trata do amor.  O amor, na sua forma original, é 


perfeito, imutável, eterno e absoluto.  (Bênção e Família Ideal - 351) 


 


O amor realizado no cenário mais natural e no ambiente mais natural, é verdadeiro amor.  (Bênção e 


Família Ideal - 353) 







 


Quando um ser humano abre os seus olhos para o amor, o seu corpo e mente desejarão formar relações 


multidimensionais no universo.  Assim, essa pessoa aprenderia a ordem da natureza a partir das folhas 


caídas com o vento de Outono, e sorriria para si própria, desejando mesmo ser o botão de uma flor, para 


poder apreciar a beleza de uma flor desabrochando num jardim na Primavera.  (Bênção e Família Ideal 


– 376)) 


 


A acção mais rápida no mundo, é a acção do amor.  Se duas pessoas colocadas nas extremidades da 


terra se apaixonassem uma pela outra, este amor atrai-las-ia entre si, ultrapassando a distância entre elas.  


O amor tem esse poder.  (112-204, 12.4.1981) 


 


Uma pessoa abençoada, e que esteja a receber amor de Deus, parece bela.  (33-86, 9.8.1970) 


 


Quando atingimos o estado no qual podemos sentir o amor de Deus, podemos relacionar-nos com 


qualquer coisa e ir para além dela.  Pode ter-se tudo, quando se está centrado nas emoções do amor 


original.  Os órgãos do nosso corpo foram criados para a finalidade do amor.  Os olhos e o nariz foram 


criados para procurar o amor e cheirar o seu aroma, e os ouvidos foram criados para ouvir o seu som.  


De todas as palavras que ouvimos, as palavras de que nunca nos cansamos, e que sempre gostamos de 


ouvir, são: “Eu amo você”.  Não existe um tópico de que toda a gente possa gostar, à excepção do amor.  


Essa espécie de amor é o amor ao qual o universo inteiro dá as boas-vindas.  (298-298, 17.1.1999) 


 


Os atributos do amor não nos conduzem a amar só as coisas boas.  É só lógico definir o verdadeiro 


amor como aquele que ama as coisas mais baixas mais que algo elevado.. (33-89, 9.8.1970) 


 


O amor é tal que mesmo Deus está sujeito à sua autoridade.  Isto significa que mesmo Deus é fraco em 


relação ao amor.  O Deus Poderoso não pode deixar de sorrir quando cheira a fragrância do amor dos 


seres humanos.  Mesmo Deus gosta de ouvir histórias de amor.  (298-298, 17.1.1999) 


 


Qual é a coisa mais sagrada do mundo?  É o verdadeiro amor.  O verdadeiro amor tem a sua origem 


em Deus.  O que Deus verdadeiramente deseja é o caminho do verdadeiro amor.  Tem de 


compreender-se que, se não se passa pelo caminho do verdadeiro amor, não se pode caminhar para 


Deus.  Ele deseja ver, ouvir, comer, e tocar através do amor.  (Bênção e Família Ideal - 380) 


 


A felicidade começará no mundo quando as pessoas possam viver vidas de amor.  As coisas desejadas 


pelos seres humanos, tal como a perfeição e a realização de ideais, não podem ser conseguidas sem 


amor.  É por isso que todas as coisas no universo existem baseadas no amor.  Tudo na criação, 


começou através do amor original de Deus.  (137-207, 3.1.1986) 


 


Quando se dá alguma coisa, nunca poderá retornar.  Isto é verdade em relação a todas as coisas, 


excepto o amor.  No caso do amor, quanto mais se dá, tanto mais se recebe em troca.  É por isso que 







nos deleitamos no amor.  Por mais amor que demos, ele encher-nos-á continuamente, de modo que nos 


podemos sempre sentir felizes e alegres.  Podemos gostar de dinheiro, mas uma vez que o demos, 


desaparece para sempre, e por mais que gostemos de poder, uma vez que o usemos, desaparece.  Mas, 


no caso do amor, quanto mais dermos, tanto mais teremos para dar.  (121-105, 24.10.1982) 


 


Que é o verdadeiro amor?  É algo que nem mesmo as avós e avôs que estão no leito de morte podem 


abandonar.  Uma vez que o obtenhamos, deleitamo-nos tanto nele que nunca o podemos abandonar.  É 


o mesmo para toda a gente: homens e mulheres, jovens e velhos.  (171-67, 6.12. 1987) 


 


Depois de saborear amor, diria um avô coisas como: “Oh, estou cansado deste sabor, já há muito tempo 


que o conheço!  É diferente do aroma da civilização moderna!  Detesto-o!  Preferiria cheirar algo 


diferente do cheiro do amor!”?  Pão ou arroz estimulam todas as células no nosso corpo a dizer: “Ah, 


isso sabe muito bem!”  É por isso que o amor forma o núcleo, a essência de todas as coisas.  Quando 


tratamos algo e alguém com tal amor, um caminho abrir-se-á ao longo do qual podemos caminhar 


livremente para qualquer lugar.  (139-197, 31.1.1986) 


 


Verdadeiro amor é o tipo de amor que dura para sempre.  Está lá na Primavera, Verão, Outono e 


Inverno; está lá na vossa juventude, idade adulta, velhice, e mesmo quando formos para o mundo 


espiritual eterno.  Este amor é imutável  (194-303, 30.10.1989) 


 


Quem é o dono do amor?  Não é o homem ou mulher; é o próprio Deus.  Ele e os seres humanos só se 


podem unir centrados em amor, porque o amor é absolutamente essencial para ambos.  (279-246, 


15.9.1996) 


 


Quando o amor está em equilíbrio perfeito, o movimento circular do amor pode ser formado.  Quando 


os seres humanos e Deus se unem através de amor, e este amor produz frutos, Deus pode descer e os 


seres humanos subir, encontrando-se então num ponto médio.  Deus torna-se então o centro da esfera, 


e um movimento esférico ocorre.  O ponto central existe onde o equilíbrio e harmonização do amor 


têm lugar, e é lá que a vida começa.  É o ponto de partida da igualdade e da partilha, porque o poder do 


amor está lá.  O poder que actua sobre todas as coisas no universo e as abraça é amor.  (Bênção e 


Família Ideal - 344) 


 


O amor é algo que não se pode sentir só, e o mesmo é verdade da felicidade.  Mesmo o conceito de paz 


não pode ser aplicado só a uma nação; descreve a relação entre dois países. Só quando estabelecemos 


uma relação com alguém numa base de igualdade, e amamos essa pessoa tanto quanto ela nos ama, 


podemos sentir verdadeira felicidade.  O mesmo se passa com a liberdade.  Não podemos criar 


verdadeira liberdade por nós próprios.  A liberdade que se adquire juntamente com o amor, enquanto 


se está rodeado de amor, é a verdadeira liberdade.  Em presença de verdadeiro amor, mesmo que 


alguém tivesse uma autoridade absoluta sobre os outros, com um chicote na mão, isso não seria uma 


restrição daqueles que ele dirige; em vez disso, dar-lhes-ia mais felicidade e alegria, porque o amor é 







algo que se dá aos outros para o seu benefício, e um sacrifício de si próprio para os salvar.  (Bênção e 


Família Ideal - 342) 


 


O amor é o pilar que permanece no centro, onde a mente e o corpo automaticamente se unem num só.  


O indivíduo, família e tribo, assim como a nação, o mundo, o universo e Deus estão todos situados no 


centro, nesse pilar.  Esse ponto central não se move.  É por isso que a posição do verdadeiro amor é o 


lugar eterno da fixação.  (230-135, 1.5.1992) 


 


Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida; ninguém vai para o Pai senão através de mim.”   


Contudo, ele omitiu a coisa mais importante de todas: o amor.  Ele devia ter dito: “Eu sou o caminho, a 


verdade, a vida e o amor...” mas ele omitiu o amor.  Este verso da Bíblia devia ser corrigido.  Quando 


os cristãos me ouvem dizer tais coisas, exclamam: “Que blasfémia!”  Mas se perguntarem isto a Deus, 


Ele responderá: “Evidentemente, isso devia ter sido incluído.”  Daqui, concluímos que Deus gosta 


realmente de amor, e de verdadeiro amor acima de todas as formas de amor.  (149-15, 1.1.1986) 


 


2. O amor consiste em dar infinitamente 


 


O amor requer a devoção completa de si próprio.  Quando Deus estava a criar o universo, investiu-Se a 


Si próprio cem por cento, através do Seu amor.  É por isso que o verdadeiro amor começa quando se 


vive para os outros.  (189-202, 6.4.1989) 


 


Deus não é um ditador.  Ele investiu tudo nos seres humanos.  Deus está perto de nós, porque quer 


viver para nós.  É por isso que O queremos seguir eternamente.  Viver para os outros é a lei natural, e, 


por isso, para manter o nosso estado de existência no mundo, temos de viver desse modo.  Só vivendo 


para os outros pode a ligação ser feita entre o este e o oeste, e entre as eras passadas e o presente.  


(187-89, 6.1.1989) 


 


Dar e continuar a dar aos outros coloca-vos na mesma posição de Deus na altura da criação, quando Ele 


se sacrificou a Si próprio pela criação.  Investindo em algo tudo aquilo que se tem, cria-se um segundo 


eu, e isso corresponde ao investimento total de Deus, na altura da criação.  A história da recriação é o 


caminho da restauração através de indemnização.  Indemnização só pode ser paga através da história 


da recriação, e assim, só quando se investe tudo o que se tem a recriação pode ter lugar.  (82-239, 


31.1.1976) 


 


A lógica da vida eterna só opera através de investimento contínuo.  Vocês nunca serão arruinados se 


viverem para os outros.  Começando pelas pequenas coisas, passam a dar as coisas maiores.  A que 


conduz isto ?  Quanto mais dão, mais recebem em troca.  (204-106, 1.7.1990) 


 


O amor é o tipo de emoção que não nos satisfaz depois de dá-lo; pelo contrário, sentimo-nos 


envergonhado por não sermos capazes de dar mais.  As pessoas que se sentem envergonhadas, mesmo 







depois de dar, são na verdade os donos do amor.  Em amor, quando mais se dá, tanto mais se recebe 


em troca.  Quanto mais essa acção ocorre, tanto mais o poder daquilo que se dá, é excedido pelo poder 


daquilo que se recebe.  Desse modo, nunca seremos arruinados; pelo contrário, prosperaremos.  Sem 


amor, nunca se poderá prosperar.  (38-326, 8.1.1971) 


 


O amor nunca se pode esgotar.  Quanto mais se põe em movimento, tanto maior se torna.  De acordo 


com as leis da dinâmica, algo que está em movimento constante começa a esgotar-se à medida que o 


tempo passa; mas o verdadeiro amor torna-se tanto maior quanto mais está em movimento.  (219-18, 


25.8.1991) 


 


A essência do amor é tal que, quando se vive para os outros, ele torna-se maior, mas, quando se quer 


que os outros vivam para nós, diminui gradualmente.  (129-264, 13.11.1983) 


 


Que é verdadeiro amor?  É dar, e esquecer-se que se deu.  É dar, dar, e dar ainda mais.  (240-298, 


13.12.1992) 


 


O mundo do amor dura infinitamente, mesmo que se dê, dê, e continue a dar. (121-173, 24.10.1982) 


 


A palavra “amor” é verdadeiramente poderosa.  Existe um provérbio coreano que diz: “Uma palavra 


bem dita pode pagar uma grande dívida.”  Isso significa que, com uma palavra só, se pode indemnizar 


o que se deve.  Mesmo que se tenha uma dívida de biliões de dólares, pode-se mais que indemnizá-la 


com uma palavra de amor.  (227-253, 14.2.1992) 


 


Só a casa do verdadeiro amor pode ter a autoridade para governar este universo de magnitude infinita.  


Amor vem de viver para os outros.  Mesmo Deus, o grande e Poderoso Criador, tem de curvar a cabeça 


perante o amor.  (162-287, 17.4.1987) 


 


O amor é algo que, mesmo Deus, não pode realizar sozinho.  O amor só se pode realizar quando uma 


fundação objectiva com um objecto é estabelecida.  Onde começa o amor?  Não começa em nós 


próprios; cresce e desenvolve-se através da relação com um companheiro.  (Bênção e Família Ideal – 


342)   


 


Onde fica a raiz do verdadeiro amor?  Embora Deus seja omnipotente e omnisciente, a raiz do amor 


não está n’Ele.  O Deus Todo Poderoso é a figura central do verdadeiro amor, mas não quer conservar 


a raiz desse amor dentro de Si próprio.  Ele quer que o amor se enraíze dentro da pessoa que se torna o 


objecto do amor.  (177-269, 20.5.1988) 


 


Quanto mais amor se dá, tanto mais se tem; nunca acaba.  Quanto mais se dá, mais se tem para dar, 


numa escala maior.  Tudo o resto, porém, chega ao fim; dinheiro, conhecimento e autoridade todos 


desaparecem um dia.  Tudo o que tem a ver com circunstâncias e sentimentos humanos, no mundo, 







chega ao fim numa altura ou noutra, mas o amor eterno nunca chega ao fim, não importa quanto se 


continue a dar.  O amor é extraordinário por ser infinito, infindável e imperecível  (121-243, 


27.10.1982) 


 


O amor é algo que não se pode realizar se se estiver centrado em si próprio.  O amor não começa 


connosco mesmos; começa, e mais tarde é realizado, através do objecto do nosso amor.  Por isso, o 


amor não é realizado sem um objecto.  (145-215, 11.5.1986) 


 


Não se pode realizar amor sozinho.  Mesmo a pessoa mais importante do mundo não pode realizar 


amor se estiver sozinha, porque o amor é formado só na relação entre o sujeito e objecto.   Assim, 


mesmo o Deus Todo Poderoso não pode sentir o estímulo e impulsos provenientes do amor, se tentar 


consegui-lo para Si próprio.  É por isso que um objecto do amor é necessário.  (219-14, 25.8.1991) 


 


O núcleo do universo são os seres humanos, e o núcleo dos seres humanos é a vida.  A fonte da vida é 


o amor, e a origem do amor é Deus, mas este amor não pode ser realizado por alguém sozinho.  Uma 


relação com um companheiro é necessária para realizar amor.  Deus é a origem do amor, e os únicos 


seres que têm o direito de ser objectos desse amor, são os seres humanos.  (48-205, 19.9.1971) 


 


As palavras “amor” e “esperança” não podem ser usadas em referência a alguém que esteja só.  


Mesmo a vida não pode aparecer quando se está sozinho; só pode aparecer através dos laços de relação.  


(69-59, 10.9.1973) 


 


Agora deixem-me fazer-vos uma pergunta.  As duas coisas que um ser humano tem de deixar como 


legado eterno, são a vida e o amor.  Então, que vem primeiro, a vida ou o amor?  Qual é?  Para Deus, 


o amor não existiu antes d’Ele; o amor existe porque Ele existe.  É por isso que, para Deus, a vida vem 


primeiro e o amor vem a seguir, mas, para os seres humanos, o amor vem primeiro e a vida vem depois.  


(105-75, 23.9.1979) 


 


Como tipo de seres criou Deus os seres humanos?  Foram criados para serem os objectos do amor de 


Deus; para terem o Seu valor absoluto e único.  Ele criou o homem e a mulher como objectos do seu 


amor, dotando-os, assim, de um valor mais precioso que o do universo inteiro.  Os seres humanos 


nascem de amor, crescem com amor e vivem em amor até morrerem no amor.  Mas esta morte não é o 


fim das suas vidas.  Visto que o sujeito do amor, Deus, é eterno, imutável e único, as pessoas que 


permanecem na posição de objectos do Seu amor vivem para sempre.  (142-143, 8.3.1986 


 


Deus criou Adão e Eva para sentir alegria com eles.  A alegria de que falo aqui não é a alegria de olhar 


para eles, falar com eles, ou tocar-lhes, mas a alegria que Ele sentiria com base no amor.  Ele criou os 


seres humanos para sentir a alegria de os amar e ser amado em troca.  (114-11, 14.5.1981) 


 


Deus é o Ser absoluto, mas precisa de outro ser para ser o objecto do Seu amor.  E o objecto de Deus 







não é outro senão os seres humanos.  Logo que os seres humanos, que estão destinados a ser os 


objectos do seu amor, aparecem perante Deus, com amor aperfeiçoado, Ele pode então tornar-se o Deus 


de felicidade, e o Deus que encontrou finalmente o Seu ideal da alegria.  (145-267, 15.5.1986) 


 


Deus só tinha um sonho: realizar o ideal de amor.  Todavia, a realização deste ideal não pode ser 


conseguida por Ele só.  O amor, felicidade ou alegria não podem ser conseguidos por uma única 


entidade.  Eles nunca podem ser realizados sem objectos relacionais.  (Bênção e Família Ideal – 302) 


 


De onde vem o amor?  Vem do vosso companheiro.  Se o objecto de amor é repulsivo e detestável, 


vocês querem retirar o amor que lhe deram, mas se o objecto de amor for belo e bom, a dinâmica de 


amor começa mais rapidamente.  Por outras palavras, a dinâmica de amor depende das qualidades do 


objecto, tais como as suas palavras, beleza, fragrância e gosto.  (Bênção e Família Ideal - 342) 


 


De onde vem o amor?  Não vem de mim, mas do meu companheiro.  Uma vez que vem da outra 


pessoa, eu devia baixar a cabeça perante essa pessoa e viver para ela.  É por isso que a lei da natureza 


ordena “Vivam para os outros.”  Uma vez que algo tão precioso e valioso vem para mim, eu devia 


cumprir a “filosofia de viver para os outros”, de acordo com a qual devo venerar e viver para a pessoa 


que mo está a dar.  (143-277, 20.3.1986) 


 


O facto de eu estar vivo, e a realizar muitas actividades na minha vida, não é desprovido de significado, 


porque existe uma finalidade para isso.  Qual é essa finalidade?  É realizar o mundo de amor.  Os 


seres humanos existem para a finalidade de obter e realizar amor.  Visto que a finalidade das nossas 


vidas consiste em realizar verdadeiro amor, daqui se segue que o valor da existência humana é decidido 


por este verdadeiro amor.  Quão maravilhoso isto é!  (Bênção e Família Ideal – 1062) 


 


Todas as pessoas esperam que o seu companheiro de amor tenha milhares de vezes o valor, ou 


infinitamente mais valor que elas. Do mesmo modo, Deus deseja que os seres humanos, os Seus 


companheiros de amor, tenham um valor de existência infinito.  Quando um ser humano é 


aperfeiçoado, atinge uma natureza divina, torna-se tão perfeito como o Pai Celestial, e atinge um valor 


tão elevado como Ele.  (277-196, 16.4.1996) 


 


Que é verdadeiro amor?  É encontrar alguém com quem se queira estar durante centenas e milhares de 


anos, e desejando amar essa pessoa para todo o sempre.  Com tal amor, não pode haver inferno, e 


Satanás não nos pode atacar.  (Bênção e Família Ideal - 380) 


 


Se Deus estiver à procura de um companheiro a quem possa amar, quem escolherá?  Só poderão ser os 


seres humanos.  Por isso se segue que o companheiro de amor que se tornou um com o amor eterno do 


Criador também tem de viver para sempre. Na religião, o estabelecimento da lógica da vida eterna 


centrada no relacionamento do amor, é um assunto extremamente precioso. 


A vida eterna não existe no homem nem na mulher.  Não existe em Deus.  Tem de compreender-se 







claramente que a vida eterna está no amor de Deus.  (218-210, 29.7.1991) 


 


Se não existir um sujeito de amor, parece que não existe absolutamente ninguém, mas um existe, então 


tudo parece cheio.  Só quando algo está cheio até à borda com amor, pode tudo o mais também ser 


cheio, e então pode-se dar amor verdadeira e infinitamente.  A razão pela qual se dá e recebe, é para 


realizar e multiplicar um ideal.  O mundo do amor transcende a distância e é tão rápido que mesmo a 


velocidade da luz não o pode seguir.  É a coisa mais rápida do mundo, e também a mais radiante e a 


mais perfeita.  O amor é a única coisa que pode encher completamente todas as coisas.  (95-39, 


11.9.1977) 


 


Quem está mais perto do centro: uma pessoa disposta a sacrificar o amor para manter a vida, ou uma 


pessoa disposta a sacrificar a vida pelo amor?  Quem está mais perto da verdade?  É a pessoa que está 


disposta a sacrificar a vida pelo amor.  Isto é assim porque a pessoa que está disposta a sacrificar o 


amor pela vida é egoísta, enquanto a que está disposta a sacrificar a vida pelo amor não é.  (174-15, 


23.2.1988) 


 


Quando percorri os cinco oceanos e seis continentes, o assunto sobre o qual preguei com mais 


seriedade, em toda a parte, foi o caminho do amor.  Tentei fazer brilhar a luz do amor na humanidade, 


desolada como um deserto e vivendo sem amor.  Como o caminho final que as pessoas têm de seguir 


as conduzirá ao outro mundo do amor, a coisa mais importante para a humanidade, mais do que 


qualquer outra, é o “Raio luminoso do amor”.  Só esse raio pode conduzir a humanidade à terra 


original  (Bênção e Família Ideal - 404) 


 


Quando nos tornamos um com Deus, o amor é espalhado de todos os modos.  É por isso que o irmão 


mais velho tem de amar o mais novo, seguindo o exemplo de seus pais que os amam.  Numa família 


que está unida no amor, ele floresce até que transborda. Então, esse amor torna-se o amor da sociedade, 


expandindo-se depois para a tribo e mais tarde para todo o mundo.  (28-168, 11.1.1970) 


 


Exaltado no amor, Deus criou o homem para viver para sempre. Por isso, o envelhecimento de uma 


pessoa não devia ser ressentido.  As pessoas nascem do amor, vivem com amor, e, mais tarde, através 


da morte, são colhidas como os frutos de amor. Recebemos o amor dos nossos pais e nossos filhos, 


amámos os nossos cônjuges e fomos amados por eles, e, como pais, amámos os nossos filhos. Por isso 


o amor de Deus, e tudo o que semeámos no mundo intrínseco do amor, podem produzir fruto no curso 


das nossas vidas.  Quando passamos para o próximo mundo, colhemos os frutos das nossas vidas e 


levamo-nos connosco.  (83-198, 8.2.1976) 


 


Deus mantém a vida na fundação do verdadeiro amor; a Sua omnisciência e omnipotência deviam ser 


baseadas em verdadeiro amor.  Só então Ele pode tornar-se o sujeito ideal para nós, seres humanos, 


permanecendo na posição do sujeito que se elevou acima da história.  Se procurar assumir a posição de 


sujeito, unicamente com o poder da vida, toda a criação não quererá ser unificada.  Mesmo animais 







microscópicos e plantas desejam que o dono do amor trate e cuide deles.  Gostam de sentir o toque do 


amor.  Não se devia dizer: “Sou mais forte que toda a gente, e por isso têm que me obedecer, estão a 


ouvir?!”  A vida só é estimulada quando o amor está presente.  A origem da vida é o amor.  A base 


para a existência contínua de Deus não é a vida, mas o amor.  (173-84, 7.2.1988) 


 


3. A Harmonia só Pode Existir na Presença do Amor 


 


É agradável só pensar-se no amor, vê-lo e saboreá-lo.  É assim o amor.  (Um mundo Unificado de 


acordo com a vontade de Deus, Fevereiro de 1980 – p. 10) 


 


O amor é a união do este e oeste, norte e sul.  É a união do Céu e da terra.  Portanto, o amor assume a 


forma de uma esfera.  (225-46, 1.1.1992) 


 


O verdadeiro amor é o amor no centro, ligando a vertical e a horizontal.  (195-242, 1.12.1989) 


 


Digamos que uma pessoa está apaixonada;  vocês podem imaginar quão encantadores os lábios dessa 


pessoa parecem, quando sorriem com amor? Imaginem quão maravilhoso seria observar o modo como 


os cinco sentidos dos seres humanos se movem, extasiados no verdadeiro amor, e a harmonia dos cinco 


sentidos movendo-se em direcção a Deus.  A alegria através da beleza é algo que Deus não pode 


experimentar sozinho.  Só se pode sentir beleza quando existe um objecto, e é por isso que Deus criou 


o homem.  Ele deseja mais viajar através do mundo do coração dos seres humanos que possuem beleza 


interna, do que Ele desejou criar o universo.  (Bênção e Família Ideal - 380) 


 


Mesmo Deus respira.  Ele inspira e expira verdadeiro amor e mantém o tempo do universo, e é desse 


modo que o universo pode continuar para sempre centrado no verdadeiro amor.  Por isso, só quando se 


atinge este nível, se pode entrar na esfera da respiração de Deus e viver para sempre.  (201-191, 


1.4.1990) 


 


O universo é redondo, e o mesmo acontece com o sol.  Em que se centram todos os objectos redondos?  


Eles não podem tornar-se redondos por si próprios, mas só se estabelecerem uma relação com outra 


coisa.  O mundo, que é uma entidade existente, uma entidade substancial que integra tais relações, 


continua na base deste domínio de relações circulares.  Tendo isto em conta, qual é a fonte original que 


pode formar esta relação circular?  A fonte original desta harmonia é o movimento do amor.  (164-78, 


26.4.1987) 


 


O amor é como um nervo.  Quando um dos nossos cabelos é puxado, todo o corpo se move em 


direcção à força que puxa.  Do mesmo modo, quando se puxa o amor, o universo move-se na direcção 


da força que puxa.  Isto significa que quando o amor se move, o universo também se move.  (89-90, 


2.3.1976) 







 


Os seres humanos têm que viver extasiados com alguma coisa.  Uma pessoa que esteja extasiada com 


alguma coisa, é verdadeiramente feliz.  Os artistas estão extasiados com a arte.  As pessoas com 


ambições literárias estão cativadas pelos livros que escrevem, ou pelas grandes obras clássicas que 


leram.  Tais pessoas são verdadeiramente felizes.  É por isso que os seres humanos deviam viver 


exaltados no amor multidimensional e ideal de Deus, e segui-l’O para sempre.  (59-316, 30.7.1972) 


 


Qual é a coisa mais preciosa procurada pelo homem e mulher?  É o amor.  O amor é algo de que as 


pessoas e Deus gostam para sempre.  O amor é algo de que todo o universo gosta mais que tudo, e para 


sempre.  (179-33, 3.7.1988) 


 


O amor é o tesouro mais precioso da terra, embora seja invisível.  Isso acontece porque é imutável.  O 


ouro é precioso devido à sua cor imutável, o diamante é precioso devido à sua dureza imutável, a pérola 


é preciosa devido à harmonia imutável das suas cores.  Todavia, estes tesouros preciosos são 


desprovidos de vida.  O verdadeiro amor, por outro lado, tem vida, e por isso é a coisa mais preciosa 


do mundo.  (201-142, 30.3.1990) 


 


Toda a gente gosta de amor.  O amor só se pode tornar cada vez melhor, à medida que o tempo passa.  


(60-80, 6.8.1972) 


 


O amor flue como a corrente principal, no coração de indivíduos, famílias, tribos, de facto em toda a 


parte.  E, onde quer que flua, é bem-vindo por todos.  Não existe maneira de pará-lo, porque toda a 


gente quer mais e mais dele.  Deus criou as pessoas para se relacionarem entre si através do poder do 


amor.  Assim, a pessoa que tem estado a viver em unidade com o universo, ligada através dos elos de 


amor, não precisa de quaisquer formalidades quando vai para o palácio de Deus.  Ela pode abrir 


livremente os portões do palácio, ir ao santuário onde Ele reside, e chamar: “Pai Celestial!”  Deus 


responderá: “Oh, meu filho, finalmente chegaste!”  (164-47, 11.8.1968) 


 


Qual é o único problema no mundo humano?  É que a luz do amor devia brilhar com intensidade, e 


não brilha.  Para que possa brilhar com intensidade, a luz do amor tem de brilhar tanto interna, como 


externamente.  Que faz com que com esta luz brilhe?  Devia brilhar com a força motivadora do amor.  


Considerando tudo isto, podemos compreender que este mundo não é o nosso destino final, mas só um 


lugar por onde estamos a passar.  (194-55, 15.10.1989) 


 


Onde está Deus?  Dizemos que Ele é omnipresente.  Isso significa que não permanece num lugar 


específico.  Está onde quer que o amor esteja.  Vocês precisam saber isto.  Ele é omnipresente 


centrado no amor.  Mesmo nós, podemos ser omnipresentes quando nos centramos no amor.  É um 


privilégio de que podemos usufruir, quando possuímos amor.  (149-23, 1.11.1986) 


 


A palavra igualdade é desprovida de significado sem amor.  Igualdade genuína é possível quando as 







pessoas vivem para os outros, com amor.  (140-142, 9.2.1986) 


 


Com amor, um homem pode estar em termos de igualdade com uma mulher, e uma mãe pode 


permanecer em termos de igualdade com o seu filho ainda que ele seja o presidente de uma nação.  


Todas as coisas que possuem amor podem ter a mesma posição.  Temos de compreender isto.  (129-49, 


1.10.1983) 


. 


A humanidade permanece no centro de todas as coisas da criação.  Qual é, então, o centro dos seres 


humanos?  É verdadeiro amor.  O amor de Deus desce até nós numa linha vertical  Para estabelecer o 


centro do universo, também precisamos das linhas de amor de ambos o homem e a mulher; o amor de 


uma mulher vai para o homem e o amor do homem vai para a mulher.  Deste modo, o movimento do 


amor estabelece um círculo que roda.  Quando um homem e uma mulher partilham verdadeiro amor, 


esse amor aperfeiçoado tem uma carga negativa.  Quando o amor negativo, verdadeiro e aperfeiçoado 


é formado, automaticamente atrai o amor vertical de Deus, positivamente carregado.  É desse modo 


que os princípios do universo operam.  (120-210, 16.10.1982) 


 


A formação de uma relação de dar e receber com o universo só é possível quando se tem amor.  Sem 


amor, tal relação de dar e receber nunca pode ocorrer.  O amor é dócil e humilde, porque só quando 


tem tais qualidades, pode circular e ser posto completamente em movimento, sem resistência.  Quando 


algo é dócil, humilde, e sacrificial, pode relacionar-se com todas as coisas.  Pode ir a qualquer lugar 


sem resistência.  Essencialmente, então, isto não é verdadeiramente sacrifício.  A solução para 


trabalhar sem resistência é viver para os outros, sacrificar-se por eles e servi-los.  Porque temos de nos 


sacrificar e servir os outros?  Precisamos fazê-lo para aperfeiçoar os órgãos respiratórios para a nossa 


segunda vida.  (122-329, 1.12.1982   


 


Todos os seres que se reproduzem fazem-no em casal.  O macho e a fêmea unem-se para se reproduzir.  


O que produz a harmonia, nesta união e reprodução, é o amor.  Isto é verdade em relação à 


multiplicação de todos os seres vivos no mundo natural.  Mesmo no caso da água, existe uma água 


com características negativas e outra com características positivas, e os peixes vivem e reproduzem-se 


melhor em áreas onde estes dois tipos de água se misturam.  Muitos peixes vivem onde a água fria e a 


água quente se misturam.  Essa é a condição ideal.  Tem de haver harmonia.  (177-271, 20.5.1988) 


 


As aves que vivem no norte voam para o sul para pôr os ovos, e as aves que vivem no sul voam para o 


norte; elas fazem isso em ritmo com a natureza.  Uma vez que nasceram lá, sabem instintivamente que 


devem voltar ao seu local de nascimento para ter os seus filhotes.  Os peixes que vivem em água fria 


desovam em água morna, e os peixes que vivem em água morna só podem desovar em água fria.  Tem 


de existir harmonia entre Yin e Yang. É por isso que estes animais migram (132-74, 20.5.1984) 


 


O amor não pode ser realizado sem uma relação com um companheiro.  Mesmo o Deus absoluto não 


pode sentir amor por Si só.  O amor não pode ser realizado sem encontrar um objecto; e assim a 







criação foi um esforço para colocar um companheiro absolutamente qualificado em frente do Criador 


absoluto.  Nós, seres humanos, somos a obra-prima da criação, criados para que mesmo Deus pudesse 


encontrar o amor de que precisa.  (140-282, 14.2.1986) 


 


Quando ficamos extasiados no amor de Deus, não nos sentimos aborrecidos de olhar fixamente para um 


grão de areia, durante mil anos.  (83-198, 8.2.1976) 


 


Quando pensamos que nascemos no universo de amor, tornamo-nos infinitamente felizes.  (298-300, 


17.1.1999) 


 


O verdadeiro amor não é nada que se possa forçar; é expresso de livre vontade.  Quando se ama 


alguém, não se deve só tentar receber, porque o verdadeiro amor só pode ser realizado através do acto 


de dar e receber.  (66-123, 18.4.1973) 


 


Se o amor fosse algo que pudesse ser imaginado, tocado, e conhecido por qualquer pessoa, à primeira 


vista, perder-se-ia o interesse em tal tipo de amor, em menos de um dia.  Porém, o amor não é assim.  


É algo que parece estar presente mesmo quando não está, e vice-versa.  É como uma miragem 


misteriosa em todas as formas, que põe em operação sentimentos igualmente misteriosos, que são bons 


quando pensamos que são maus, ou maus quando pensamos que são bons.  (175-197, 17.4.1988) 


 


O verdadeiro amor aperfeiçoa o ideal de unidade no universo.  Quando comemos um bocado da 


iguaria mais preciosa da terra, cuspimo-la, se não encontramos nela o gosto do verdadeiro amor. O 


mesmo acontece em relação ao verdadeiro amor entre marido e mulher.  (112-165, 12.4.1981) 


 


Os seres humanos gostam do amor, porque ele é o corpo principal que une tudo e o torna seu.  Os seres 


humanos não podem nunca imaginar quão bom o amor é.  (18-328, 13.8.1967) 


 


Do mesmo modo que os pais amam os filhos, quanto mais se ama, mais felicidade e alegria se sente em 


troca.  O amor une tudo e toda a gente num só.  Se uma pessoa estiver unida com o amor de Deus, 


ninguém poderá separá-la desse amor.  Que amor maravilhoso este é!  (18-329, 13.8.1967) 


 


As abelhas concentram-se tanto em colher o néctar das flores, que a sua cabeça mergulha nelas, e o seu 


abdómen está erguido no ar.  Não se pode puxá-las, mesmo com um par de pinças.  Elas não se 


desprendem, ainda que se lhes puxe tanto que o abdómen se despegue.  Porque fariam isso, se o néctar 


das flores não soubesse bem?  Se o néctar é tão saboroso, quanto muito mais saboroso será o gosto do 


amor?  Qual será melhor: o sabor do amor ou o sabor do néctar?  (137-57, 18-12-1985) 


 


Sem amor, duas pessoas não se podem unir.  Palavras, por si sós, não são suficientes para unir duas 


pessoas diferentes, numa só.  Então, que é necessário para as unir?  Se elas se unem através de coisas 


materiais, facilmente se separarão se as coisas materiais desaparecerem.  Se se tiverem unido através 







da apresentação ou intervenção de uma terceira pessoa, separar-se-ão, se essa pessoa já não estiver lá.  


Então, que é necessário para que duas pessoas se unam eternamente?  Tem de haver amor entre elas.  


(51-74, 1.11.1971) 


 


Só o amor tem o poder de unir os cinco sentidos.  É possível que não se saiba o que é esse amor, mas 


ele torna o cheiro de um homem velho, que é desagradável para a maior parte das pessoas, perfumado e 


agradável para a sua mulher.  Mesmo que a face e mãos do velho homem não sejam mais que pele e 


ossos, a sua mulher amá-las-á com toda a intensidade.  O amor fá-la amar tudo acerca dele.  (148-318, 


26.10. 1986) 


 


Quando o vento do amor sopra e nos faz ficar arrebatado pela emoção, todo o mundo parece 


maravilhoso.  Não existe ninguém que não se torne num poeta ou romancista, quando se apaixona 


profundamente.  (145-317, 26.10.1986) 


 


O sabor do amor é semelhante ao do fruto da esquizandra.  Este fruto é um tanto azedo, picante e 


amargo.  Não sei muito acerca do fruto, mas conheço o seu sabor único; é a combinação de 5 sabores 


diferentes, e, no todo, desagradável.  Quando se engole, não sabe muito bem, mas, uma vez que passe 


através da garganta, quer-se mais.  (173-87, 7,2, 1988) 


 


Um amor que é suficiente e de sobra para abraçar a Primavera, para derreter a neve e o gelo no frio do 


Inverno - amor infinito que nunca podemos mesmo começar a imaginar em termos de altura ou largura 


- devia formar uma ligação connosco e nunca nos deixar.  Devia ancorar-se no centro do nosso coração.  


Sem amor, não podemos encontrar nada de valor no mundo, mas,  quando se pode sentir esse amor 


infinito no nosso coração, esse amor é mais que capaz de competir com o universo.  A pessoa que tem 


no centro do seu coração o amor absoluto que é idêntico no princípio e no fim, pode competir com o 


universo, embora seja só um indivíduo.  (33-75, 9.8.1970) 


 


Mesmo quando olhamos para um tufo de relva, devíamos ser capazes de fazê-lo do ponto de vista de 


Deus; e quando olhamos para uma flor, devíamos fazê-lo enquanto nos relacionamos com Seu coração 


e o encarnamos.  Mesmo quando olhamos para insectos, aves ou qualquer outro tipo de animais, 


devíamos ser capazes de sentir a ligação entre os nossos sentimentos internos e o coração de Deus.  (6-


340, 28.6.1959 


 


Aqueles que vivem com o amor de Deus no seu coração, são os filhos e filhas de Deus.  São as figuras 


centrais de todo o universo, que podem dominar o Céu e a terra.  O amor é o elemento essencial que 


permite às pessoas atingir esta posição.  (9-173, 8.5.1960)  


 


A nossa mente pode ser infinitamente alargada através de um coração de amor, mas não através do 


conhecimento.  O coração de amor é tão grande que pode mais que abraçar o universo, e assim, logo 


que desenvolvemos este domínio original e poderoso, mesmo Deus quererá vir dormir a sesta lá.  







Como não O podemos abraçar através do nosso conhecimento, temos de saber quão grande é um 


coração de amor.  (Bênção e Família Ideal - 1053) 


 


O amor transcende todas as fronteiras nacionais, porque o amor de Deus não conhece fronteiras.  É 


dado igualmente às cinco raças diferentes, sem fazer distinção entre brancos, pretos e amarelos.  É por 


isso que o amor de Deus é extraordinário.  Quando o amor começa a fluir, qualquer que seja o 


ambiente em que isso aconteça, este ambiente adapta-se a este fluxo e desenvolve-se como resultado.  


Só quando adoptarmos uma perspectiva que faça com que isto aconteça, Deus pode ficar satisfeito e 


deleitado.  É por isso que temos de percorrer o caminho do amor.  (164-93, 26.4.1987) 


 


4. Os direitos especiais do amor são os da mesma posição, participação e herança 


 


Como podemos ser elevados á posição de objecto do Deus absoluto?  Podemos consegui-lo pelo 


esforço?  Pela força?  Nenhum destes métodos dará resultado.  Contudo, se formarmos laços de amor 


com Deus, podemos ascender imediatamente a uma posição de igualdade com ele.  (69-75, 


20.10.1973) 


 


Quando se tem controlo sobre o núcleo do amor, pode-se controlar Deus.  Se a esposa de um grande 


homem não for bela, ela será capaz, mesmo assim, de o controlar através do amor.  Não importa que 


ela não seja uma pessoa maravilhosa com um doutoramento; ele não terá outra alternativa senão estar 


sob o comando dela.  Tal é o poder do amor.  (137-61, 18.12.1985) 


 


Para se poder estar no mesmo nível de Deus, na mesma hierarquia, tem de possuir-se o Seu amor.  


(145-269, 15.5.1986) 


 


Em amor, existe o direito de igual participação.  Isso significa que, se o pai estiver numa posição 


elevada, o filho, embora esteja numa posição inferior, pode elevar-se imediatamente até à posição do 


pai.  Devido a este facto extraordinário que o direito de participação está imanente no amor, este pode 


durar para sempre, mesmo que eu me separe dele.  (143-277, 20.3.1986) 


 


A pessoa que encarnou o verdadeiro amor obtém a habilidade e o direito de possuir instantaneamente 


tudo o que Deus deseja, no mundo ideal original.  Tal direito, contudo, tem de ser conquistado na terra.  


Amando os nossos irmãos, as pessoas do mundo e a criação, pode-se sentir o verdadeiro amor de Deus.  


(112-204, 12.4.1981) 


 


Só a pessoa que possui o amor de Deus pode ter o privilégio especial de herdar o poder e autoridade 


sobre os céus e a terra, que foram criados por Deus.  (149-272, 27.11.1986)) 


 


Quando se forma a ligação de amor com Deus, recebem-se os direitos especiais de assumir a posição de 


sujeito, autonomia e herança.  (143-277, 20.3.1986) 







 


A pessoa com o carácter mais aperfeiçoado no domínio do amor, recebe a habilidade de exercer os 


mesmos poderes de Deus nesse domínio.  (126-142, 12.4.1983) 


 


O amor de Deus e o amor dos seres humanos são essencialmente o mesmo.  O amor é algo que tenta 


estabelecer a união.  Por que razão, o homem e a mulher anseiam tanto um pelo outro?  É porque o 


homem pode possuir Deus só através da mulher, e a mulher através do homem.  O amor é afecto 


mútuo.  (Bênção e Família Ideal – 334) 


 


O que é mais precioso, a vida ou o amor?  As pessoas não podem trocar o seu lugar mais sagrado nem 


mesmo pela vida.  Embora um homem ou uma mulher possa ter vida, essa vida não está ligada ao 


lugar mais sagrado; contudo, como o amor está ligado ao lugar mais sagrado, é mais precioso que a 


vida.  (132-112) 


 


Quem se torna o dono?  A pessoa que serve os outros mais.  A pessoa que serve os outros mais pode 


dominar, controlar, e herdar.  Essa é a lei da natureza.  No amor pode encontrar-se o direito de 


participação.  Isso significa que, quando se tem amor, pode-se estar com qualquer pessoa, de dia ou de 


noite.  Precisam de autorização para entrar no quarto dos vossos filhos e filhas.  Os filhos precisam de 


autorização para entrar no quarto dos pais?  Evidentemente que não.  Se, dentro de vós, existe o 


mecanismo com o qual podem amar Deus, podem estar com Ele aonde quer que vão.  (170-199, 


15.11.1987) 


 


Qual é a diferença entre o verdadeiro amor e autoridade?  No verdadeiro amor, ama-se e esquece-se; 


não se conserva um registo de quanto se amou, ou de quem se amou.  O que estabelece o limite entre a 


bondade e a maldade?  A maldade consiste em dar para receber algo em troca, e a bondade consiste em 


dar e esquecer que se deu.  Mesmo numa família, a pessoa que mais serve os outros é a melhor de 


todas elas.  Tem de se compreender que a pessoa que mais serve os outros, se torna, finalmente, na 


pessoa chave dessa família.  Digamos que há dez amigos.  Qual será o melhor de todos eles?  O 


amigo que serve os outros mais, porque os outros amigos pensariam automaticamente nele, como o 


centro de todos.  É desse modo que o universo é herdado.  (141-252, 26.2.1986) 


 


Agora deixem-me fazer-vos uma pergunta.  As duas coisas que um ser humano tem de deixar como 


legado eterno, são a vida e o amor.  Então, que vem primeiro, a vida ou o amor?  Qual é?  Para Deus, 


o amor não existiu antes d’Ele; o amor existe porque Ele existe.  É por isso que, para Deus, a vida vem 


primeiro e o amor vem a seguir, mas, para os seres humanos, o amor vem primeiro e a vida vem depois.  


(105-75, 23.9.1979) 


 


Quando se pergunta ao universo inteiro, desde os mais pequenos elementos até aos seres humanos: “A 


quem gostariam de pertencer?” todos responderão que gostariam de pertencer à pessoa que tem amor.  


Isto significa que todas as coisas da criação estão à procura dum dono do amor.  (132-158, 31.5.1984) 







 


Deus quer conferir aos seres humanos todo o poder e autoridade do mundo, mas, para poder fazer isso, 


Ele e os seres humanos têm que se unir centrados no amor.  O ideal de Deus da criação é o ideal de 


unidade.  Por outras palavras, a finalidade da criação é o ideal de unidade centrada no amor.  (39-340, 


16.1.1971) 


 


Os seres humanos são o corpo de Deus em forma substancial.  Uma vez que somos as formas 


substanciais de Deus, nós, seres humanos, somos deuses externos.  Deus deseja conferir em nós tais 


direitos especiais.  (39-340, 16.1.1971) 


 


Porque se nos pede que sejamos bons?  Quando se realiza uma acção de bondade, tem que se fazer 


alguma forma de sacrifício para ela, e a realização de sacrifícios envolve dar-se de si próprio.  Então, 


porque é bom dar-se de si próprio?  Dando-se de si próprio, pode-se entrar na posição na qual se pode 


ligar à origem da Felicidade Celestial, causa e efeito, com a essência do poder e com a corrente 


principal.  Então, pode-se receber um poder infinito.  Uma vez que as pessoas boas recebam este 


poder infinito, podem ter êxito em tudo o que fazem.  (164-323, 18.5.1987) 


 


5. A Perfeição é atingida através de Amor 


 


Deus criou o mundo com a finalidade de realizar o Seu ideal de amor absoluto, através da unidade entre 


Ele próprio e os seres humanos.  Os seres humanos foram criados por Deus para serem os melhores e 


mais supremos objectos do Seu amor.  É por isso que só os seres humanos, de entre toda a criação, 


foram criados à imagem de Deus.  Os seres humanos nasceram com corpos visíveis, assemelhando-se 


à forma invisível de Deus.  Quando nos aperfeiçoamos, tornamo-nos nos templos de Deus.  Isso 


significa que temos corpos substanciais nos quais Deus pode livre e confortavelmente vir residir, 


sempre que quiser.  Através da relação entre Deus e os seres humanos, o ideal do Seu amor absoluto e 


verdadeiro é realizado e aperfeiçoado, na forma da relação entre o pai e os filhos. (277-198, 18.4.1996) 


 


Para que vivem os seres humanos?  A melhor resposta para esta questão seria: “ Vivem para o amor”.  


A vida originalmente planeada para os seres humanos, na altura da criação, é nascer como o fruto do 


amor, viver com amor, e finalmente regressar ao seio do Deus de amor eterno.  (39-340, 16.1.1971) 


 


A razão pela qual os seres humanos nascem, é produzir o fruto do amor na terra.  A finalidade para a 


qual a humanidade vive e nasce na terra, é produzir o fruto do amor desejado por Deus na terra.  É por 


isso que a nossa vida na terra é curta.  É só uma estação na vida eterna planeada para nós; é assim tão 


curta.  (130-158, 8.1.1984)   


 


Os seres humanos nascem do amor, são aperfeiçoados através do amor, e, assim, não podem viver se 


não se basearem no amor.  (Bênção e Família Ideal - 1062) 







 


Uma vez que as nossas vidas têm origem no amor, conclui-se que temos de percorrer o caminho do 


amor, e finalmente morrer por amor.  A finalidade da vida originada no amor é encontrar amor que seja 


bem vindo não pelo microcosmo mas pelo grande universo, viver rodeado por esse amor, oficialmente 


reconhecido por Deus, o mundo angélico, a criação e os nossos pais, amar e, finalmente, passar para o 


próximo mundo rodeado desse amor.  (83-164, 8.2.1976) 


 


A mente e o corpo de uma pessoa unem-se quando ela permanece na mesma posição, como o núcleo do 


amor de Deus, e torna-se madura quando entra na esfera do Seu amor, com a mente e o corpo unidos.  


Só então, poderá começar a percorrer o caminho da perfeição individual, como o ser humano planeado 


originalmente antes da Queda.  (Bênção e Família Ideal - 313) 


 


Deus é o rei e dono do verdadeiro amor.  Uma vez que Deus é o rei do verdadeiro amor, e o noivo, a 


verdade absoluta e fundamental é que Ele precisa da Sua companheira, a rainha.  Então, vocês poderão 


perguntar: quem pode ser o companheiro absoluto de Deus, em verdadeiro amor?  A resposta é: seres 


humanos verdadeiros.  Por outras palavras, foram Adão e Eva quem Deus desejou que se unissem 


completamente com o Seu amor.  (275-33, 31.10.1995) 


 


O caminho percorrido por um homem ou mulher existe por causa do amor, e para o amor.  O nosso 


caminho é o caminho do amor.  Estamos a seguir este caminho para adquirir amor, defender amor, e 


estabelecer o ambiente de amor.  (Bênção e Família Ideal - 1062) 


 


Mesmo que uma pessoa estabeleça os melhores objectivos a atingir, se não puder estabelecer a 


autoridade do amor, na posição de sujeito, através da qual possa gerir esses objectivos, terá de 


estabelecer um novo objectivo.  A finalidade deste objectivo não pode ser mais elevada que o amor.  


(29-130, 26.2.1970) 


 


Adão tem de tornar-se um com Deus, e o que os une é o amor.  O representante bidimensional do 


mundo existente é Adão, e o representante tridimensional é Deus.  Entre eles existem os laços aos 


quais chamamos amor, que os unem por toda a eternidade.   (35-156, 13.10.1970) 


 


Suponhamos que há um pobre homem da aldeia, que trabalha todo o dia, fazendo a monda e cultivando 


a terra.  Se no seu corpo estiver incendiada a paixão de amor que enche a sua mente e corpo, os cinco 


sentidos do corpo e os cinco sentidos da mente unir-se-ão completamente, e ele sentirá a maior alegria.  


Do mesmo modo, se tivermos dentro de nós o lugar de residência de Deus, tornar-nos-emos um com o 


Seu coração. Assim, em sintonia com a oscilação de um pêndulo, se o coração de Deus bater uma vez, o 


nosso coração também baterá uma vez, e o nosso corpo estará em completa sintonia com Ele.  Uma 


vez que comecemos a revolver, nunca poderemos parar.  Quando mais estivermos em sintonia com 


Deus, quanto mais momento ganharemos, e a acção da força centrífuga fará com que o nosso coração 


nos force a amar a nossa família, sociedade, nação, e o mundo.  (Bênção e Família Ideal - 376) 







 


Qual a origem do amor que abraça e perdoa tudo?  O amor não começa com os seres humanos.  


Começa com Deus, que é o Sujeito do amor.  Deus criou a humanidade com amor e, por isso, deseja 


receber amor dos seres humanos.  O amor pode ser aperfeiçoado quando Deus retribui o amor que 


recebe da humanidade.  (Bênção e Família Ideal - 380) 


 


O amor é absoluto.  Mesmo Deus, que tem conhecimento, poder e autoridade absolutos, é 


absolutamente obediente ao amor absoluto.  (206-24, 3.10.1990) 


 


O verdadeiro amor tem que começar de um certo ponto, rodar trezentos e sessenta graus e voltar ao 


ponto de origem.  Só então é verdadeiro amor.  Se o ponto de partida e o ponto final não se 


encontrarem, não poderá ser verdadeiro amor.  (178-309, 14.6.1988) 


 


A finalidade da vida é apossarmo-nos do amor de Deus.  Se isso não acontecer, não teremos 


conseguido nada, mesmo que pensemos ter realizado todas as nossas esperanças e sonhos.  Embora 


nos sintamos muito felizes, essa felicidade não pode durar para sempre.  (38-326, 8.1.1971) 


 


Por isso, quando amamos podemos gozar de imortalidade.  É o amor de Deus que estimula a acção 


recíproca eterna.  (38-273, 8.1.1971) 


 


A coisa mais preciosa na terra é verdadeiro amor.  Verdadeiro amor tem a sua origem em Deus.  Uma 


vez que Deus existe, não existe outro caminho senão o do verdadeiro amor.  O que Deus 


verdadeiramente deseja é o caminho do verdadeiro amor, e, a não que se percorra esse caminho, não se 


poderá chegar à presença de Deus.  Deus deseja ver, ouvir, comer e tocar através de amor.  Mesmo a 


humanidade sentirá uma alegria tão grande que ficará prestes a explodir dentro do seu coração, se 


receber o beijo de amor de Deus.  É isto que Deus deseja; diamantes e jóias não Lhe dão alegria.  


(Bênção e Família Ideal - 380) 


 


O facto de eu estar sempre a movimentar-me, por outras palavras, o facto de eu estar constantemente 


activo não é desprovido de significado.  Vivo desse modo, porque tenho uma finalidade para cumprir.  


Essa finalidade não é outra senão a realização do mundo de amor.  Os seres humanos existem com a 


finalidade de alcançar e realizar amor.  Como essa finalidade consiste na realização de verdadeiro amor, 


o valor da existência dos seres humanos é também decidido por este verdadeiro amor.  Que 


maravilhoso isto é!  Que tipo de pessoa pode viver em harmonia com a essência do amor de Deus?  


Uma pessoa centrada em si própria não tem nenhum valor.  Só a pessoa que está disposta a devotar a 


sua vida para os outros, e a dar tudo o que tem, continua a viver no domínio do amor de Deus.  Foi 


deste modo que viveram os grandes homens da história e os santos. (46-36, 18.7.1971) 


 


O amor de Deus é o amor para os outros, o amor que quer viver para os outros.  Quando tal amor, que 


é o verdadeiro amor, existe, as coisas revolvem automaticamente.  Como começou o universo?  







Começou através de rotação.  Todos as coisas existentes têm de revolver, devido à sua natureza 


intrínseca.  Então, que pode revolver para sempre?  O amor que está disposto a dar eternamente, isto é, 


o amor eterno, revolverá para sempre.  Visto que a força de dar e a força de receber, se unem numa só, 


e querem continuar a dar, não podem senão expandir-se.  (128-291, 11.9.1983) 


 


Os seres humanos foram colocados na posição de filhos e filhas de Deus, o Pai e origem do verdadeiro 


amor.  Do ponto de vista dos filhos, os pais são os melhores exemplos de amor.  A relação entre pais e 


filhos é vertical, enquanto a relação entre marido e mulher é horizontal.  Por isso, quando a relação 


entre pais e filhos e a relação entre marido e mulher se cruzam e formam um ângulo recto, e a esta 


formação se junta a relação entre irmãos e irmãs – uma relação da frente para trás - ,a formação 


resultante das relações de amor tem a forma esférica.  Assim, todas as coisas existentes formadas com 


origem no amor têm a forma esférica.  O universo inteiro tem a forma esférica.  (34-215, 13.9. 1970) 


 


Do mesmo modo que os seres humanos desejam ver Deus, Ele também deseja ver verdadeiros seres 


humanos.  Mas se Ele escolher o homem em vez da mulher, ou a mulher em vez do homem, aquele 


que não for escolhido certamente se queixará.  E por isso não tem alternativa senão dar primazia ao 


amor.  Quando coloca o amor acima de tudo o mais, pode ver o homem e a mulher juntos, tocar-lhes e 


partilhar com os dois ao mesmo tempo.  As pessoas lutam por causa das coisas preciosas neste mundo, 


mas não há luta a ser travada no amor, porque para ter amor, dois têm de unir-se num só e viver um 


para o outro. 


O amor não só é apreciado por todos, mas só o amor pode eventualmente satisfazer os nossos desejos.  


Por isso, a providência de salvação pode ser conduzida com base neste princípio.  (Um mundo 


Unificado de acordo com a vontade de Deus 17.9.1986) 


 


Temos de encontrar verdadeiro amor.  Onde podemos encontrá-lo?  Verdadeiro amor é imutável, dia 


ou noite, e é eterno  Algo que só existe para mim não pode ser chamado verdadeiro amor, porque este 


não pode pertencer só a um indivíduo.  O verdadeiro amor pertence a todos, e é possuído em conjunto 


pelo universo inteiro.  O verdadeiro amor une a família, a sociedade, a nação, o mundo, e o universo.  


(Bênção e Família Ideal - 380) 


 


Onde está a raiz do verdadeiro amor?  Embora Deus seja omnipotente e omnipresente, a raiz do 


verdadeiro amor não está ancorada nele.  Embora o Deus omnipotente seja a figura central do 


verdadeiro amor, não quer conservar a raiz do amor dentro de Si próprio, mas dentro da pessoa que é a 


companheira do Seu amor.  (177-269, 20.5.1988) 


 


Onde é que o amor começou primeiro?  Começou em Deus.  Ele criou este mundo porque precisava 


de um companheiro ideal do Seu amor, e assim, mesmo a Criação do Céu e da terra teve a sua origem 


em amor.  (213-79, 14.1.1991) 


 


A fonte principal do poder da mente e do coração é amor.  Assim, quando a força explosiva originada 







pela acção de dar e receber da mente, com aquelas pessoas que se ama, é ligada a Deus, essa força pode 


ser multiplicada centenas ou mesmo milhares de vezes.  Desse modo, as esperanças e sonhos das 


pessoas do mundo podem ser realizados, toda a gente pode viver em conjunto eternamente, e, ao 


mesmo tempo, o Reino do Céu pode ser reivindicado por todos.  A chave está no amor.  (18-328, 


13.8.1967) 


 


Quando os seres humanos atingem unidade com Deus, o seu coração e emoções são exaltados em 


infinita alegria e felicidade.  Finalmente, Deus e os seres humanos tornam-se num só, através do amor.  


Os seres humanos também se unem com o mundo, através de amor, e aí começa a realização do mundo 


ideal que cumpre a finalidade de Deus para a criação.  (35-156, 13.10.1970) 


 


Quando os seres humanos atingem o estado de espíritos divinos, podem compreender que princípios 


universais estão contidos no mais pequeno grão de areia, e a harmonia do universo ilimitado está 


contida no mais pequeno átomo.  Não se pode negar o facto de todos os seres existentes serem o 


resultado de forças complexas.  Das moléculas até aos átomos, dos átomos até às partículas 


elementares, nada existe sem razão.  Todos os seres existentes têm consciência e uma finalidade.  Por 


isso todas as coisas existentes passaram através das mãos amorosas de Deus e existem numa relação de 


amor com Ele.  Só se pode sentir alegria quando uma certa finalidade for realizada.  Uma vez que a 


consciência da finalidade de Deus está inerente em todas as coisas, Ele sente alegria com a criação.  (9-


166, 8.5.1960) 


 


Quão forte deve ser o nosso amor para podermos avançar para o domínio do amor de Deus?  O falso 


amor que se encontra no mundo actual, é inferior ao do arcanjo.  O amor no mundo caído é amor 


contaminado e profanado por Satanás.  Os seres humanos nascidos num tal mundo estão a criar um 


tumulto, tentando encontrar uma finalidade para existência, devido a problemas de amor.  Um tal amor 


é como um vórtice, sem qualquer ordem nem direcção.  Só coisas sujas se acumulam num vórtice, mas 


quando os seres humanos formam uma relação com o amor de Deus, automaticamente seguem a 


direcção desse amor, embora não se lhes diga que o façam.  (130-23, 11.12.1983) 


 


O ideal de Deus tem a sua origem no novo amor centrado em Deus, por outras palavras, no lugar onde 


o amor que está de acordo com as leis da criação, é estabelecido. (19-314, 17.3.1968) 


 


Porque é que as pessoas gostam de amor?  Porque não têm outra hipótese senão gostar dele.  As 


cordas que ligam o pai e a mãe num só, são amor.  As cadeias de aço enferrujam e finalmente partem-


se, com o decorrer do tempo, mas as cordas de amor duram para sempre.  Pais e filhos não se podem 


unir com comida ou dinheiro, mas só com amor.  (18-328, 13.8.1967) 


 


A perfeição da humanidade não pode ser conseguida através do conhecimento, autoridade, ou dinheiro, 


mas só através de amor. Esse amor não é o amor banalizado deste mundo, mas o amor original, e 


através desse amor todas as coisas são aperfeiçoadas.  (A Vontade de Deus e o Mundo - 697) 







CAPÍTULO II 


 


A REALIDADE DO AMOR 


 


1. O Amor de Deus 


 


1.1. O amor tem a sua origem em Deus 


 


Deus é o Deus de amor.  São Paulo perguntou quem cortaria a corda do amor de Deus em Cristo.  


Mesmo Cristo não seria nada, sem o amor de Deus.  Por conseguinte, gostamos do Seu amor, mais que 


de qualquer outra coisa.  O amor de Deus é a fonte de vida, de felicidade e de paz.  Pode 


compreender-se isto quando se tem experiências espirituais.  (24-324, 14.9.1969) 


 


O amor de Deus é mais forte que o sol.  Quando o sol brilha de manhã, os rebentos de todas as plantas 


voltam-se para ele.  Do mesmo modo, o amor de Deus é a fonte de vida, da nossa mente original, e a 


fonte essencial de elementos ideais.  O amor de Deus é assim.  (99-230, 25.9.1978) 


  


Deus não tem Alfa ou Ómega, porque é a essência substancial e o ser central do amor.  O amor 


genuíno não pode ter começo ou fim.  O mundo do coração permite que vocês sintam algo precioso, 


para que possam sentir orgulho durante mil anos, por ter vivido uma hora, e sentir orgulho durante dez 


mil anos, por ter vivido um dia; e isto é verdadeiro amor.  O amor é algo que vos faz sentir mesmo a 


energia pela qual as vossas células se expandem.  Um tal mundo é o mundo onde existe o amor de 


Deus.  Esse mundo é difícil de descrever por palavras, mas é um mundo encantador onde vocês se 


sentem como se estivessem a voar nas nuvens num dia brilhante de Primavera, um mundo alegre no 


qual todas as vossas células estão a dançar.  (20-25, 31.3.1968) 


 


Como descreveremos o amor de Deus?  Imaginem um dia quente de Primavera, com nuvens brancas 


flutuando suavemente no céu.  As ondas de calor elevam-se a partir do solo, os insectos voam, as 


formigas entram e saem dos formigueiros, para explorar o mundo, as candelárias despontam perto de 


um ribeiro a correr, e rãs cantam novas canções de Primavera, dando as boas-vindas a enxames de 


abelhas e borboletas.  Vocês tornam-se intoxicados com um tal ambiente e sentem-se como se 


estivessem prestes a adormecer e, contudo, estão acordados com boa disposição, regozijando-se para 


sempre. . O amor de Deus tem tal sabor.  Com o vosso companheiro ideal, que vos foi dado por Deus, 


sentir-se-ão como se estivessem num jardim de flores, onde borboletas e abelhas esvoaçam.  Sentem-


se felizes só de imaginar isto, ou infelizes?  Estes homens estúpidos presentes aqui não 


compreenderão isto muito bem.  (37-29, 22.12.1970) 


 


O amor enche o espaço onde Deus reside.  É um lugar onde, quanto mais se dá, tanto mais se deseja 


de dar e, quanto mais se recebe, tanto mais se deseja dar dez milhões de vezes aquilo que se recebeu.  


Então, é isto o Céu ou o inferno?  Aí vocês sentirão uma estimulação explosiva, porque podem dar 







mais e receber mais, uma estimulação que vos faz sentir como se todas as vossas células explodissem.  


É assim o amor de Deus.  (39-335, 16.1.1971) 


 


Que espécie de ser é Deus, que criou o Céu e a terra?  Ele é um ser da máxima bondade, a raiz 


fundamental de todas as coisas e o companheiro sujeito do amor.  Por consequência, depois de criar 


todas as coisas no Céu e terra, Deus queria dar todas as coisas preciosas no universo aos seres humanos.  


Se existe alguém em quem Deus possa verdadeiramente acreditar, amar, e a quem possa confiar coisas, 


Ele quererá transmitir-lhe todas as coisas mais preciosas.  (13-247, 12.4.1964) 


 


De que espécie de sabor gostaria Deus mais?  Se Ele tem um sentido de cheiro, de que espécie de 


cheiro gostaria mais?  Se pode ouvir, que gostaria de ouvir, e se pode sentir, que gostaria de sentir?  


Só há uma coisa de que Deus gosta, e é amor.  Não há outra coisa senão amor, na qual Deus possa 


focar os Seus cinco sentidos e enchê-l’O de alegria.   


Se Ele está à procura de um companheiro absoluto de amor, a quem estabeleceria nessa posição?  


Podemos concluir que será certamente um ser humano.  Por conseguinte, dizemos que, entre todas as 


coisas do universo, os seres humanos têm o valor mais elevado.  (218-210, 29.7.1991) 


 


O amor de Deus exprime amor parental, conjugal e filial.  Evidentemente, ele inclui amor fraternal e, 


quando se expande, também contém o amor da nação e do mundo.  Dizemos que o amor de Deus é 


amor de pais, de marido e mulher, e de filhos.  Esta é a coisa mais maravilhosa que se pode dizer.  


(67-171, 3.6.1973) 


 


Qual é o tipo de amor de que Deus verdadeiramente precisa?  Ele quer amor absoluto.  É o mesmo 


para nós.  Tal como Deus precisa de amor absoluto, único, imutável e eterno, nós, seres humanos, 


também precisamos de amor absoluto, único, imutável e eterno.  Todos nós nos devíamos assemelhar 


a Deus.  Ele criou por causa do amor.  (279-246, 15.9.1996) 


 


Como Ele criou por causa do amor, gosta de observar um homem e uma mulher amando-se 


mutuamente.  Por esta razão, quando Deus aparece perante o mundo da existência, fá-lo como a 


essência do amor.  (86-82, 7.3.1976) 


 


Simplesmente porque Deus tem estado a dar amor às pessoas, pode dizer: ―Dei-te completamente, 


porquê, então, não retribuis?‖  Deus, que tem amor absoluto, fica mesmo assim ansioso e perturbado, 


porque não pôde dar todo o amor que quer dar.  Deus não Se pode afirmar a Si próprio.  Dar amor 


completo é a Sua finalidade, ao criar as pessoas.  Se isto é assim, Ele quer dar amor ao mundo humano, 


porque não tem sido capaz de dar amor completo.  É porque Ele é um tal Deus que, quanto mais 


pensamos n’Ele, tanto mais felizes nos sentimos.  Se fosse um Deus que dissesse: ―Como dei tudo, 


agora tu deves retribuir‖, não precisaríamos d’Ele.  (36-77, 15.11.1970) 


 


Ao dar-nos amor, quanto gostaria Ele de dar?  O amor de Deus não é dado de acordo com um limite 







que diz que uma certa quantidade é suficiente.  É um amor que quer dar infinitamente.  Mesmo 


depois de dar tudo, Deus ainda dirá: ―Quero viver em ti, por causa de ti‖.  Qual é a essência que causa 


isto?  É amor.  Se amor estiver presente, mesmo Deus Se sentirá feliz por viver como um servo.  


Um pai sente alegria quando o seu querido filho trepa para a sua mesa de jantar e faz cocó lá.  O amor 


transcende a lei.  (36-77, 15.11.1970) 


 


Como um ser omnisciente, omnipotente e omnipresente, não há nada que Deus queira reservar para Si 


próprio, e nada que não tenha.  Embora tenha tudo, se existe algo que Ele queira apresentar e em que 


possa ter orgulho, como sendo a coisa mais preciosa de todas, que seria?  Deus só precisa de amor, e 


de nada excepto de amor.  Não existe nada de que Ele precise, senão amor.  (108-223, 16.10.1980) 


 


Deus disse: ―Eu sou amor‖.  Que significa isto?  Significa gostar de amor, de noite e dia, enquanto se 


trabalha, descansa, dança ou chora.  É por isso que Ele disse: ―Tenho amor na sua totalidade‖.  As 


palavras ―na totalidade‖ significam que contém tudo.  Aquele que gosta mais de amor é Deus.  Como 


Deus tem tal amor na sua totalidade, quando saboreamos o Seu amor, não poderemos deixá-lo, mesmo 


quando morrermos.  (44-188, 7.5.1971) 


 


Diz-se que Deus é o ser original de verdade, de bondade, de amor e de vida.  Contudo, que significa 


isto?  Todos estes têm o mesmo significado.  Para que a verdade seja estabelecida, amor e vida são 


indispensáveis.  Por isso, a essência central – o ser original da vida, do amor, e da verdade – é Deus.  


Que espécie de ser é Deus?  Ele é tanto o Pai como a Mãe da humanidade.  O núcleo são os pais.  


Deste ponto de vista, Deus é um ser simples.  (21-183, 20.11.1968) 


 


Como Deus vê os seres humanos, criados como Seus filhos, crescer, tornar-se irmãos e irmãs, maridos e 


mulheres, e pais, Ele estabelece-se a Si próprio como o mestre de amor, em todos estes estágios.  


Assim, os seres humanos, que permitiram que Deus fosse o mestre de amor, podem ser considerados 


como mais preciosos que Deus.  É como se vocês considerassem alguém que amam, milhões de vezes 


mais valioso que vocês próprios.  Deus é o osso do amor.  Vocês deviam saber isto.  No que respeita 


ao amor, o amor de Deus é o amor que é como o osso, e o amor humano, o amor que é como a carne.  


O osso e a carne unem-se completamente para tomar forma.  Isto é o Princípio em operação.  (181-


206, 3.10.1988) 


 


Que é o amor?  Ele funciona como um lubrificante e um carril sobre o qual as coisas voltam.  Sem 


amor não há lubrificação.  Automóveis precisam de óleo para se moverem.  Movimento precisa de 


lubrificação.  Tudo precisa de lubrificação para se mover.  Só amor pode ser o lubrificante para a 


máxima alegria.  Não desaparece, porque tem a sua origem no Deus eterno.  Acção ocasiona 


progresso.  (180-161, 22.8.1988) 


 


O amor de Deus aparece num lugar que não muda.  O amor de Deus é imutável e, assim, eterno.  Se 


o amor de Deus aparece para nós, aparece na fundação de um coração imutável.  Assim, durante a 







nossa vida inteira, devíamos comer, dormir e agir para a causa desse amor.  Desde que tenhamos um 


padrão eterno e perfeito para a causa do amor, o amor de Deus aparecerá.  De outro modo, os 


princípios públicos deste universo seriam todos em vão.  (83-179, 8.2.1976) 


 


Deus é o nosso pai.  Dia e noite, preocupa-se que os Seus filhos possam sofrer qualquer dano; protege-


nos para que dificuldades não aconteçam; e defende-nos para que quaisquer circunstâncias adversas não 


apareçam.  Ele é esse tipo de pai.  Procurar a essência de tal pai é percorrer o caminho da bondade e 


o caminho do amor.  Os seres humanos, como Seus filhos, têm de receber o perfeito amor de Deus.  


(57-85, 29.5.1972)  


 


Até agora, Deus tem dado amor às pessoas e mesmo às tribos e nações que estavam perto de Si.  Ele 


abençoou-as adicionando coisas, repetidamente, para que não pensassem que as bênçãos eram 


demasiado pequenas e não as recebessem.  Mesmo isto não foi suficiente, e deu-lhes mesmo a vida do 


Seu querido filho.  Mesmo depois de dar o Seu único filho para ser morto, Deus novamente quer dar 


mais amor.  Por consequência, no dia em que este amor for retribuído todo o Céu e toda a terra 


transformar-se-ão num Reino do Céu ideal.  É o princípio do amor que, quanto mais amor se recebe, 


tanto mais amor se quer dar em troca.  Assim, quando damos a Deus cem unidades de amor, Ele 


retribuirá mil ou dez mil unidades.  (38-166, 3.1.1971) 


 


Se somente tivermos o amor de Deus, podemos permanecer no Seu seio, podemos apertar o Seu nariz e 


não teremos fronteiras aonde quer que vamos no mundo.  Teremos entrada gratuita em toda a parte.  


(91-227, 20.2.1977) 


 


Se vocês recebessem um beijo de amor de Deus, sentiriam alegria desencadeando uma explosão dentro 


de vós.  É aí que o desejo de Deus é cumprido; Ele não se regozijaria com diamantes ou outra 


joalharia.  (Bênção e Família Ideal – 380) 


 


Onde é que Deus e os seres humanos se ligam?  É onde as suas vidas, o seu amor e os seus ideais se 


intersectam.  Qual é este ponto?  É o lugar da relação entre pai e filho.  Deste ponto de vista, Deus é 


o sujeito companheiro do amor, da vida e do ideal.  Em relação aos Seus filhos, Deus ignora a Sua 


autoridade e dignidade.  Por mais pecadores e incompetentes que os filhos possam ser, se eles O 


abraçarem, Ele não dirá: ―Seu malandro, não faças isso!‖  Pelo contrário, Deus abraçá-los-á, afagá-


los-á e amá-los-á.  Sentir isto derreterá os vossos ossos.  (69-79, 20.10.1973) 


 


Deus tem o desejo de dar incessantemente, mesmo depois de ter dado durante milhares de anos.  É por 


esta razão que estamos à procura d’Ele.  Se fosse um comerciante ordinário que dissesse, depois de 


dar: ―Eh, o preço disso é tal e tal‖, não precisaríamos de tal Deus.  (36-290, 13.12.1970) 


 


Que acontece quando vocês entram em contacto com o amor de Deus?  O vosso cabelo dançará, e o 


mesmo acontecerá com as vossas células.  Quando vocês se tornarem cem por cento intoxicados neste 







amor, quererão viver para sempre, de preferência a afastarem-se.  Se alguém tentasse acordar-vos, dir-


lhe-iam que não o fizesse.  Coisas misteriosas acontecerão.  Como o provérbio diz: ―O deleite de um 


santo fá-lo esquecer a passagem do tempo‖.  Existe na verdade uma maneira de se tornarem extasiados 


num amor de tão elevado nível, para além da imaginação humana.  (59-316, 30.7.1972) 


 


O amor pode encher e atingir qualquer lugar.  Que pensam vocês que acontece quando pessoas que se 


amam, se abraçam?  Elas simplesmente dão as mãos e dizem: ―Amo-te‖?  Talvez gostassem de ser 


abraçadas tão fortemente que os olhos saíssem das órbitas e água corresse do nariz e boca.  Quando se 


abraçam, não permanecem imóveis, mas dão voltas.  O universo só girará quando elas se unem em 


amor deste modo.  (81-18, 23.11.1975) 


 


Deus é o Pai dos seres humanos, e os seres humanos são os filhos e filhas de Deus.  Eles foram 


criados através do investimento da essência dos Seus ossos, da Sua carne e da Sua medula óssea, na sua 


totalidade. Assim, quando puxam Deus, Ele não pode deixar de ser puxado, e quando Deus os puxa, 


não podem deixar de ser puxados.  (20-207, 9.6.1968) 


 


Porque é que as pessoas gostam de Deus e O seguem?  É porque Deus é uma pessoa que dá e dá 


novamente, durante milhares de anos e, contudo, mesmo assim sente vergonha.  Ele diz: ―Agora, só 


posso dar-te isto, mas espera um pouco mais, e dar-te-ei algo que é muitas centenas de vezes, muitos 


milhares de vezes melhor‖.  Isto acontece porque Ele é alguém cujo coração não está contente com 


aquilo que dá hoje, mas promete dar melhores coisas no futuro.  (36-290, 13.12.1970) 


 


Porque é que os seres humanos vivem para sempre?  Estou a perguntar, porque é que toda a gente está 


a procurar a vida eterna.  Estamos a procurar uma relação eterna de amor, porque, deste modo, 


podemos ter o valor de companheiros objecto de amor, perante Deus, que é o companheiro sujeito 


absoluto, e porque, inevitavelmente, viveremos eternamente perante o Deus de amor absoluto.  


Quando vocês vêm a permanecer neste lugar, Deus torna-se vocês e vocês tornam-se Deus; o que está 


acima e o que está abaixo tornam-se iguais.  Se somente vocês se tornarem completamente unidos em 


amor, podem pôr Deus na vossa algibeira e Ele pode entrar.  (137-67, 18.12.1985) 


 


Quando nos ligamos ao domínio do amor de Deus, que espécie de sensação teremos?  Sentir-nos-emos 


como se estivéssemos a olhar para as flores maravilhosas e a cheirar todas as fragrâncias num jardim de 


Primavera.  Em tais ocasiões todas as nossas células dançarão.  (24-324, 14.9.1969) 


 


Se o amor de Deus é o amor vertical, o amor de um homem e uma mulher é um amor horizontal.  Se 


um homem e uma mulher se devem encontrar, têm de enxertar o seu amor horizontal no amor vertical.  


Têm de unir-se formando um ângulo recto com a vertical.  Um amor que não se ajuste a isto, um amor 


que não esteja ligado ao padrão vertical acabará como um amor nómada e será destruído.  Por isso, 


quando vocês entram no domínio de amor onde a vertical e a horizontal estão alinhadas, serão capazes 


de dominar todo o universo com amor.  Quando têm uma relação com todo o universo, não precisarão 







de qualquer conhecimento, poder, dinheiro ou mesmo vida.  A vida também vive eternamente no amor.  


(136-203, 26.2.1989) 


 


Não é dos corpos de Adão e Eva que Deus gosta, mas do seu amor recíproco.  Qual é a coisa final que 


Deus quer dos seres humanos?  É o lugar onde Ele encontra os Seus filhos e filhas e os ama.  E o 


destino final desejado pelos seres humanos é também um lugar onde eles servem a Deus, como seu pai, 


e recebem amor, como Seus filhos e filhas.  (56-145, 14.5.1972) 


 


Para Deus, Adão é a essência da Sua personalidade e a essência do amor ideal do futuro.  Assim, Adão 


é o corpo de Deus.  Por outro lado, Eva é a esposa e corpo de Deus.  Adão é um companheiro 


espiritual que se relaciona com o corpo de Deus, e Eva é uma companheira física.  Por isso, quando 


Adão e Eva se tornam marido e mulher e se amam mutuamente, com quem estão a partilhar o seu 


amor?  Estão apaixonados por Deus.  É por isso que o casamento é excepcionalmente sagrado.  


(102-208, 31.12.1978) 


 


Deus não precisa de conhecimento, porque foi Ele que o criou.  Não precisa de poder, porque é 


omnisciente e omnipotente.  Não precisa de dinheiro, porque pode fazer diamantes e ouro, sempre que 


quiser.  Só há uma coisa de que Deus precisa, e isso é amor.  Pode Deus receber amor por Si próprio?  


Vocês talvez perguntem a vós mesmos se Deus não pode simplesmente receber amor, como Lhe 


apetece, mas não é assim!  Aquilo de que Deus mais precisa é um companheiro com quem possa 


partilhar verdadeiro amor.  Vocês não sabiam disto.  (137-52, 18.12.1985) 


 


Qual é o sabor do amor de Deus?  É um sabor delicioso, que combina tudo.  Tem tal poder que, 


quando vocês gostam dele e o possuem, podem possui-lo sem limite, e quando o manifestam, podem 


manifestá-lo sem limite.  Por isso, com amor, podem encher tudo e chegar a toda a parte.  (81-18, 


23.11.1975) 


 


Deus é a fonte original de amor.  É daqui que o amor parental, conjugal, filial, fraternal, de parentes de 


sangue e de um povo étnico emergiu.  (50-267, 8.11.1971) 


 


Entre todas as formas de amor, aquele que é invisível é o mais elevado.  Se o amor fosse visível, não 


seria tão interessante.  É porque o amor é invisível que pode ser o mais elevado, mais amplo, e mais 


profundo.  Por isso, é correcto dizer que: ―O amor é como as Montanhas Rochosas; o amor é como as 


Cataratas do Niágara‖.  Tal como o amor invisível é assim tão precioso, Deus, que habita num lugar 


invisível, é também um ser precioso.  É correcto dizer que, para encontrar tal precioso Deus, 


precisamos entrar num estado de altruísmo, um estado onde o ―eu‖ não existe.  Deus reside num 


domínio invisível e tranquilo, que é mais profundo do que nos podemos aperceber.  (96-261, 


12.2.1978) 


 


 







Quando um homem e uma mulher se apaixonam, todas as coisas acontecem.  Mas se vocês 


descobrirem uma maneira de encontrar Deus e verdadeiramente saborear o Seu amor, verão que esse 


amor não tem comparação com nada no mundo.  Se existe alguém que tenha saboreado tal amor, 


nenhum sofrimento e nenhuma tristeza poderão dominá-lo.  Não devia haver um tal absoluto domínio 


de libertação?  Como encontrá-lo, é a questão.  (39-240, 15.1.1971) 


 


Como Deus é um ser absoluto, não há outro lugar para servi-l’O.  As pessoas que se amam querem 


sair juntas, estar juntas, e viver juntas.  Como querem viver juntas?  Querem viver juntas, penetrando 


em Deus e unindo-se com Ele.  Está é a essência do amor.  (56-147, 14.5.1972) 


 


A mente é estreita ou vasta?  Vocês não sabem a que se assemelha a vossa mente, mas ela é 


infinitamente grande.  Então, quão boa é a mente?  A mente deseja dar enormes quantidades de 


dinheiro a cada pessoa do mundo e, em seguida, dar mais.  É assim tão esplêndida.  Por conseguinte, 


os seres humanos podem desabrochar como flores de amor e esperança infinita.  Porquê?  Porque se 


assemelham infinitamente às características de Deus.  (27-59, 23.11.1969) 


 


Quão grande é a vossa mente?  É tão grande que não tem limites.  Também, se for pequena, é tão 


pequena que nem mesmo a ponta duma agulha pode lá entrar.  A mente pode ser expandida e 


encolhida infinitamente.  Tem essa essência ou natureza.  Porque é a mente formada desse modo?  É 


feita como a habitação de Deus, onde Ele pode residir.  (145-312, 1.6.1986) 


 


O amor toma a distância mais curta.  Estas talvez sejam palavras simples, mas são preciosas.  Porque 


tem de ser perpendicular?  Este é o problema.  Porque tem de estar nivelado e equilibrado?  Para 


que o amor seja perpendicular, tem de percorrer o caminho direito, a distância mais curta.  Quando 


vocês visitam alguém que amam, caminham vagarosamente, do mesmo modo que visitam uma aldeia 


vizinha ou caminham apressadamente e a direito, como uma seta?  Quer seja dia ou noite; Primavera, 


Verão, Outono ou Inverno, e por mais longa que a história possa ser, o amor tenta tomar o caminho 


mais curto e mais direito.  (187-50, 6.1.1989) 


 


De todas as coisas do universo, o amor pode tomar o caminho mais curto e mais direito.  Quando algo 


cai, segue o caminho mais curto e direito, perpendicular ao plano onde pára. (187-50, 6.1.1989) 


 


1.2. A finalidade do amor é o ideal da união amorosa de Deus e do homem 


 


Qual é o centro do Céu e da terra, e raiz fundamental do universo?  Quando entrei num estado místico 


e orei a Deus, Ele disse que é a relação entre o pai e os filhos e filhas.  Aqueles que não sabem 


compreenderiam isto como a relação entre o pai, mãe, e filhos e filhas físicas, mas eu estou a falar de 


uma relação fundamental com Deus.  (19-158, 1.1.1965)  


 


Onde fica o lugar mais elevado onde o pai e filho se podem encontrar?  Eles encontram-se no ponto 







onde o amor intersecta o amor, a vida intersecta a vida e os ideais intersectam os ideais; deste ponto de 


vista, amor, vida e ideais estão num único lugar.  Nesse ponto, Deus é amor, e o mesmo acontece 


comigo; Deus é vida, e eu também; e Deus é o ideal, e eu também.  A primeira ligação e primeiro 


ponto de unificação onde isto pode ser determinado, é o ponto no qual se forma a relação entre pai e 


filho; de outro modo, estas coisas não podem ocorrer.  Isto é uma certeza.  (69-78, 20.10.1973)  


 


Se Deus é um Ser Absoluto, a questão é porquê esse ser absoluto criou os seres humanos.  Não foi 


nem por dinheiro, nem por conhecimento, nem por poder; em vez disso, Ele criou-os porque este era o 


único modo de poder sentir amor.  Deste ponto de vista, Deus, que é o Pai, e os seres humanos, que 


são os Seus filhos e filhas, formam um eixo.  Se este eixo tivesse ligado Deus e a humanidade, 


absolutamente nada seria capaz de cortar a relação na qual Ele e os seres humanos se teriam unido 


completamente em amor.  (137-57, 18.12.1985) 


 


Originalmente, a flor do amor devia desabrochar no ponto em que Adão e Eva sentissem mais alegria 


um com o outro, onde o poder mais elevado da vida fosse manifestado, onde os grandes poderes 


convergissem, e onde mesmo todos os ideais convergissem.  Logo, o sonho de Deus é um amor que 


desabrocharia como uma flor, com as suas fragrâncias impregnando todo o mundo e para além dele, um 


amor que Ele poderia olhar, cheirar e com o qual Se poderia intoxicar completamente.  (104-44, 


28.3.1979) 


 


Se uma família tivesse sido criada da união amorosa entre Deus e os seres humanos, onde Deus pudesse 


estabelecer uma relação de amor com os seres humanos e se tornasse um com eles, através do 


verdadeiro, grande amor que Ele tinha desejado como ideal na altura da criação, hoje todos entraríamos 


no Reino do Céu, tal como somos, sem termos de nos preocupar com o Céu e o inferno.  (275-54, 


31.10.1995) 


 


Deus gosta de amor, mas de que espécie de amor gosta mais?  De verdadeiro amor.  Então, onde é 


que o verdadeiro amor conserva a sua raiz?  Não é em Deus.  Isto é estranho, não é?  Embora o 


Deus omnisciente e omnipotente seja o mestre de verdadeiro amor, Ele não quer que a raiz do amor 


comece dentro de Si.  Pensa em plantar as suas raízes naqueles que possam ser objecto desse amor.  


(177-269, 20.5.1988)  


 


Então, quais são mais importantes, as artérias ou as veias? Quais são mais importantes?  São iguais.  


E, qual é mais importante, Deus ou as pessoas?  São iguais.  Quando se trata de amor, se Deus é a 


artéria, nós, seres humanos, somos como as veias e, por isso, temos o privilégio de ser iguais a Deus.  


―Eu sou o meu próprio Senhor, através do Céu e terra.  Sou omnisciente, omnipotente e omnipresente.  


Não há nada que não passe através de mim‖.  Que faz com que isto aconteça?  O amor.  Isto é 


compreensível.  (109-146, 1.11.1980) 


 


 







Que vem primeiro, amor ou vida?  O amor vem primeiro.  Só porque o universo veio da vida de 


Deus, isso não significa que a vida seja mais importante.  O amor é o mais importante de tudo.  


Embora Deus tivesse começado a criar o Céu e a terra, com vida, o ponto de partida e motivação desta 


vida é amor.  É por causa do amor que a vida veio a existir.  (86-79, 7.3.1976) 


 


Quando um homem e uma mulher que se amam, vêm a permanecer na posição representando Deus, 


tornam-se ligados a tudo no universo.  Quando isto acontece, tudo o que Deus possui torna-se deles.  


Verdadeiro amor é extraordinário, porque através dele vocês podem tornar-se o companheiro objecto de 


Deus, e Deus pode também tornar-se vocês.  A Bíblia diz que Deus e Jesus habitam dentro de vós.  É 


a partir daqui que se pode dizer que o pai está no seu filho, o neto no avô, e o avô no neto. 


O avô e avó deviam estabelecer uma relação de coração com os netos.  Só então começará a linha 


vertical de amor.  Também, os netos têm de unir-se com o avô e a avó.  O avô e avó deviam ser 


servidos como Deus, porque estão na posição de Deus.  De outro modo, o eixo de amor não pode ser 


determinado.  A horizontal aparecerá depois disto ser estabelecido.  A perfeição humana começa com 


o estabelecimento de uma relação vertical com Deus.  (298-308, 17.1.1999) 


 


Qual é o lugar mais elevado no qual queremos receber amor de Deus?  É o lugar do filho e da filha.  


Deus tem afeição celestial, e nós, seres humanos, temos afeição humana.  Que espécie de lugar é o 


nosso destino, onde esta afeição humana e afeição celestial se podem combinar?  É um lugar desejado 


tanto pelo Deus absoluto como pelos seres humanos, isto é, um lugar onde podem partilhar amor entre 


si, como os filhos e filhas baseados num pai.  (39-9, 9.1.1971) 


 


Quão valiosos têm de ser os filhos e filhas que são abraçados no seio do amor, e que nasceram num 


ambiente de amor!  Se existe uma pessoa central no universo, que Deus deseje visitar todos os dias 


para olhar para ela, tocar-lhe e segredar-lhe, quão preciosa e feliz ela seria!  É amor que vos permite 


viver como tal pessoa central no universo.  (163-114, 19.4.1987) 


 


Quando Adão e Eva se tornam um e o seu amor transborda, Adão pode tornar-se Deus.  Quando Adão 


se torna completamente um com Deus em amor, Deus habita nele.  A Bíblia também diz: ―Não sabeis 


que sois o templo de Deus, e que o Seu espírito habita em vós?‖  Diz que somos o templo de Deus.  


(48-230, 19.9.1971) 


 


Nós, seres humanos, como uma obra-prima criativa produzida por Deus, nascemos assemelhando-nos a 


Ele.  Como Deus é eterno, nós também temos de ter um carácter eterno, e é por isso que a nossa mente 


não envelhece.  As pessoas deviam viver eternamente, e só quando vivem eternamente podem ter o 


valor de uma obra-prima.  Portanto, as pessoas tornam-se senhores de toda a criação.  (159-279, 


19.5.1968) 


 


O amor de Deus não acaba simplesmente como amor de Deus.  Esse amor expande-se 


horizontalmente, sem falha, através das pessoas.  Quando cargas positivas e negativas interagem, 







pólos opostos resultam, e tais coisas ocorrem novamente noutras situações.  Deste modo, o amor de 


Deus expande-se horizontalmente.  (34-235, 13.9.1970) 


 


Qual é a coisa mais sagrada no mundo?  A coisa mais sagrada no mundo é verdadeiro amor.  


Verdadeiro amor começa em Deus.  Se Deus existe, não há outro caminho.  Vocês deviam saber que 


aquilo que Deus verdadeiramente deseja é o modo de vida de verdadeiro amor, e, sem viver desse modo, 


não podem aparecer em frente d’Ele.  Deus quer ver, ouvir, comer e tocar através de amor.  Também, 


quando seres humanos recebem um beijo de amor de Deus, sentirão alegria a explodir dentro do seu ser.  


É aqui que reside a vontade de Deus; Ele não Se regozija com diamantes ou joalharia.  (Bênção e 


Família Ideal - 380) 


 


Antes de as pessoas poderem ser as melhores na arena mundial, têm de ser capazes de se tornar as 


melhores, como uma família original de Adão e Eva.  Se Adão e Eva tivessem tomado a posição de 


príncipe e princesa da linhagem directa perante Deus, ter-se-iam tornado os melhores, respectivamente 


como um homem e uma mulher.  Mas, através da Queda, perderam as posições do príncipe e princesa 


que têm o direito do primeiro filho ou filha.  Isto permanece como amargo sofrimento na história 


humana.  Por isso, para recuperar o verdadeiro amor de Deus, os seres humanos têm estado a percorrer 


um caminho para restaurar as posições do primeiro filho e filha.  (226-48, 1.2.1992) 


 


Os corpos de Adão e Eva não caídos são habitações onde Deus pode habitar.  Se Adão e Eva se 


tivessem tornado o corpo de amor, de vida e de linhagem eternamente unificados através de verdadeiro 


amor, fazendo de Deus o centro do seu coração, a nossa mente e corpo não estariam a lutar hoje.  A 


Queda significa ter herdado a vida e sangue do diabo, através do seu amor.  Por consequência, esta 


linhagem tem de ser transformada.  A providência da salvação só será completada quando a oliveira 


selvagem for transformada na verdadeira oliveira.  (226-48, 1.2.1992) 


 


2. O Amor de Verdadeiros Pais 


 


2.1. Verdadeiro antepassado sem pecado e Salvador da humanidade 


 


Que são Verdadeiros Pais?  Se a Queda não tivesse ocorrido, Deus teria sido o amor vertical, e Adão e 


Eva, o corpo de Deus; eles teriam sido exactamente como o corpo de Deus.  Deus é como o osso, e 


Adão e Eva, como a carne.  Deus também tem mente e corpo.  Ele torna-se um pai interno, na 


posição interna, e Adão e Eva tornam-se pais externos, na posição externa.  Eles tornam-se 


entrelaçados através de amor, quando o pai interno e pais externos se tornam um só, vindo a servir o pai 


interno enquanto se tornam os pais externos.  Por outras palavras, a união em amor de Deus e seres 


humanos teria resultado em Verdadeiros Pais, isto é, seres humanos aperfeiçoados.  Sem unidade em 


amor não pode haver uma pessoa aperfeiçoada.  (184-71, 13.11.1988) 


 


 







Que tem a história estado a procurar?  Que tem esta era estado a procurar?  Que devia o futuro 


procurar?  Verdadeiros Pais.  Por consequência, sem tudo ter conduzido a isto, não podemos 


encontrar verdadeira felicidade, no curso da história ou no universo.  (26-199, 25.10.1969) 


 


Que espécie de pessoas são Verdadeiros Pais?  Eles simbolizam a esperança de todas as pessoas.  


Simbolizam uma esperança absoluta, perante a humanidade caída.  São o fruto da história, centro da 


era, e o ponto de começo para o futuro, onde os seres humanos podem ser ligados a este mundo onde 


estão a viver hoje.  (35-236, 19.10.1970) 


 


Consideremos os três caracteres que constituem o termo Verdadeiros Pais (眞父母).  É através de 


Verdadeiros Pais que a história é governada; que emerge a origem para o novo mundo; que é 


determinada a ligação interna para subjugar Satanás; e que é determinado o centro através do qual se 


pode ocupar o mundo externo, conquistar Satanás e, finalmente, libertar Deus e resolver o Seu 


sofrimento.  Assim, vocês deviam primeiro estar gratos por esta graça extraordinária, pela qual podem 


viver juntos com Verdadeiros Pais e agir respeitando as suas ordens.  (43-144, 29.4.1971) 


 


A esperança da humanidade é encontrar Verdadeiros Pais.  Verdadeiros Pais são aqueles que ela devia 


encontrar, ainda que percorra o caminho da morte.  Ainda que possa perder toda a história, todas as 


eras, e todos os seus descendentes, se encontrar Verdadeiros Pais, recuperará a história, as eras e o 


futuro.  Vocês deviam saber que Verdadeiros Pais são tais pessoas.  (35-236, 19.10.1970) 


                       


Vocês deviam derramar lágrimas por Deus e pelos Verdadeiros Pais.  Ninguém pode seguir o caminho 


da restauração sem derramar lágrimas.  Isto é porque Deus tem estado a percorrer um caminho de 


lágrimas, até agora, para salvar a humanidade.  (A Vontade de Deus e o Mundo -163) 


 


Vocês deviam compreender quão extraordinário é que eu tenha vindo a esta terra, com o nome de 


Verdadeiro Pai.  Quais são as palavras mais abençoadas, entre todas as palavras no mundo?  Para as 


pessoas caídas, as palavras Verdadeiros Pais são as palavras da bênção mais extraordinária, mais 


extraordinária que a reconquista de uma nação ou do mundo, depois de ter sido perdido.  Vocês 


deviam saber que eles são mais preciosos que qualquer coisa no Céu e terra.  (127-220, 8.5.1983) 


 


As simples palavras ―Verdadeiros Pais‖ governam a história.  Até agora, inúmeros sábios têm 


percorrido o caminho de sacrifício, de modo a encontrar e estabelecer este mundo.  O nome que 


estabeleceram, com esperança, depois de passar por lutas sangrentas, grandes esforços e gritos, é o 


nome sagrado de Verdadeiros Pais.  Em frente de Verdadeiros Pais devia haver verdadeiros filhos.  


Então, vocês tornaram-se verdadeiros filhos?  Aquilo que é verdadeiro não muda no passado, no 


presente ou no futuro.  (33-109, 9.8.1970) 


 


A história de Deus da restauração pode ser vista como uma história para estabelecer Verdadeiros Pais.  


Portanto, desde o tempo de Caim e Abel, até hoje, o Céu tem estado a conduzir a providência para 







restaurar Verdadeiros Pais internamente.  Quem quer que se oponha ou interfira com a providência 


fundamental para realizar esta finalidade, será desertado em frente do princípio celestial e 


eventualmente perecerá.  (9-10, 27.3.1960) 


 


O Messias é o Verdadeiro Pai.  Nós somos verdadeiros filhos.  Temos de permanecer no mesmo 


domínio de destino e participar nele.  (55-97, 23.4.1972) 


 


Quando o Messias vem a esta terra, embora venha como um indivíduo, não é um indivíduo.  O seu 


valor é tal que ele é um fruto da fé religiosa mantida por toda a humanidade, fruto das esperanças de 


toda a humanidade, e fruto do amor desejado por toda a humanidade.  A este fruto, todos os cursos 


históricos estão ligados; isto é, o passado, presente e futuro estão todos ligados a ele.  Além disso, o 


indivíduo, família, tribo, raça, nação e mundo estão todos ligados a ele, e também todo o Céu e terra.  


(13-143, 1.1.1964) 


 


O papel que o Messias tem de desempenhar quando vem a esta terra, é o do Verdadeiro Pai.  Então, 


quem é o Verdadeiro Pai?  Ele é o pai horizontal, com amor horizontal verdadeiro, que permanece no 


lugar do verdadeiro pai vertical.  O Cristianismo diz que o Messias é Deus, e Deus é o Messias, mas 


isto é um erro.  Deus é o Verdadeiro Pai vertical.  Só há um.  Isto não pode ser compreendido de 


nenhum outro modo.  O Messias é o Verdadeiro Pai horizontal.  (186-40, 24.1.1989) 


 


Vocês deviam saber que, até ao aparecimento de Verdadeiros Pais, nesta terra, tinha havido muitas 


histórias com antecedentes cheios de lágrimas, que vocês não podem mesmo imaginar.  Não sei 


quantas lágrimas derramei, sem vocês saberem.  Só Deus compreende isto.  (Bênção e Família Ideal 


– 449) 


 


Quem são os Verdadeiros Pais que nós conhecemos?  São os antepassados da humanidade.  Logo, 


vocês deviam apoiar e servir os Verdadeiros Pais, tal como servem os vossos próprios pais.  (118-147, 


23.5.1982) 


 


Porque vêm Verdadeiros Pais para as pessoas nesta terra?  Vêm fazer delas aquilo de que elas mais 


gostam.  Que é isso?  Fazer delas verdadeiros pais - pequenos verdadeiros pais.  (125-117, 


14.3.1983) 


 


Onde começa o verdadeiro amor?  Com Verdadeiros Pais.  Entre todas as boas notícias, estas são as 


melhores.  Embora possa ver algumas boas coisas ditas no mundo, e embora ―marido‖ e ―esposa‖ 


sejam boas palavras, não há melhores notícias que Verdadeiros Pais, porque, no mundo caído, sem o 


aparecimento de Verdadeiros Pais não pode aparecer verdadeiro marido ou esposa.  Vocês têm de 


compreender isto claramente.  (131-187, 1.5.1984) 


 


 







A humanidade precisa de Verdadeiros Pais.  Porquê?  O trabalho fundamental que nos pode ligar ao 


eixo do amor, foi levado a cabo pela primeira vez na história.  Não tem precedentes nem será repetido 


no futuro.  Vocês deviam compreender isto claramente.  O eixo é um, não dois.  Este eixo é 


verdadeiro amor.  O amor no qual a vossa mãe e pai estão envolvidos agora, não é verdadeiro amor.  


(137-107, 24.12.1985) 


 


A finalidade da providência de Deus tem um único foco.  O lugar onde o ideal de Deus é realizado, 


não é outro senão esse lugar.  É aí que podemos encontrar os nossos pais perdidos, os nossos 


Verdadeiros Pais perdidos.  Por conseguinte, essa fundação é o centro de tudo.  Esta realidade é 


chamada Verdadeiros Pais.  Tem havido muitas conjunturas na história, mas esta é a mais valiosa.  


Vocês deviam pensar em quão importante isto é.  Todos os santos lutaram para esta fundação e para 


isto.  (52-94, 23.12.1971) 


 


Que deseja a humanidade?  É apoiar e servir Verdadeiros Pais.  Embora há seis mil anos Adão e Eva 


devessem ter tido um casamento sagrado, e toda a humanidade devesse ter descendido de Deus, a 


Queda tornou os seres humanos em descendentes de Satanás.  Portanto, temos de restabelecer nesta 


terra os Verdadeiros Pais, que estão do lado do Céu e que foram perdidos há seis mil anos.  Temos de 


renascer pela ligação ao seu amor.  Só então nos podemos tornar cidadãos do Reino Celestial.  (19-


202, 7.1.1968) 


 


Deus precisa absolutamente de Verdadeiros Pais, porque mesmo o Deus omnipotente é incapaz de 


cumprir a providência sem eles.  Também, as centenas de milhões de espíritos no mundo espiritual 


precisam absolutamente de Verdadeiros Pais, porque, sem o seu nascimento, os espíritos no mundo 


arcangélico não podem encontrar valor no seu trabalho para apoiar a realização da vontade de Deus na 


terra.  Vocês precisam de Verdadeiros Pais para poderem permanecer perante Deus.  (Bênção e 


Família Ideal – 454) 


 


Toda a história tem existido para receber Verdadeiros Pais.  As religiões, o mundo e nações têm estado 


à procura de Verdadeiros Pais.  Têm estado à procura do caminho para Verdadeiros Pais.  (A Vontade 


de Deus e o Mundo – 75) 


 


Através das eras da história as pessoas não se podiam unir, porque tinham perdido os pais e se tornaram 


órfãs.  Tudo devia ter sido resolvido através do amor dos pais originais, mas isto não pôde ser 


conseguido.  Então, Verdadeiros Pais são aqueles de que toda a gente precisa.  (128-107, 5.6.1983) 


 


Que tem sido a nossa esperança, através da história?  Apoiar e servir Verdadeiros Pais.  Deus 


estabeleceu a nação de Israel e a fé judaica, para enviar o Messias - o Verdadeiro Pai.  Também, foi 


para receber o Senhor, no seu Segundo Advento, que Deus criou o Cristianismo e a esfera cultural cristã, 


e o Senhor que volta é o Verdadeiro Pai, na posição do terceiro Adão.  (A Vontade de Deus e o Mundo 


– 75) 







 


Onde chega tudo a uma conclusão?  No ponto de encontro com Verdadeiros Pais.  O aparecimento 


dos Verdadeiros Pais da humanidade é a esperança da história, das nações, da filosofia e da providência.  


A altura em que Verdadeiros Pais aparecem é o pináculo da história, que só vem uma vez – um tempo 


sem precedentes, que nunca será repetido.  (51-354, 5.12.1971) 


 


Que espécie de pessoas são Verdadeiros Pais?  Como diferem os vossos pais físicos, de Verdadeiros 


Pais?  Quem são os Verdadeiros Pais?  Que fazem eles?  Em termos de amor, como diferem os 


vossos pais de Verdadeiros Pais?  Eles têm diferentes conceitos de amor.  Os vossos pais ensinam um 


amor baseado no domínio terreno, enquanto os Pais espirituais ensinam um amor centrado no domínio 


espiritual.  O conteúdo é diferente.  (129-99, 1.10.1983) 


 


A democracia é uma ideologia global, mas parentalismo está acima dela.  Vocês deviam estar cientes 


que a era do parentalismo vem no futuro.  Decidem quem serão os vossos pais, pela realização de uma 


eleição?  Podem eleger com um voto o Senhor que volta?  Podem escolher Deus, através de uma 


eleição?  Não podem.  A democracia é a base para criar uma atmosfera de desconfiança.  Porquê?  


As pessoas fazem todo o tipo de coisas para o seu próprio benefício.  Fazem todo o tipo de coisas, 


usando o seu dinheiro, mobilizando o uso de pessoal, fazendo conspirações contra os outros e 


caluniando-os, e assim sucessivamente.  (211-343, 1.1.1991) 


 


2.2. Verdadeiros Pais dão nascimento à humanidade, através de verdadeiro amor 


 


Vocês nasceram com o sangue de falsos pais, que foram expulsos do Céu, sem relação com Verdadeiros 


Pais.  Assim, para cortarem a ligação com esta linhagem, vocês têm de espezinhá-la e arrancá-la 


continuamente.  Sem mudarem a vossa linhagem ao nível fundamental, deste modo, não podem entrar 


no mundo celestial.  (22-271, 4.5.1969) 


 


Na transformação da linhagem, a não ser que a condição de vitória seja cumprida dentro da medula 


óssea de Adão e da essência da sua carne e sangue, pela ligação do amor de Deus à semente que será a 


criança, no futuro, o filho de Deus não pode nascer.  Isto é uma certeza lógica.  Isto não está 


mencionado na Bíblia?  Se está, a Bíblia é certamente a palavra de Deus.  (35-162, 13.10.1970) 


 


Que espécie de salvador é o salvador exigido pelas pessoas caídas?  Ele devia ser o Verdadeiro Pai, 


que se possa unir completamente com a vontade de Deus e receber o Seu amor e bênção, não na 


posição do pai caído, mas na posição de Adão e Eva não caídos.  Como tal Verdadeiro Pai, ele tem de 


ser o salvador que possa dar nascimento à humanidade.  De outro modo, as pessoas não se podem 


elevar ao ponto de não terem relação com o pecado original.  (22-269, 4.5.1969) 


 


Eu disse que, embora o Messias possa mudar a vossa linhagem, são vocês próprios que têm de agir para 


mudá-la.  Sem que um tal padrão seja estabelecido, não podemos alcançar o caminho da salvação.  







Ele não é alcançado facilmente, de modo nenhum, mas só através de uma situação em que a nossa vida 


esteja em perigo.  A mudança da linhagem só é possível quando vocês cumprem um período de jejum 


e oração durante quarenta dias ou passam por um estado próximo da morte, no qual vomitam sangue.  


(A Vontade de Deus e o Mundo – 62) 


 


Porque precisamos de Verdadeiros Pais?  Porque temos de criar raízes no mundo do coração.  Agora 


existe uma raiz diferente.  Através da Queda, todos os troncos e ramos se tornaram diferentes.  Uma 


nova raiz começou com Verdadeiros Pais, e o que emergiu daí?  Um tronco e ramos cresceram, e 


vocês estão a ser enxertados.  Deviam cortar-se e ser enxertados.  Depois da enxertia, unir-se-ão com 


a grande corrente do universo.  Têm de cortar tudo do mundo satânico, até à raiz.  (164-155, 


10.5.1987) 


 


Que desejam todas as pessoas hoje?  É dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais, antes do 


estabelecimento de uma nação global.  Também, de quem quereriam começar os descendentes do 


futuro?  Os vossos filhos e filhas não querem nascer através da vossa linhagem, mas através da 


linhagem de Verdadeiros Pais.  Por conseguinte, Verdadeiros Pais tornam-se o ponto de partida do 


novo futuro.  (35-236, 19.10.1970) 


 


Que deviam Verdadeiros Pais fazer?  Deviam corrigir a linhagem errada, que é a raiz do mundo 


satânico, causar uma reviravolta do modo de vida errado, e abrir o caminho certo, separado do caminho 


de amor errado.  A Bíblia diz que aqueles que desejem morrer viverão, e aqueles que desejem viver 


morrerão.  Porque deve aparecer esta espécie de lógica paradoxal?  Porque vocês têm de morrer para 


o mundo satânico.  (169-37, 4.10.1987) 


 


É só através do corpo de Verdadeiros Pais que podemos ser recriados com vida completamente nova e 


renascer fundamentalmente.  Só através de Verdadeiros Pais é possível salvação completa, tanto 


espiritual como física.  Os nossos filhos, nascidos desse modo, irão para o Reino do Céu, sem passar 


pelo processo de salvação, porque não têm pecado original.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 125) 


 


Ser Verdadeiros Pais e filhos de Verdadeiros Pais é o destino eterno e imutável.  Ninguém pode cortar 


esta relação.  Este é o caminho que temos de percorrer eternamente.  Só há um caminho, não dois.  


Não há outro caminho.  Não há nenhum método secreto.  Temos de percorrer este caminho.  (203-


192, 24.6.1990) 


 


Os Verdadeiros Pais reúnem as pessoas do mundo e casam-nas, da posição de pais.  Aqui, eles não só 


transcendem diferenças raciais, mas casam mesmo boas pessoas com más pessoas.  Embora os 


Verdadeiros Pais neguem mau amor, vida e linhagem, como um todo, não abandonam Caim, que matou 


Abel, mas, pelo contrário, abençoam-no ao mesmo nível.  Como as marés do mar, quando a maré 


baixa e maré alta se encontram e estão em equilíbrio, na altura do período de transição do bem e do mal, 


que é a conclusão da providência de salvação (restauração por indemnização), eles abençoam boas 







pessoas com más pessoas, desse modo expelindo Satanás completamente. 


A Queda consistiu num casamento errado no Jardim do Éden, e, assim, Verdadeiros Pais estão a 


inverter isto, casando pessoas correctamente.  Através da abolição, daquilo que foi feito pelos falsos 


pais, eles estão a abolir o inferno e a realizar o trabalho de abençoar em casamento mesmo as dezenas e 


centenas de biliões de antepassados no mundo espiritual.  Através da fundação de família dos 


descendentes terrenos, a qual é baseada em verdadeiro amor, os antepassados no mundo espiritual e os 


descendentes na terra estão a unir-se verticalmente, e, além disso, através da fundação de tais famílias, 


o Este e o Oeste estão a forjar uma ligação.  (300-224, 14.3.1999)           


  


Que devia fazer o filho adoptivo?  Devia ser enxertado ao verdadeiro filho.  Vocês têm de cortar a 


oliveira selvagem e enxertar um rebento da verdadeira oliveira.  Temos de criar um movimento de 


oliveiras selvagens, no processo de se tornarem em verdadeiras oliveiras.  Para renascer, vocês 


precisam receber a linhagem de Verdadeiros Pais.  Logo, são Verdadeiros Pais que a humanidade 


deseja, e Jesus e o Espírito Santo desejam a ceia das bodas do cordeiro.  (19-164, 1.1.1968) 


 


Primeiro, vocês deviam sinceramente ansiar pelos Pais.  Não podem receber salvação sem apoiar e 


servir os Pais, considerando-os como a motivação da vossa vida, a totalidade da vossa esperança, e a 


raiz de todos os vossos ideais e felicidade.  Já alguma vez tentaram oferecer assistência desse modo?  


Deviam compreender isto claramente.  Por isso, deviam ter a convicção que são um filho ou filha que 


se pode unir eternamente com os Verdadeiros Pais, e tê-la tão firmemente que podem transcender a 


consciência do vosso próprio ser.  De outro modo, não dará resultado.  (30-237, 23.3.1970) 


 


Devia ser suficiente ter os vossos pais naturais, por isso, porque precisam de Pais espirituais?  Porque 


vocês caíram.  Que vos ensinaram, até agora, os pais caídos?  Eles desprezaram  a maior parte 


daquilo que é importante, mais de metade, e ensinaram-vos o caminho pelo qual continuamente 


declinam, centrados em vocês próprios.  Isto traçou uma linha decisiva que vos mantém eternamente 


no mundo satânico, com base no amor dos vossos pais.  Não há maneira de cortar isto.  Então, quem 


são os Verdadeiros Pais?  Eles ensinam-vos coisas cada vez mais extraordinárias, nesta fundação, para 


que vocês possam estar aptos para o Reino Celestial, o reino eterno, para que possam manter o vosso 


ritmo, depois de irem para lá.  Eles ensinam-vos para que não tenham dificuldade em respirar.  (129-


99, 1.10.1989) 


 


3. O Amor dos Pais 


 


3.1. O amor dos Pais é o amor da essência 


 


Os filhos são o fruto do amor da sua mãe e pai, e o resultado do seu investimento.  São a extensão da 


vida, e a realização do ideal da sua mãe e pai.  Aqueles que tiveram filhos e lhes deram amor, saberão 


isto.  Portanto, dizem acerca dos seus queridos filhos: ―Esta é a substância do meu amor, a extensão da 


minha vida, e a realização dos meus ideais – o meu segundo eu‖.  Como os filhos nascem na fundação 







de amor, vida e ideais, quanto mais os pais os vêem, tanto mais adoráveis eles se tornam, tanto mais as 


suas vidas se enchem de vitalidade, e tanto mais eles aparecem como companheiros ideais.  (69-78, 


20.10.1973) 


 


Podem os pais mudar?  Vocês deviam saber que, através das eras da história, nunca houve nenhum 


tempo em que o amor dos pais fosse revolucionado.  Isto significa que, não importa quantas 


revoluções ocorram, o amor tem de continuar eternamente, porque não é algo que possa ser 


revolucionado.  Tais pais, como companheiros sujeito de tal amor, precisam absolutamente de vocês.  


Precisam de vocês, única, imutável e eternamente.  (74-18, 10.11.1974) 


 


Porque é que os filhos anseiam pelos pais?  Porque neles está a casa do seu amor.  (137-140, 


1.1.1986) 


 


Porque respeitamos o amor de pais?  Porque eles se sacrificam, sem esperar recompensa.  Não 


querem nenhuma recompensa por esse sacrifício.  Estão satisfeitos por amar, e sentem-se felizes 


simplesmente com isso.  Sentem-se felizes simplesmente por dar.  Receber tudo, nem sempre vos faz 


felizes.  Aquele que dá tem mais bênçãos que aquele que recebe.  Porque é abençoado?  Porque 


pode representar o lado de Deus.  (46-35, 18.7.1971) 


 


O amor de pais para com os filhos não é simplesmente um amor baseado em realidade ordinária, mas 


um amor que sai da sua medula óssea.  Mesmo que tentem, não podem esquecer e não podem cortar 


essa relação; tal é o coração de amor possuído por pais.  Quando sentem que têm uma ligação de vida 


com os filhos, os pais, naturalmente, desenvolvem um coração afectuoso para com eles.  (32-14, 


14.6.1970) 


 


Que é verdadeiro amor?  É um amor que vive para os outros, dá, e simplesmente se esquece que deu.  


Não se preocupa com lembrar-se que deu.  Além disso, não se torna exausto por mais que dê.  


Quando os pais dizem ao seu filho de setenta anos: ―Tem cuidado com os carros‖, ele não se sente 


embaraçado nem se cansa de ouvir isso, embora tenha sido repetido inúmeras vezes.  Se mesmo no 


mundo caído os pais são assim, as pessoas cansar-se-ão quando dão e recebem o amor de Deus, no 


mundo original?  (A Unificação entre o Norte e o Sul do ponto de vista da Vontade de Deus - 346) 


 


Ao amar os filhos, os pais não se afirmam a si próprios, mas amam-nos altruisticamente.  Os Pais não 


exibem a sua autoridade e assumem uma atitude imponente quando amam os filhos.  (59-298, 


30.7.1972) 


 


Embora os pais se possam sacrificar a si próprios, querem que os filhos cresçam como pessoas 


maravilhosas.  Os pais são mestres imutáveis de amor.  Eles têm um coração imutável para com os 


filhos, embora os filhos possam fazer toda a espécie de coisas invulgares.  Por consequência, o amor 


imutável dos pais é precioso.  (141-241, 26.2.1986) 







 


Mesmo quando os pais sofrem pelos seus queridos filhos, até ao ponto de os seus ossos se partirem, não 


sentem as dificuldades.  Porquê?  Porque os amam.  Cortam e dão a sua carne e sangue, e, em 


seguida, registam numa agenda quanto custou?  Não.  Pelo contrário, estão ansiosos e lamentam não 


poder dar tudo.  (39-334, 16.1.1971) 


 


Que é a relação entre pais e filhos?  Que espécie de relação existe, baseada em amor?  Quanto à 


relação entre pais e filhos, se o amor dos pais é a causa, os filhos são os frutos e resultado do amor; este 


é o meu ponto de vista.  O resultado e a causa não começaram separadamente, mas no mesmo lugar.  


Que significa dizer que o amor dos vossos pais é a causa, e que vocês apareceram como resultado?  


Significa que vocês vieram como resultado do amor dos vossos pais, no presente.  Então, os filhos, na 


relação entre pais e filhos, nasceram nas posições iguais                de causa e efeito, que 


formam uma unidade em amor.  (127-13, 1.5.1983) 


 


A relação entre pais e filhos representa o aspecto vertical.  Assim, o amor, na relação entre pais e 


filhos, não pode mudar.  Este tem sido o caso através da história, não tem?  O amor conjugal possui 


quatro direcções, porque está ligado ao aspecto horizontal.  Assim, os pais não podem abandonar os 


filhos, nem os filhos podem abandonar os pais.  (145-274, 25.5.1986) 


 


A alegria com a qual os filhos se relacionam com os pais devia ser realmente uma alegria que 


represente o mundo, e a alegria com a qual os pais se relacionam com os filhos devia ser uma alegria 


que possa satisfazer o desejo que representa o mundo.  A relação entre pais e filhos tem realmente de 


ser a raiz fundamental do universo.  Podemos concluir que a raiz fundamental da alegria começa a 


partir daí, e, se existir tristeza no começo, não há lugar mais triste que este.  (62-17, 10.9.1972) 


 


Em que é baseada a relação entre pais e filhos?  Nos laços de sangue.  A palavra ―pai‖ envolve amor 


e linhagem.  Para serem filhos de linhagem directa, vocês deviam formar um corpo em amor.  


Deviam estar ligados pela linhagem.  O sangue cria vida.  Possui a vida que herdou as tradições dos 


pais.  Através de quê?  Através de amor.  (142-266, 13.3.1986) 


 


Onde nascemos?  Nascemos num lugar onde o amor dos nossos pais desabrochou como uma flor de 


grande beleza.  Esta flor desabrochou maravilhosamente e, o que é mais, tinha uma fragrância; 


desabrochou como uma flor perfeita, cuja fragrância foi amada pelas mães, pais, Deus, e mesmo todo o 


universo.  Nós nascemos no meio disto.  Os filhos são plantados, como sementes, num lugar de 


alegria, um lugar onde as suas mães e pais, nascidos como homens e mulheres, encapsulando o 


universo, fizeram o seu amor desabrochar.  (83-162, 8.2.1976) 


 


Quem são vocês?  São aqueles que participaram juntos na raiz fundamental do começo do amor dos 


vossos pais.  Esta relação não pode ser cortada, porque a causa e o efeito começaram no mesmo lugar.  


A origem do amor dos pais, que é a causa, e a do amor da vossa vida, que é o resultado, são uma só.  







Neste sentido, é possível dizer que pais e filhos formam um corpo.   


Sem amor, não podemos falar de um corpo ou unidade.  Recebemos o amor dos nossos pais, a partir 


do momento que estamos no útero.  O amor e toda a atenção dos nossos pais deviam ser focados em 


nós, a partir do momento em que as nossas mães ficam grávidas connosco, através da essência do amor.  


Porquê?  Porque somos o fruto do amor.  Logo, nascemos em amor e recebemos uma ligação de vida 


através de amor; quando crescemos em amor e atingimos o ponto em que podemos encontrar o nosso 


companheiro, recebemo-lo.  (127-13, 1.5.1983)  


 


Nada pode destruir a relação entre pais e filhos.  Ela não pode ser destruída, nem mesmo por uma 


bomba atómica.  Nunca pode ser destruída, quebrada ou abandonada.  (21-68, 9.9.1968)        


 


A relação entre pais e filhos não pode ser cortada, por mais que se tente.  Isto é assim porque os 


vossos filhos têm a natureza de um sujeito no vosso amor e vida.  Se cortarem isso, vêm a permanecer 


numa posição de se negarem a vós próprios e a vossa vida; por isso, não podem negar o fruto do amor.  


Isto conduz-nos à conclusão que os pais podem abandonar a sua própria vida, por causa dos filhos.  


(83-161, 8.2.1976) 


 


Independentemente de quanta felicidade um casal sinta e quanto se amem reciprocamente, qual é o 


casal mais feliz, um sem filhos, ou um com filhos?  Um casal sem filhos é um trabalho incompleto, 


um casal incompleto. É assim, ou não?  (92-218, 17.4.1977) 


 


Não existe nenhum princípio que ataque pais que amem os filhos.  Não podem ser atacados.  O 


universo protege-os naturalmente.  Vocês precisam saber isto.  Um lugar onde pais afectuosos 


abracem os seus queridos filhos e se regozijem não pode ser atacado pelos princípios do universo; pelo 


contrário, recebe a sua protecção natural.  As pessoas não sabiam disto.  (130-151, 8.1.1984) 


  


Quando uma criança adoece ou se torna estropiada, é natural que o coração elevado e profundo dos 


seus pais se mova em relação a ela.  É isto errado?  O coração de tal pessoa deficiente é como um 


vale, e o coração de pais, como uma grande área no cimo de um monte.  O coração de tais pais flui, a 


partir do topo, para esse vale profundo.  (147-165, 7.9.1986)  


 


Não há nada mau no coração de pais que vivem para os filhos.  Quanto mais coçado o seu vestuário 


estiver e quanto mais miserável for a sua situação, tanto mais profundamente eles cavam o profundo 


vale de lágrimas.  (173-262, 21.2.1988) 


 


Senhoras e cavalheiros, que aconteceria se um bebé tivesse vergonha de fazer cocó?  Ele não se sente 


envergonhado, mesmo depois de fazer cocó ou xixi no chão; sorri mesmo abertamente quando observa 


a mãe a limpar o cocó.  Isto só é possível com amor.  Em amor, não há nada sujo.  O amor pode 


ultrapassar tudo.  (116-84, 20.12.1981) 


 







Uma mãe amamentando e cuidando do seu bebé no seio, tem um coração sincero.  O coração de pais é 


tal que, mesmo quando o filho faz cocó e xixi e cheira mal, eles esquecem-se dessas circunstâncias, por 


causa do seu amor.  Quando tal é o coração de mesmo pais caídos, para com os seus filhos, quanto 


muito mais sincero tem de ter sido o coração de Deus, que, como companheiro sujeito do amor, queria 


amar Adão e Eva através do coração original?  Devíamos pensar profundamente nisto, uma vez mais.  


(20-209, 9.6.1968) 


 


O coração de pais é tal que eles sentem como se algo falta, mesmo depois de terem dado.  Querem 


amar mais, perguntando a si mesmos se amaram o suficiente, mesmo depois de terem amado, e sentem-


se pesarosos e tristes depois de darem.  Como este é o caso, esse coração pode pertencer ao núcleo 


essencial do amor eterno.  Esta é a motivação original para o começo do amor.  (60-82, 6.8.1972) 


 


Quando os pais se divorciam, isto é como cortar os filhos ao meio, com uma faca.  A lei pública do 


universo não o permite.  Os pais que violam isto receberão castigo e serão perseguidos por pouca sorte, 


aonde quer que vão, incapazes de encontrar felicidade.  (298-300, 17.1.1999) 


 


Quando um bebé está com fome, os seios da sua mãe tornam-se inchados com leite.  Quando o leite os 


enche e os seios começam a doer, a mãe sente pressão por toda a parte.  O coração de uma mãe 


abraçando o filho e amamentando-o é difícil de exprimir por palavras.  Quando os seios inchados se 


esvaziam, a mãe sente-se aliviada e feliz.  Ninguém, a não ser que seja uma mãe, pode compreender 


este sentimento.  Além disso, quando uma mãe observa o bebé chupar o seu peito, enquanto o toca, 


amor desponta abundantemente no seu coração.  (187-99, 6.1.1989) 


 


Se vocês perguntassem a uma mãe, com um filho, quem é que ela preferiria perder, o marido ou o filho, 


se ela realmente ama o filho, diria que nunca o abandonaria, mas abandonaria o marido, se fosse 


forçada a fazê-lo.  Maridos talvez fiquem desolados por ouvir isto!  Nos dias de hoje, pessoas 


ordinárias dizem: ―Bem, se o vosso filho morrer podem ter outro, não podem?‖  Todavia, esta é uma 


última opção.  Quando investigamos o princípio sobre a questão da ordem, vemos que o marido e 


mulher têm uma relação horizontal, e vêm no fim.  A história do amor é assim.  (48-212, 19.9.1971) 


 


Que é o amor original?  É o amor pelo qual pais podem dar a sua vida pelo filho.  O seu amor vai 


para além da sua própria vida.  Porque tem de ser assim?  Originalmente, o universo não foi criado 


por causa da vida.  Como foi criado por causa do amor, é o amor que vem primeiro.  Assim, de 


preferência, é a vida que segue o amor, e não o amor que segue a vida.  Por isso, amor genuíno age 


sacrificando a vida e indo para além dela.  Vocês deviam saber que isto é o amor do Céu, um amor que 


se pode ligar com o universo.  (132-152, 31.5.1984) 


 


Consideremos a vida do salmão.  O salmão morre, depois de depositar os seus ovos.  Apesar disso, o 


salmão macho e fêmea unem-se para os depositar …. Isto significa que casais de salmão amam 


profundamente, como se tivessem sido sentenciados à morte.  Quando a fêmea desova, o macho faz 







um buraco no solo e protege os ovos.  Este é na verdade um casal ideal.  Depois de a fêmea desovar, 


os dois morrem.  Ver as várias situações de salmão macho e fêmea a morrer, é muito chocante.  Ao 


fazer isso, o corpo da mãe torna-se comida para os filhos.  (128-259, 28.8.1983) 


 


Se existe um Criador, porque pensam vocês que Ele criou o salmão deste modo?  Vendo isto, podemos 


compreender quão importante é o amor.  É muito natural dizer que Deus criou o salmão como um 


modelo para mostrar que amor e os nossos filhos são as coisas mais preciosas.  A vida do salmão é 


verdadeiramente um livro de texto extraordinário para a humanidade.  (128-259, 28.8.1983) 


 


3.2. O amor de pais é completo mesmo depois de ser partilhado repetidamente 


 


Porque amamos os nossos filhos?  Porque não podemos deixar de amá-los?  Porque amar os filhos é 


como herdar o grande trabalho de Deus da criação, no nível horizontal, substancial.  Estamos a sentir a 


alegria que Deus sentiu, depois de ter criado Adão e Eva.  Estamos a herdar o amor de Deus e a Sua 


autoridade para criar.  (76-45, 26.1.1975)  


 


Embora as pessoas possam não compreender isto, os pais que criaram muitos filhos, podem ver que o 


seu coração de amor é vasto, largo e profundo.  As pessoas que criaram muitos filhos, podem sentir 


facilmente que não podem atacar mesmo os seus inimigos cruéis.  Elas permanecem nessa ampla 


fundação e vivem de acordo com tal ampla lei.  (51—318, 5.12.1971) 


 


Quando um infante nasce, segue a corrente eléctrica de amor e automaticamente procura um mamilo.  


Não importa que ela seja feia ou bela – ela só tem de ser a sua mãe.  Esta é na verdade uma cena de 


harmonia e santidade sem paralelo.  (298-304, 17.1.1999) 


 


As pessoas nascem em amor e crescem enquanto recebem amor.  Cada um de nós é o fruto do amor 


dos nossos pais.  Vocês são o fruto visível do amor da vossa mãe e do vosso pai.  Pais têm de amar a 


pessoa que é o fruto do seu amor.  Através deste fruto, o amor infinito produz fruto novamente. Aqui 


está o caminho pelo qual podemos ser ligados ao amor individual, familiar, tribal, global, universal e 


mesmo ao amor fundamental de Deus.  (126-245, 24.4.1983) 


 


Vocês são participantes únicos e companheiros de amor, em frente dos vossos pais.  Com amor, podem 


ser iguais à vossa mãe e pai e elevar-se a uma posição igual à deles.  Isto é um privilégio de amor.  


Pais querem transmitir tudo aquilo que têm aos seus filhos e filhas, a quem verdadeiramente amam.  


Para herdar este universo, vocês podem saltar para dentro e herdar tudo, quando tiverem encontrado 


uma posição igual de valor de amor, na tradição de amor.  É por isso que pais querem ter filhos de 


piedade filial.  Filhos de piedade filial transmitem a herança de amor, como participantes no amor 


eterno dos seus pais.  (140-233, 12.2.19869) 


 


 







Um bebé, que nasça através de amor, pode fazer tudo o que quiser, e vocês não desgostam dele; pelo 


contrário, gostam dele, não importa o que aconteça.  Isto é porque esse bebé é feito da vossa carne e 


sangue, e é um segundo vós, criado através de amor.  Logo, quer ele faça xixi, cocó, ou tenha o nariz a 


correr, é engraçado e adorável.  Isto acontece porque estas coisas estão ensopadas em amor.  (Bênção 


e Família Ideal – 887) 


 


O amor entre pais e filhos vem dos pais.  Recebemos o amor dos nossos pais, a partir do momento do 


nascimento.  Recebemos o amor de pais e crescemos e, em seguida, envolvemo-nos no amor 


horizontal entre marido e mulher; para que o amor do marido e mulher continue, eles têm de ter filhos e 


amá-los.  Os pais só podem sentir amor genuíno quando têm filhos.  O amor de irmãos e irmãs, por si 


só, não nos pode dizer o que é o amor de pais.  Por outras palavras, podemos chegar a conhecer esse 


amor só quando tivermos passado pelo curso circular, a partir dos nossos pais, e completado o círculo 


quando nós próprios nos tornamos pais.  (66-119, 18.12.1985) 


 


Para cada um de nós, o cordão de amor dos nossos pais e o cordão dos nossos ideais estão ligados, e 


isto não pode ser cortado por ninguém.  Pelo contrário, todo o poder do universo está a protegê-los.  


Assim, aonde quer que eu vá, os meus pais seguir-me-ão.  Querem sempre estar comigo, mesmo no 


mundo espiritual.  Assim, é um pecado não gostar que os vossos pais vos acompanhem, e vocês 


deviam saber que, pensar nos nossos pais e amá-los, como se eles fossem o nosso próprio corpo, e 


praticar piedade filial, tem o valor mais elevado para os seres humanos.  (298-300, 17.1.1999) 


 


É do amor dos nossos pais, que nascemos.  Nascemos por intermédio de uma enxertia do amor deles.  


Antes de as ligações de vida e linhagem serem feitas, através de amor, elas estão presentes.  Porque é 


que cada indivíduo é tão precioso?  Não é precioso por ter vida, mas porque participou juntamente 


com os pais no amor deles.  Foram os pais que amaram, mas é o indivíduo que é o fruto do seu amor.  


Cada um de nós é precioso, porque nasceu tendo tanto o ponto de começo como o fruto.  (140-233, 


12.2.1986) 


 


Pais genuínos esforçar-se-ão por continuar a tradição de amor.  Isto é o mesmo para Orientais e 


Ocidentais.  Todos os pais tentam estabelecer a tradição universal de amor, transcendendo a sua 


própria tribo.  As pessoas, quem quer que sejam, tentam unir a sua família em plenitude e harmonia, e 


viver uma vida feliz e pacífica.  Independentemente de uma pessoa ser do Este ou do Oeste, toda a 


gente anseia por uma tal vida.  Neste caso, a tradição é a essência.  Isto acontece porque só a tradição 


está ligada com o futuro.  (Um Mundo Unificado de acordo com a Vontade de Deus 11-11.1978) 


 


Qual é mais importante, amor conjugal ou o amor entre pais e filhos?  As pessoas ocidentais pensam 


que o amor conjugal é mais importante.  Mas isso não é verdade.  O amor por um filho é maior que o 


amor entre marido e mulher.  Em amor conjugal, o marido e mulher lutam, porque pensam que o outro 


não os ama, mas pais e filhos lutam, pensando que têm de amar mais o outro.  Isto é porque o amor de 


pais e filhos é o centro e vertical, e segue o caminho que está perto da lei celestial.  Assim, 







descobrimos que o amor que serve os outros está mais próximo do amor genuíno.  Por mais forte que 


um homem possa ser, e por mais firme que uma mulher possa ser, eles curvar-se-ão perante esse amor.  


(90-84, 19.12.1976) 


 


Os pais são preciosos porque dão para a causa dos filhos.  Então, as coisas viram-se ao contrário 


quando os pais se tornam velhos: eles tornam-se crianças.  Muito tempo antes disso, os pais eram os 


professores dos filhos, mas quando os pais atingem setenta ou oitenta anos, tornam-se crianças.  Nessa 


altura, o filho toma a posição do pai ou da mãe.  O filho devia amar os pais exactamente como eles 


cuidaram dele.  Este é o princípio do Céu e da terra.  (137-95, 24.12.1985) 


 


4. Amor Conjugal 


 


4.1. O amor conjugal é a flor de todo o universo 


 


O homem é um ser com a imagem yang de Deus, e a mulher é um ser com a imagem yin de Deus.  


Um casal é como o embrulho do Céu e da terra, num tecido.  Assim, eles podem sentir o coração do 


amor ideal de Deus.  (13-67, 17.10.1963) 


 


Deus é um ser com características duais alinhadas verticalmente, e os seres humanos são seres físicos 


com características duais alinhadas horizontalmente.  Como tal, o ideal do marido e mulher é que eles 


formem uma unidade e adquiram uma forma completamente redonda.. Isto serviria como um corpo 


parental para atrair e ligar o ideal de amor às quatro direcções, tendo a forma das suas quatro 


características.  (127-79, 5.5.1982) 


 


Quando o marido e mulher se amam um ao outro, explosivamente, com um coração que ama Deus e a 


humanidade, Deus e o universo ficarão extasiados por este casal.  Este amor não pode ser outra coisa 


senão o amor por Deus e pela humanidade.  Onde fica a raiz deste amor?  Não está dentro de nós 


próprios.  Deus é fonte do amor para a humanidade.  (35-239, 19.10.1970) 


 


Que é um casal ideal?  É um casal que pode realisticamente manifestar a forma de arte e literatura 


mais elevadas.  Quando encontramos o ideal mais elevado e o mundo mais elevado da cultura, 


podemos ver que o amor doce partilhado por um marido e mulher grandemente apaixonados tem de ser 


a mais sublime obra de arte no mundo.  A própria vida de um marido e mulher devia ser a mais 


sublime obra literária, e ela própria devia tornar-se o sujeito de uma obra literária.  (22-269, 4.5.1969) 


 


As pessoas precisam sempre de estimulação.  A felicidade não aparece sem estimulação.  Tem de 


haver estimulação.  Tal como a fome faz com que as refeições tenham um novo sabor cada vez que 


comemos, o amor entre marido e mulher devia ser sempre fresco.  Quanto mais o marido e mulher se 


vêem um ao outro, tanto mais deviam querer estar juntos todo o dia.  Para isto, vocês precisam 


estudar-me e estudar Deus.  (23-57, 11.5.1969) 







 


Estabelecer a família onde o amor de Deus possa desabrochar juntamente com os três grandes tipos de 


amor, é o desejo do mundo, da humanidade e do futuro.  Vocês deviam saber que o amor entre marido 


e mulher é uma coisa preciosa e maravilhosa que pode finalmente espalhar as fragrâncias da história em 


frente dos princípios do Céu e terra, e aparecer como uma nova flor.  (35-241, 19.10.1970) 


 


O amor é eterno. Não há dois tipos de tal amor, mas só um.  Quando um homem e uma mulher se 


juntam em amor, vivem juntos durante cerca de cem anos na terra e, mesmo depois de morrerem, 


devem viver juntos eternamente.  Embora tenham dois corpos, tornam-se um só corpo, e criam 


unidade à medida que rodam em conjunto.  Quando os seus dois corpos se tornam um, vêm a rodar 


com Deus e estabelecem a base de quatro posições de amor.  Isto não é nada menos que o mundo ideal.  


O amor falso não pode invadir; só verdadeiro amor pode lá habitar.  (Bênção e Família Ideal – 344) 


 


O marido e mulher que estejam unidos por amor nos seus corações, deviam criar uma família na qual a 


afeição mútua dos seus membros tenha, através de uma vida inteira de experiências,  certamente 


ultrapassado o mundo da sua vida quotidiana.  Esse amor devia unir-se sem falha com a finalidade de 


Deus.  De outro modo, não podem entrar no Reino do Céu, o lugar onde Deus habita.  (35-179, 


13.10.1970) 


 


A perfeição do amor de um homem e de uma mulher é a perfeição do universo.  No dia em que este 


amor for destruído, a ordem do universo é destruída e todo o mundo vertical se desintegra.  (Bênção e 


Família Ideal - 544) 


 


Quando um casal se torna um só no seu amor como marido e mulher, atinge a habilidade de criar na 


mesma posição que Deus, e os seus filhos são o resultado disso.  (52-314, 3.2.1972) 


 


O Céu está à procura de um marido e mulher que, ligados como um homem e mulher puros, possam 


representar o Céu e a terra, com um coração de amor apaixonado.  Vocês deviam ter tal amor, como 


marido e mulher, e criar os vossos filhos e filhas nesse amor.  (127-100, 5.5.1983) 


 


A cena de um homem e de uma mulher abraçando-se e beijando-se é uma cena onde a colisão dos pólos 


opostos de um plano gera a luz que deve iluminar o caminho para encontrar amor.  Quando uma luz 


branca aparece lá, cores deviam ser adicionadas para criar uma luz colorida brilhante.  Vocês deviam 


saber que, quando estas luzes são misturadas pelo amor vertical de Deus, se transformarão num mundo 


esplêndido e ideal, cujo brilho se assemelha às cores do arco-íris.  (134-170, 7.4.1985) 


 


Presentemente há pessoas por toda a parte, que estão envolvidas num amor que é como comida de 


preparação instantânea.  O amor não se aprofunda, só porque vocês tomam um banho numa banheira 


cheia de perfume.  Eu diria que o amor de um casal do campo, que se lava em água fria antes de ir 


para a cama, é mais puro e se torna mais profundo com a passagem do tempo.  (Bênção e Família 







Ideal - 353) 


 


Uma noiva e noivo não se deviam unir através de dinheiro, poder ou honra, mas através do amor 


original de Deus.  Deviam criar uma família que ame Deus, com a esposa vivendo para o marido, e o 


marido amando a esposa.  (Bênção e Família Ideal - 880) 


 


Um homem é uma incarnação do Verdadeiro Pai, e uma mulher, uma incarnação da Verdadeira Mãe.  


Por conseguinte, quando o marido olha com desprezo para a esposa, despreza a Verdadeira Mãe, e 


quando a esposa engana o marido, engana o Verdadeiro Pai.  (Bênção e Família Ideal – 869) 


 


O poder pelo qual o homem pode ter domínio sobre a mulher, e a mulher pode ter domínio sobre o 


homem, é amor.  Nenhum poder, a não ser amor, pode fazer com que tenham domínio um sobre o 


outro; só amor tem domínio.  (Bênção e Família Ideal – 344) 


 


Em termos de força física, as mulheres não podem competir com os homens, mas, quando amor está 


envolvido, a mulher e o marido empurram-se e puxam-se um ao outro e tornam-se um.  Se uma pessoa 


se torna um companheiro objecto de amor, perante Deus, gostará Ele disso?  Gostará.  (270-242, 


7.6.1995) 


 


A melodia de que Deus mais gosta é o riso de um marido e mulher que estão felizes, no seu amor um 


pelo outro.  Quando tal casal vive uma vida com um coração que pode abraçar o mundo e harmonizar-


se com o universo inteiro, esse riso despontará naturalmente.  Aos olhos de Deus, a cena maravilhosa 


de um tal casal seria como uma flor.  Isto não é simplesmente um ideal ou abstracção.  Estou a falar 


do mundo original.  (Bênção e Família Ideal - 877) 


 


Uma conversação entre um marido e esposa que se amam é mais maravilhosa que qualquer poema ou 


pintura no mundo.  Além disso, quão maravilhosos e esplêndidos são os mundos trocados entre si, por 


pessoas que se amam – ―só nós os dois‖!  (Bênção e Família Ideal - 887) 


 


Quando um homem e uma mulher recebem a Bênção e sentem alegria, enquanto dão e recebem perfeito 


amor, Deus olha para isto como uma flor que desabrochou na terra.  Além disso, todas as coisas de 


harmonia que aparecem através do seu amor, são como fragrâncias para Deus.  Deus vem, porque quer 


viver rodeado por tais fragrâncias maravilhosas.  A fundação na qual o amor de Deus pode vir, é o 


lugar do amor entre marido e mulher.  Isto será um lugar onde todas as coisas da criação e o universo 


convergem em harmonia.  (Bênção e Família Ideal – 887) 


 


4.2. Amor conjugal não pode ser realizado se for partilhado com outra pessoa 


 


De acordo com a natureza original das pessoas, elas não querem que o amor do seu companheiro para 


com elas seja dividido.  A perfeição do amor horizontal entre marido e mulher é destruída se esse 







amor for partilhado; enquanto isto não acontece com o amor vertical entre pai e filho.  Isto acontece 


por causa do Princípio da Criação, que determina que o marido e mulher atinjam unidade absoluta em 


amor.  Em amor, as pessoas têm a responsabilidade de cuidar absolutamente do seu companheiro.  


(277-200, 16.4.1996) 


 


Se vocês são um casal ligado pelo forte poder do amor, deviam sentir-se satisfeitos e amar o vosso 


companheiro, não importa aquilo que faça.  Se uma esposa diz que odeia o cheiro do marido, ou se um 


marido pensa ou sente que não gosta do modo como o corpo da sua mulher se move, isto é porque amor 


completo não foi realizado entre os dois.  Tal casal uniu-se para uma certa finalidade de acordo com as 


suas próprias conveniências.  (Bênção e Família Ideal - 887) 


 


Quando um marido e esposa vivem juntos, seriam mais felizes se passassem por furacões, chuvas 


torrenciais e trovoadas, como fazendo parte dos altos e baixos da vida, com base no amor, e 


procurassem o ideal de amor enquanto sentindo tais diversas emoções, que se viverem 


confortavelmente durante toda a vida.  (167-212, 19.7.1987)  


 


Precisamos de amor, de preferência a dinheiro ou conhecimento, para poder resolver os problemas entre 


homem e mulher.  (161- 293, 1.3.1987) 


 


Quando se ouve a voz das pessoas, vê-se que a voz de uma mulher é mais aguda que a voz de um 


homem.  Porque foram as suas vozes criadas para serem mais elevadas?  Em termos de força física, 


as mulheres são mais fracas que os homens, mas em termos de coração e afeição as mulheres superam 


os homens.  Então, e os homens?  O amor dos homens é mais largo.  As mulheres só superam os 


homens em termos do amor pelo marido e filhos, mas os homens têm um coração mais profundo para 


amar os seus parentes e nação.  Por consequência, aprendemos da nossa mãe como amar os nossos 


filhos e filhas, a nossa família, e do nosso pai, como amar o mundo.  Estar só de um dos lados é pouco 


firme; um equilíbrio é conseguido quando se unem estas duas espécies de amor.  (129-55, 1.10.1983) 


 


Durante aproximadamente os primeiros três anos, um casal não se ajustará bem um ao outro.  Como 


se ajustariam um ao outro, um homem e uma mulher com antecedentes familiares diferentes, costumes 


e normas de decoro diferentes?  Deviam fazer esforço para se ajustarem, até se unirem completamente.  


(Bênção e Família Ideal – 895) 


 


Coisas mais extraordinárias só vêm através de amor.  O nível só aumenta através de um amor que vive 


para os outros.  Logo, casais que lutam produzirão filhos que conduzirão a nação à ruína.  Porém, o 


amor que vive para os outros produzirá sábios príncipes e princesas semelhantes a Deus, que extraíram 


a plena essência do Céu e terra.  (204-106, 1.7.1990) 


 


Porque lutam um marido e mulher?  Porque cada um deles tenta receber amor do outro.  Esses 


grupos, cujos membros tentam receber amor, não podem durar muito tempo.  Uma família onde toda a 







gente tente receber amor, será destruída.  Mas uma família onde cada um dos seus membros tente 


amar os outros, não será destruída, por mais que alguém se devote a destruí-la.  O amor por meio do 


qual cada pessoa tenta dar ao outro, é eterno.  (36-75, 15.11.1970) 


 


O amor é simples e louco.  Não se preocupa com nenhuma situação.  Se eu verdadeiramente amo 


alguém, não me preocupo que alguém nos esteja a observar do lado.  Um amor que está consciente 


que alguém esteja a observar, é um amor com um certo limite.  Que simples e louco é o amor que não 


se preocupa que alguém esteja a observar!  (33-113, 9.8.1970) 


 


 Não se pode permitir que dificuldades financeiras criem uma brecha na relação entre marido e mulher.  


Nem conhecimento nem ignorância podem diluir o amor entre eles.  (Bênção e Família Ideal – 880) 


 


  O Céu está à procura de um marido e mulher que, unidos como um homem e mulher puros, possam 


representar o Céu e a terra, com um coração de amor apaixonado.  (127-100, 5.5.1983) 


 


 Porque pensam vocês que o problema do divórcio poderia aparecer entre pessoas que se amavam?  


Considerando o facto que, todos aqueles que se divorciaram ou que querem um divórcio, tiveram uma 


vez uma relação de amor, transcendendo a vida e a morte, há algo errado.  Pode haver muitas razões 


para divórcio, mas, em última análise, ele significa que algo mudou, algo mudou entre duas pessoas.  


Isso acontece porque elas falham em manter e cultivar o seu amor.  O amor, ele próprio, não muda, mas 


o coração das pessoas muda.  (Bênção e Família Ideal - 351) 


 


 Nas relações de casamento, através do mundo, poder manifesta-se quando o marido ganha e traz 


dinheiro para casa.  A esposa sente-se naturalmente fortalecida quando vê o dinheiro que ele traz, e o 


marido naturalmente ganha força quando vê a sua esposa assim fortalecida.  Quando são incapazes de 


ganhar dinheiro, portanto, eles tornam-se descontentes, e a sua relação pode mesmo ser destruída.  No 


entanto, um verdadeiro marido e mulher deviam criar unidade em amor, com Deus no centro.  (Bênção 


e Família Ideal - 880) 


 


 Alguns homens, quando vêem uma mulher bonita, desejam que ela fosse a sua esposa, mesmo que já 


sejam casados.  De tais homens com duas mentes, dizemos que têm a disposição de ladrões.  Como 


foi Satanás que começou com duas mentes, não está errado chamar Satanás a um homem assim.  Se 


existe tal homem, ele não é diferente de Satanás.  (Bênção e Família Ideal - 348) 


 


 Um marido e esposa podem ser considerados um par, contudo,  tal como todas as faces são diferentes, 


o destino das pessoas difere.  Elas têm destinos diferentes na vida.  Mesmo que o marido tenha um 


mau destino, se a sua esposa tiver um bom destino, isto pode melhorar o destino do marido.  


Inversamente, mesmo que a esposa tenha um mau destino, se o marido tiver um bom destino, isto pode 


melhorar o destino dela.  Por consequência, podemos dizer que o destino de um casal é como criar um 


terreno plano, pela escavação de montanhas e enchimento de vales.  Depois de criar um terreno plano, 







eles podem plantar árvores, arar campos, e prosseguir uma variedade de planos para o seu amor, de 


harmonia com os seus ideais.  Do ponto de vista de tais princípios, vocês não deviam simplesmente 


considerar a aparência externa, quando encontram o vosso cônjuge..  O casamento é uma coisa 


assustadora.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 543) 


 


 Vocês pensaram que seriam felizes depois de encontrar o vosso marido, mas também há tempos maus.  


Não deviam esperar só coisas boas.  Seria bom apanhar banhos de sol continuamente, durante vinte e 


quatro horas?  Também tem de haver noite.  Não é natural que algo elevado desça?  (30-141, 


21.3.1970) 


 


 Uma família feliz é aquela em que, quando o marido regressa a casa, discute com a mulher tudo o que 


aconteceu enquanto esteve fora, e isto revela novas coisas a descobrir.  Uma família feliz é aquela em 


que os seus membros juntam forças e investigam em conjunto.  Quando os pais fazem isto, os filhos 


contribuirão a sua energia e juntar-se-ão a eles, exprimindo a sua esperança de construir tal família.  


(29-113, 25.2.1970) 


 


 Um marido e esposa afectuosos não deviam unilateralmente estipular e fixar na sua mente como devia 


ser a face do seu cônjuge.  Se imaginarem a face do vosso companheiro como tendo uma única 


aparência, nada podia ser mais aborrecido.  Quando olham com alegria para a face do vosso 


companheiro, ela parecerá alegre; e se olharem para ela com um coração afectuoso, ela parecerá bela.  


Deviam sempre ver a face do vosso companheiro como nova, tal como água redemoinha quando corre, 


com novas formas aparecendo em cada volta.  (Bênção e Família Ideal - 880) 


 


 A beleza humana não reside unicamente na face.  Pode ser vista e sentida de todas as direcções.  A 


beleza é tridimensional, como uma bola.  Quer seja vista de cima, de lado, ou de qualquer direcção, 


uma pessoa tem a sua beleza perfeita.  Por isso, vocês não deviam descuidadamente avaliar a face da 


vossa esposa.  Muitas mulheres bonitas são pobres, mas mulheres virtuosas ou que têm bom destino 


são diferentes.  Frequentemente, vemos que, mesmo no caso de uma mulher com uma face bonita, a 


sua face torna-se estranha, depois de ter só dois ou três filhos.  Logo, podemos dizer que aquelas que 


conservam a beleza, mesmo depois do parto, são mulheres belas.  (A Vontade de Deus e o Mundo - 


543) 


 


 Quando um marido e esposa se amam mutuamente, cada um devia amar o outro, como um 


representativo de Deus.  Quando se amam de uma perspectiva humanista, as imperfeições de ambos os 


lados aparecerão, e isto poderá eventualmente conduzir ao divórcio.  (Bênção e Família Ideal - 880) 


 


 O amor tem valor, quando as pessoas têm saudades umas das outras.  Ao pedir amor, abram a vossa 


boca para falar, e vejam com os olhos bem abertos, para que possam agradar àquele que dá amor.  


Deviam saber que, se simplesmente permanecerem desinteressados, o amor voltará para trás e fugirá.  


Se uma pessoa dando amor não for séria, mas tiver uma atitude passiva, quão ofendida ficará a outra!  







(Bênção e Família Ideal - 887)  


 


 Se um marido e mulher escovam os dentes antes de se beijarem, isto não é um amor natural; o cheiro da 


pasta de dentes impedirá que sejam capazes de saborear o cheiro inconfundível do corpo humano.  


Quando olho para essas pessoas, que escovam os dentes antes de se beijarem, não sei se estão a tentar 


saborear amor ou pasta de dentes!  Quando olhamos para o mundo no tempo presente, está cheio de 


amor que considera os seus benefícios pessoais, artificial, e hipócrita, até ao ponto de estarmos 


confundidos sobre o que é a felicidade humana; tal amor é o principal responsável pela ruína do mundo.  


(Bênção e Família Ideal - 353) 


 


 A sopa de pasta de feijão de soja tem o seu melhor sabor quando é servida numa tigela de barro.  O 


sabor rústico desta sopa é algo de que não nos podemos esquecer, uma vez que lhe tenhamos tomado o 


gosto.  Do mesmo modo, as pessoas que tenham tomado o gosto do sabor rústico e íntimo do amor, 


nunca mudarão.  Tal como vocês depressa se cansam de comida de preparação instantânea, a qual é 


simplesmente doce, se pudessem obter amor facilmente, em qualquer lugar, como se se tratasse de 


comida de preparação instantânea, não poderiam chamar-lhe verdadeiro amor.  (Bênção e Família Ideal 


- 353) 


 


 Quem pensam vocês que viu Adão e Eva dançar nus, no Jardim do Éden?  Vocês podem fazer tais 


coisas quando ninguém está presente.  Quando um marido e mulher dançam nus, no quarto, é isto 


motivo de preocupação?  Quem se importa com o que fazem marido e mulher, quer eles dancem nus ou 


façam outras coisas estranhas?  Que importa, quando marido e mulher façam essas coisas sozinhos?  


(21-240, 24.11.1968) 


 


 Mesmo pombos fazem ―Coo, coo coo!‖ e regozijam-se em conjunto.  Por isso, se um marido e mulher 


fazem um som quando se encontram, um som do encontro de pessoas que verdadeiramente se amam, 


que espécie de som seria esse?  Não seria nada menos que o som de um trovão.  (Bênção e Família 


Ideal - 887) 


 


 As palavras amorosas que um marido e mulher segredam mutuamente na cama tornam-se um tónico 


para dissolver toda a fadiga e ódio do mundo.  Entre essas palavras, que vocês murmuram, não podem 


dizer: ―Tens de me amar‖.  Tal como o amor é natural, as palavras secretas de amor deviam ser ternas e 


belas.  (Bênção e Família Ideal - 887)  


 


 Quando um marido e mulher fazem amor, mesmo que o pai ou mãe do marido esteja a dormir perto 


deles, não tem importância que gritem, quando atingirem o orgasmo.  Eles deviam fazer com que toda 


a gente na aldeia local soubesse do seu amor, de modo que dissesse: ―Aquele casal está tão apaixonado 


que, quando fazem aquele som singular, à noite, os ratos da aldeia ficam chocados e os galos param de 


cantar‖.  Se alguém perguntar porquê tal incidente ocorreu, tal que até os animais se comportam desse 


modo, vocês podem dizer: ―Que pensa?  São os gritos de amor que fazem tremer o Céu e a terra‖.  







(136-32, 20.12.1985) 


 


 O lugar do amor conjugal é uma flor de todo o universo.  No lugar onde um marido e mulher recém-


casados, que aparecem como um encapsulamento das eras históricas, se tornam um, Deus vem e fixa-se.  


Então, quão solene e assustadora ocasião é o primeiro encontro de amor de uma noiva e noivo?  


Quando vocês pensam que criaram um caminho para Deus e tomam a posição de um negativo total em 


amor, é a partir daqui que o calor produzido pelo amor do Céu e da terra começa a aumentar.  Depois 


de terem criado o ambiente acolhedor para a vossa vida e ideais, então, deviam ir para o quarto com a 


vossa esposa.  (179-90, 22.7.1988) 


 


 Presentemente, não se usam as peúgas tradicionais coreanas, mas, nos tempos antigos, as pessoas 


costumavam usá-las durante meses, até que ficavam com buracos e os dedos dos pés apareciam.  Então 


adquiriam toda a espécie de odores; mas, mesmo assim, para o nariz de uma esposa afectuosa, esses 


odores eram melhores que uma boa fragrância.  As pessoas lambem mesmo dedos de pés malcheirosos, 


quando estão apaixonadas.  O seu sabor será vivo, doce, azedo, e intrigante.  Quando se mede isto 


usando uma antena de amor, a intensidade com que se gosta será muito maior que a intensidade com que 


se desgosta.  (194-49, 15.10.1989) 


 


 É fácil recriar os vossos filhos e filhas?  Vocês têm de fazer todo o tipo de coisas, para dar à luz um 


novo filho ou filha.  Têm de fazer todas as coisas extremas.  Logo, é o cuspo do vosso querido marido 


sujo, ou não?  Se o cuspo vosso marido cai na palma da vossa mão, vocês estão a usar um vestido de 


seda, e não têm nada com que limpá-lo, estariam ou não dispostas a lamber a saliva?  Sejam honestas.  


Têm de dizer: ―Quero lamber e engolir‖, para que isso seja considerado verdadeiro amor.  O amor não 


conhece coisas sujas.  (194-165, 22.10.1989) 


 


 Quando o amor conjugal entra em ignição, duas vidas tornam-se uma, e, em seguida, as linhagens unem-


se e começam a ferver em amor.  No meio disso, o dono planta a semente.  Quando as essências de 


vida masculina e feminina se encontram deste modo, e através da combinação das forças centrífugas e 


centrípetas postas em movimento através do amor, tudo rodará.  As coisas sobem e descem…. Quando 


uma semente brota num local ascendente, torna-se um filho, e quando brota num local descendente, 


torna-se uma filha!  Isto é uma teoria, mas não sei se é realmente verdadeira ou não.  Uma vez que 


esta ideia está de acordo com a teoria, se vocês a estudarem e descobrirem se é realmente verdadeira ou 


não, serão candidatos a um doutoramento ou Prémio Nobel.  (300-53, 21.2.1999)  


 


 Ter filhos é o acto de conquistar o mundo mais elevado de Deus.  Isto é um acontecimento que vos 


conduzirá a amar o vosso filho, da posição de Deus, e sentir o Seu coração interno, quanto Ele amou os 


seres humanos depois da Criação.  (224-28, 21.11.1991) 


 


 Uma vida centrada em amor resolverá tudo.  Mesmo os olhos de tigre de um velho homem ambicioso, 


quando ele está apaixonado, tomarão a forma da lua, como ela aparece numa pintura, e a sua boca 







desprovida de expressão começará a sorrir.  O amor pode derreter completamente algo que está 


congelado, e congelar algo que se fundiu.  O amor é algo com a capacidade de conter dois extremos e 


ir mesmo mais além.  Se vocês olharem cuidadosamente para o carácter chinês ho (好), que significa 


gostar, ele combina os caracteres para ―homem‖ e ―mulher‖.  Existe um provérbio que diz que a luta 


entre um homem e uma mulher é como cortar água com uma faca.  Quando vocês cortam água com 


uma faca, deixa vestígios?  Não deixa.  Mesmo depois de lutarem, logo que tenham juntado as testas e 


sorrido, a paz volta.  (127-245, 15.5.1983) 


 


 O amor de marido e mulher tem como finalidade chegar até Deus.  (127-109, 5.5.1983) 


 


 Amar genuinamente é amar com todo o corpo, como um só, e com o coração e linhagem, como um só.  


São um marido e mulher que podem amar assim.  Se não houvesse marido e mulher no mundo, haveria 


alguma excitação em viver?  (26-151, 25.10.1969) 


 


 Mesmo no mundo da Queda, quando um homem e uma mulher se apaixonam, dizem: ―Ah, há aqui uma 


corrente eléctrica‖.  A electricidade que se gera, de momento a momento, começa a partir do arcanjo – 


é unicelular.  A electricidade do amor, que se gera no mundo original, é o relâmpago de amor do 


universo.  Ultrapassa a primeira em força, vários milhares de vezes; além disso, o som do movimento 


das células de cada órgão humano é como o som do trovão.  O ponto de vista do Princípio, sobre o 


amor, é que o homem e a mulher envolvidos em verdadeiro amor, no mundo original, não podem 


encontrar Deus, a não ser que concentrem todo o seu poder em direcção ao ponto de contacto onde o 


relâmpago de amor se encontra.  Isto é também a conclusão da finalidade da criação.  (Bênção e 


Família Ideal - 380) 


 


 Vocês pensam que Deus vos vê a fazer amor, ou não?  Fecharia Deus, que transcende tempo e espaço, 


os Seus olhos, à noite, quando os cinco biliões de pessoas do mundo fazem amor?  Como se sentiria 


Ele quando os vê?  Quantas boas esposas e maridos há?  Pensem nisso.  Toda a espécie de coisas 


deviam acontecer lá.  O relutante desempenhar do papel de uma esposa sendo arrastada, relutantemente 


tentando agradar ao marido – vocês não deviam viver desse modo.  Isso não é amor, ou é?  É assim 


que a vida devia ser?  Quão extraordinário seria se todo o mundo se tornasse num ambiente onde 


borboletas e abelhas esvoaçassem livremente, e pudéssemos viver em harmonia dentro do Céu e da terra, 


de acordo com o ideal de Deus da criação – tal como no Jardim do Éden, com a fragrância das flores – 


de modo que Deus pudesse adormecer em beatitude?  Já alguma vez pensaram nisto?  Tentem viver 


deste modo.  (222-252, 3.11.1991) 


 


 Porque é que as mulheres não têm barba?  Quando Deus viu Adão, com uma longa barba, não ficou 


satisfeito e, por isso, quando fez Eva, fê-la sem barba.  Então, qual é a mais extraordinária das obras-


primas, entre todas as criações de Deus?  São as mulheres.  As mulheres são a mais extraordinária das 


obras-primas, mas para quem são?  São uma grande obra de arte, para os homens.  Pensem deste 


modo.  (38-180, 3.1.1971) 







5. Amor Sexual 


 


5.1. O sexo é o palácio original do amor, o lugar mais sagrado do Céu 


 


Onde fica o lugar mais sagrado de Deus?  São os órgãos sexuais dos homens e mulheres, onde o amor 


habita.  Este é o lugar mais sagrado do Céu.  (134-185, 7.4.1985) 


 


Qual é o símbolo do amor de um homem e de uma mulher?  Onde fica o destino final do amor?  São 


os órgãos sexuais, que tornam um homem e uma mulher um só corpo.  Eles tornam-se um canal que 


pode unir completamente a sua mente e corpo, através de amor.  (Bênção e Família Ideal - 337) 


 


Qual é a diferença entre um homem e uma mulher?  Em primeiro lugar, os seus corpos, incluído os 


órgãos sexuais, são diferentes.  Então, para quem é absolutamente necessário, o órgão sexual 


masculino?  O órgão sexual masculino existe para uma mulher.  Um órgão sexual é côncavo, e o 


outro é convexo.  Porque foram feitos desse modo?  Ambos podiam ter sido feitos agudos ou planos, 


mas porque parecem diferentes?  É tudo por causa do outro.  O órgão do homem é absolutamente 


desejado pela mulher, e o órgão da mulher é absolutamente desejado pelo homem.  Não tínhamos 


sabido que o órgão da mulher pertence absolutamente ao homem, e o órgão do homem pertence 


absolutamente à mulher.  É pela posse dos órgãos sexuais um do outro que o homem e a mulher vêm a 


saber o que é verdadeiro amor.  (299-119, 7.2.1999) 


 


Os órgãos sexuais dos homens e mulheres são o armazém de tesouros do palácio real.  São o armazém 


de tesouros do palácio real da nação celestial.  Mesmo Deus não pode fazer o que quiser com o órgão 


sexual dela.  Só o sacerdote pode abrir a sua fechadura.  Uma mulher não se devia despir em frente 


de dois sacerdotes.  Ela pode despir-se em frente do seu mestre, mas todos os outros são diabos.  


Vocês verão o que acontecerá aos homens pervertidos de hoje.  (194-345, 30.10.1989) 


 


O órgão sexual é o palácio real do amor, um palácio real que dá nascimento a vida eterna, e um palácio 


real onde se recebe os laços de sangue, a linhagem, que herdarão a tradição celestial, que nunca, nunca 


mudará.  É um palácio real de vida, de amor e de linhagem verdadeiros.  É o lugar mais precioso.  


Vocês não podem fazer com ele aquilo que quiserem.  Não o podem abrir, sem a aprovação oficial de 


Deus.  Ninguém o pode tocar, excepto o vosso marido ou mulher, que recebeu aprovação oficial de 


Deus e do universo.  (216-207, 31.3.1991) 


 


Porque pensam vocês que o órgão sexual existe?  Por causa do amor.  Começou a existir para 


encontrar amor.  Que é o órgão sexual?  É um palácio real baseado em amor, vida, e linhagem 


verdadeiros.  É a coisa mais preciosa.  Sem ele, o ideal de Deus, a Sua família, e a Sua vontade não 


podem ser realizados.  É o ponto de partida para conseguir a perfeição de todos estes.  (216-218, 


1.4.1991) 


 







Se houvesse um mundo que absolutamente apreciasse o órgão sexual, seria um bom mundo ou um mau 


mundo?  Seria um mundo de prosperidade ou um mundo de ruína?  Quando Deus criou os seres 


humanos, que parte pensam vocês que Ele fez com a maior preocupação e devoção?  Pensam que 


foram os olhos?  O nariz?  O coração?  O cérebro?  Estas coisas desaparecerão quando morrermos, 


não é verdade?  (279-244, 15.9.1996) 


 


O órgão sexual é o palácio real de amor.  Que aconteceu agora a esse palácio real de amor?  O órgão 


sexual de uma pessoa é o palácio real de amor, de vida e de linhagem.  É tal coisa preciosa: uma coisa 


sagrada.  Mas a Queda tornou-o em algo sujo.  Do ponto de vista original de Deus, não é algo sujo, 


mas sagrado.  É a coisa mais preciosa.  Vida, amor e linhagem estão ligados a ele.  Satanás profanou 


tal coisa preciosa.  (218-176, 28.7.1991) 


 


O vosso órgão sexual é o palácio original do amor, da vida e da linhagem.  Só se estes forem 


realizados, ele pode ser o palácio real no qual Deus pode habitar.  Como Deus é o rei de todos os reis e 


aquele que deve ir para o palácio original e residir lá, para O servirem vocês têm de atingir o palácio 


original do amor, da vida, da linhagem e da consciência.  Ámen, ámen, ámen!  Que aconteça 


conforme decretado pelas minhas palavras! Ámen!  (280-197, 1.1.1997) 


 


O órgão sexual é o ponto no qual duas pessoas se tornam uma, como um corpo unificado de vida, com 


amor como o centro, o lugar onde o sangue de um homem e o sangue de uma mulher se misturam, num 


cadinho de fusão.  Vocês deviam saber que este lugar é mais precioso que os vossos filhos e filhas, 


mais precioso que o vosso marido, e mesmo mais precioso que Deus.  Chamar-me-ão herege por dizer 


coisas destas…. Como é esse lugar?  É um lugar mais precioso que os vossos filhos, mais precioso 


que o vosso marido e mais precioso que os vossos pais.  Sem ele, os vossos pais, o vosso casal, e os 


vossos filhos e filhas não teriam valor.  É por ser tão precioso que é mantido fechado à chave, como o 


tesouro mais precioso para toda a vossa vida, para o proteger da vista de qualquer pessoa no mundo.  


É a mulher que tem a chave do órgão do homem, e é o homem que tem a chave do órgão da mulher, e 


só há uma chave para cada um deles.  Só pode haver uma única chave.  Querem ter dez, vinte chaves, 


como acontece no amor livre?  Querem que ele seja como uma casa arruinada, sem dono, cuja porta 


está aberta, e onde todos os transeuntes podem entrar e sair?  (280-199, 1.1.1997) 


 


Que é o palácio original, o órgão sexual, com o qual um homem e uma mulher fazem amor?  É o 


palácio real do amor, da vida e da linhagem.  O vosso avô e avó, a vossa mãe e pai, e o vosso casal 


vivem venerando-o; e os vossos filhos e filhas, que virão no futuro, também farão o mesmo; não é 


verdade?  Há alguma mulher ou homem que viva sem o venerar?  Então porque se tornou em algo 


mau?  Diz-se que é uma palavra grosseira.  Porque é grosseira?  É uma palavra sagrada.  


Devíamos considerá-la como uma palavra sagrada.  É a ele que amor eterno está ligado, e a partir dele 


que vida e linhagem eternas aparecem.  É a coisa mais preciosa.  (210-101, 1.12.1990) 


 


Quando um homem e uma mulher mantêm e protegem a sua pureza, é como se protegessem o universo.  







Isto é porque a ordem de amor do homem e da mulher é a raiz fundamental do universo.  Porque 


nasceram na terra homens e mulheres?  Nasceram para se amarem mutuamente.  Como Deus é um 


grande rei de sabedoria, trocou os órgãos de amor do homem e da mulher.  Simplesmente porque o 


homem o tem, isso não significa que seja o seu dono, e o mesmo acontece com a mulher.  Quem quer 


que se tenha comportado de acordo com o seu próprio desejo, ignorando o dono, terá de receber 


julgamento, por ter violado o amor.  Se o marido soubesse que receberia um castigo, pela lei mais 


terrível, ousaria esquecer-se da sua esposa e pensar noutras?  Inversamente, poderiam as esposas 


esquecer-se dos maridos e pensar noutros homens?  (Bênção e Família Ideal - 337) 


 


Deus é um ser justo.  Por isso, como não é justo que as pessoas lutem por causa de quem possui o quê, 


Deus colocou aquilo que o homem possui, na mulher, e o que a mulher possui, no homem.  Então o 


amor pode parecer ser algo cruel, mas, na verdade, é algo espantoso.  (136-23, 20.12.1985) 


 


O amor tem de criar harmonia.  Portanto, não há nada sujo no amor.  Embora o órgão sexual seja a 


coisa mais preciosa, fica perto da parte mais suja do corpo humano.  Porquê?  Como a harmonia é 


um princípio da criação do Céu e da terra, os órgãos sexuais masculinos e femininos, como as coisas 


mais preciosas, estão colocados lá.  Deus, assim, instalou-os correctamente no lugar mais sujo.  (194-


49, 15.10.1989) 


 


Onde ficam colocados os órgãos sexuais dos homens e das mulheres?  É na zona mais segura e, ao 


mesmo tempo, no lugar mais sujo.  Isto mostra-nos que Deus é verdadeiramente um rei de sabedoria.  


Ele ensina ao mundo humano: ―O amor domina mesmo algo tão sujo‖.  Como vocês sabem, eles 


ficam próximo do ânus.  O canal da urina é o mesmo que o do esperma.  (194-175, 22.10.1989) 


 


Vocês preferiam cortar um dos vossos dedos, ou o vosso órgão sexual?  Isto não é assunto para rir.  


Deve haver um padrão vertical.  Os quatro membros são horizontais.  Por conseguinte, existe uma 


coisa vertical, precisamente no meio.  Não faz parte de uma trindade?  Ela representa Deus.  Entre 


as coisas que um homem tem, duas representam as características duais de Adão e Eva, e a outra, que 


permanece rígida, representa Deus.  (205-348, 2.10.1990) 


 


Vocês casam-se de modo a encontrar-se com Deus.  Estas são palavras espantosas.  Deus não existe 


separadamente disto.  Quando entram nesse lugar, Deus está a viver lá.  (203-255, 26.6.1990) 


 


O órgão sexual é mais importante que a vossa cabeça.  Lá, não está a origem de verdadeiro amor nem 


de verdadeira vida.  Onde fica essa origem?  No órgão sexual.  De certeza que é, não é verdade?  


Tudo existe no órgão sexual.  Existem vida, amor e linhagem.  É o palácio original do amor.  A raiz 


da vida também está lá.  O mesmo se passa com a linhagem.  Este é o lugar mais precioso não só no 


corpo humano, mas também no mundo humano e através da história.  Sem ele, a multiplicação da 


humanidade seria impossível.  (203-104, 17.6.1990) 


 







Para os seres humanos, a antena de amor é o seu órgão sexual.  Então, o do homem é convexo e o da 


mulher é côncavo.  Quando os dois se juntam, tornam-se redondos e desaparecem.  É como uma 


carga eléctrica negativa e uma carga eléctrica positiva encontrando-se e produzindo um trovão, e em 


seguida, voltando a zero.  Eles voltam ao seu estado inicial.  (187-54, 6.1.1989) 


 


Se o homem tivesse o seu próprio órgão sexual, ele absolutamente não quereria dá-lo, e a mulher 


também não quereria dar o seu.  Então, o homem e a mulher não teriam outra alternativa senão 


confrontar-se um ao outro, durante mil ou dez mil anos.  Todavia, uma vez que fizeram esta troca um 


com o outro, com base no amor, partilharão os seus órgãos sexuais, devido a necessidade mútua, e a sua 


acção de dar e receber criará um movimento circular.  Valor só aparece quando dar e receber têm lugar 


através de uma troca.  (140-244, 12.2.1986) 


 


No mundo da Queda, o amor tornou-se a coisa mais perigosa.  É por causa da Queda que o 


desgoverno do amor destrói o mundo e o vira ao contrário.  As pessoas não compreenderam 


claramente porque é que o amor se tornou falso e sujo, mas, mesmo assim, tentaram protegê-lo, devido 


ao seu desejo instintivo que verdadeiro amor devesse aparecer.  (Bênção e Família Ideal – 344) 


 


Devido à Queda, os órgãos sexuais dos homens e mulheres moveram-se na direcção oposta do palácio 


original e abriram o portão do inferno e as leis da morte e do inferno destrutivo.  Os órgãos sexuais 


tornaram-se um agente cruel que arruinou a lei celestial; por isso, tornaram-se algo mau.  Isto tem sido 


um segredo escondido na história, até agora.  (197-175, 13.1.1990) 


 


Onde fica o palácio real de amor?  Não pensem que seja estranho que eu fale desta espécie de coisas.  


Se não corrigirmos isto de maneira apropriada, todo o mundo se tornará distorcido.  Se as coisas não 


se puderem ajustar correctamente, a perversidade encherá o mundo.  Eu experimentei a agonia de 


investigar profundamente o problema fundamental da humanidade e a essência fundamental do 


universo, e o lugar a que cheguei, como resultado deste esforço, foi o órgão sexual.  Quando cheguei 


ao órgão sexual e pensei nele cuidadosamente, descobri que a harmonia do Céu e terra se manifesta, 


como um furacão, a partir desse lugar.  Este é um facto extraordinário.  (197-24, 7.1.1990) 


 


Porque é que o homem tem de ficar por cima, quando faz amor?  Porque só deste modo é a vertical 


estabelecida.  De onde vem a semente?  Vem do Céu.  Através de quê?  Através de amor.  Isto 


prova tudo.  Também, a semente vem do pai, através do órgão de amor vertical convexo.  Quando o 


convexo se ajusta ao côncavo, todo o Céu e terra tremem.  (187-52, 6.1.1989) 


  


Se vocês tiverem pressa em experimentar amor cedo, porque o amor vos faz felizes e a intoxicação no 


amor vos faz sentir misteriosos, isto é um assunto grave.  A porta do amor só se abre no tempo 


apropriado, e vocês têm de esperar que se abra, antes de entrarem.  Deviam abri-la com orgulho, 


depois de se tornarem donos do amor.  (Bênção e Família Ideal – 366) 


 







Porque é que homens e mulheres gostam de amor?  O corpo humano consiste de cerca de cem triliões 


de células, e a altura em que estas células se movem, como um todo, é quando fazem amor.  A altura 


em que todas as células do corpo humano se podem mover, não é outra senão aquela em que um 


homem e mulher fazem amor.  (118-14, 26.4.1982) 


 


 Mesmo no mundo da Queda, quando um homem e uma mulher se apaixonam, dizem: ―Ah, há aqui uma 


corrente eléctrica‖.  A electricidade que se gera, de momento a momento, começa a partir do arcanjo – 


é unicelular.  A electricidade do amor, que se gera no mundo original, é o relâmpago de amor do 


universo.  Ultrapassa a primeira em força, vários milhares de vezes; além disso, o som do movimento 


das células de cada órgão humano é como o som do trovão.  O ponto de vista do Princípio sobre o 


amor é que o homem e a mulher envolvidos em verdadeiro amor, no mundo original, não podem 


encontrar Deus, a não ser que concentrem todo o seu poder em direcção ao ponto de impacto do 


relâmpago de amor.  (Bênção e Família Ideal - 380) 


 


 Quem se tornará o companheiro de Deus, no amor?  Será um homem, por si mesmo?  Será uma 


mulher sozinha, a Sua companheira?  Que espécie de companheiro quereria Deus?  Seria dinheiro, 


conhecimento ou poder?  Não.  Ele encontra os seres humanos, estando presente no lugar onde um 


marido e mulher se unem através dos seus órgãos sexuais, porque quer um companheiro apaixonado.  


(279-250, 15.9.1996 


) 


 Vocês pensam em todo o vosso corpo como vosso, mas o amor não é vosso.  O amor pertence 


completamente ao vosso companheiro.  No Antigo Testamento, encontramos palavras tais como ―lugar 


santo‖ e ―santo dos santos‖.  O lugar santo simboliza uma pessoa, e o santo dos santos simboliza a casa 


do amor.  Cada pessoa tem um lugar santo e um santo dos santos.  Por outras palavras, o lugar santo é 


uma casa onde se pode servir Deus.  Quanto ao santo dos santos, como só Deus pode ter domínio de 


amor privilegiado sobre ele, é um lugar para fazer uma relação com Deus.  Não há certamente dois 


supremos sacerdotes conservando o santo dos santos.  Só há um.  Vocês deviam saber que, há muito 


tempo, aquele que tinha a chave do santo dos santos de Eva, era Adão, e aquela que tinha a chave do 


santo dos santos de Adão, era Eva.  (132-246, 20.6.1984) 


 


 Vocês deviam saber que a boca de um homem ou mulher é um lugar sagrado.  A boca é o estágio de 


formação, na relação de amor.  Para as mulheres, os seios são o estágio de crescimento, e o órgão 


sexual é o estágio de perfeição.  Estes são os lugares santos do nosso corpo.  A chave destes lugares 


santos não pode estar na posse de ninguém; ninguém pode tê-la, sem herdá-la através do caminho 


celestial.  (123-195, 1.1.1983) 


 


 As religiões deviam percorrer um caminho de tribulação.  Elas deviam lutar contra o corpo.  O 


inimigo mais sério é o sexo que está ligado com a convulsão do sangue do diabo.  Vocês deviam ser 


libertados de lascívia, libertados desse tipo de amor, para se poderem separar da linhagem tecida com o 


sangue de Satanás.  Assim, se quiserem ser enxertados à vida, têm de estabelecer uma relação com 







Deus.  Só então o amor começará.  Deus é o centro tradicional do amor e também o antepassado da 


vida.  A coisa mais assustadora no universo é problema do homem e da mulher.  (194-345, 


30.10.1989) 


 


 Quando vocês estão apaixonados, o vosso sangue aquece, não é verdade?  Vocês sabem por que treme?  


Há uma mistura. Este, oeste, sul e norte são misturados; acima e abaixo são misturados e tornam-se um, 


tudo converge na direcção onde o amor faísca.  Vocês correm para o amor livremente, para se 


investirem completa e repetidamente.  Investindo-se completamente para o homem e para a mulher, 


esquecem-se completamente da vossa vida e dos vossos bens materiais.  Como este é o caminho do 


amor e o caminho que nunca acaba, vocês gostarão dele para sempre.  (204-100, 1.7.1990) 


 


 Quando Deus dá uma oferta às pessoas, dar-lhes-ia uma má oferta?  Dá o melhor do melhor.  Onde 


fica isso?  É algo que existe num lugar profundo.  Deus quereria tirá-la deste lugar profundo e interior, 


e dá-la à pessoa que Ele ama.  É por isso que o amor é bom.  (194-175, 22.10.1989) 


 


 Verdadeira liberdade pressupõe responsabilidade.  Se as pessoas insistissem e praticassem só a 


liberdade do amor individual, sem cumprir a sua responsabilidade, quanto caos e destruição resultaria?  


A perfeição dos seres humanos, que devem realizar o sublime ideal de amor, é possível quando tomam 


responsabilidade pelo amor.  As pessoas deviam estar gratas a Deus, que lhes deu liberdade de amor.  


A sua primeira responsabilidade é tornarem-se mestres de verdadeiro amor, verdadeiramente livres, 


agradecendo a Deus pela liberdade de amar e sabendo como se cultivarem e se controlarem.  Os seres 


humanos não tomam responsabilidade pelo amor, simplesmente por causa da lei ou convenção social, 


mas por causa de iniciativa e determinação próprias, numa relação viva vertical com Deus.  (277-200, 


16.4.1996)  


 


 O uso do vosso órgão sexual, sem direcção, como uma pessoa cega, levar-vos-á certamente ao inferno.  


Pelo contrário, o seu uso de acordo com o padrão do amor absoluto de Deus, levar-vos-á a um lugar 


elevado no Céu.  Esta é uma conclusão clara.  No Jardim do Éden, Adão e Eva plantaram amor livre, 


à sombra, caindo devido a fornicação, enquanto na sua juventude.  Nos Últimos Dias, portanto, que é o 


tempo da colheita, o fenómeno de uma tendência da expansão de amor livre de adolescentes, aparecerá 


certamente.  (279-256, 15.9.1996)  


 


5.2. O amor não é algo que seja apreendido 


 


Vocês aprenderam a amar em casa?  Que espécie de pai diria a um filho seu, que aprendesse com ele 


como amar?  Também, diria uma mãe a um filho seu, que aprendesse com ela como amar?  Além 


disso, os pais aprenderam, com alguém, como amar os seus filhos?  O noivo e noiva aprenderam, com 


alguém, que deviam amar de certo modo?  Não aprenderam, mas sabem-no bem.  Isto é algo 


verdadeiramente misterioso.  (23-20, 11.5.1969) 


 







Quando os pais amam os filhos, recebem instrução de alguém, sobre como amá-los?  Vocês, mulheres 


reunidas aqui, quando amaram os vossos bebés, depois de terem nascido, aprenderam como deviam 


amá-los?  Há alguma escola, algures, que ensine amor?  Há algo como um bacharelato ou 


doutoramento nesta matéria?  Não existe tal coisa, mas toda a gente tem a mais alta classificação 


possível nesta matéria.  Quanto mais carenciados vocês se sentirem, tanto mais completo é o vosso 


amor.  Algo que é completo não precisa que nada lhe seja adicionado ou de ser aprendido.  Quanto 


menos algo precisa ser adicionado a alguma coisa ou subtraído dela, tanto mais completa é; por isso, 


coisas completas não mudam, e coisas imutáveis duram para sempre.  (38-228, 8.1.1971) 


 


O amor é difícil de compreender por palavras.  Por mais explicações que sejam dadas sobre o que é o 


amor de pais, as pessoas sem pais não podem compreendê-lo.  Por mais explicações que sejam dadas 


sobre o amor conjugal, as pessoas que vivam sozinhas não podem compreendê-lo.  Depois de tudo, 


vocês sentem o amor do vosso companheiro, quando, como companheiro sujeito ou objecto, podem ter 


um ponto de convergência, nas vossas acções, que possam sentir – tais como amar o que o vosso 


companheiro ama ou estabelecer uma relação com todo o seu ser.  (58-290, 25.6.1972) 


 


É através deste poder do amor que um bebé recém-nascido e um jovem animal podem encontrar, 


naturalmente, o leite da sua mãe, sem terem recebido educação ou treino.  (Bênção e Família Ideal – 


1060) 


 


Amor sincero é uma lei celestial e, assim, é realizado naturalmente, antes de ser ensinado.  O amor de 


pais não se torna maior ou mais pequeno, dependendo da beleza ou fealdade da face da criança; nem há 


alguma criança que mude o seu amor ou respeito para com os pais, de acordo com a sua boa ou má 


aparência.  Há crianças que digam: ―Tu tens uma cara feia, por isso não és a minha mãe‖?  Não 


haveria pais que dissessem: ―Embora eu te tenha dado à luz, tu não és o meu filho, porque tens uma 


cara feia‖.  Se houvesse tais pais ou filhos, não poderíamos considerá-los como seres humanos.  


(Bênção e Família Ideal - 1060) 


 


Verdadeiro amor deve ser atingido através de experiência e compreendido emocionalmente.  


Verdadeiro amor não é algo que possa ser dominado através de palavras, composições literárias ou 


educação geral.  Só pode ser completamente atingido através da vida diária.  Adão e Eva deviam ter 


atingido a perfeição, experimentando e sentindo gradualmente o coração de verdadeiros filhos, de 


verdadeiros irmãos e irmãs, de verdadeiro marido e mulher, e de verdadeiros pais, através da vida diária, 


no seu processo de crescimento a partir da infância.  Finalmente, eles ter-se-iam tornado pessoas 


ideais, que atingiriam a finalidade da criação, só depois de terem aprendido, profundamente, por 


experiência, o verdadeiro amor de Deus, como um todo.  (277-196, 16.4.1996) 


 


 


 


 







6. O Amor Filial 


 


6.1. Os filhos são uma concentração de amor parental 


 


Os filhos são representativos do mundo, perante pais afectuosos.  (Bênção e Família Ideal – 934) 


 


Porque se diz que pessoas sem filhos são solitárias?  Os nossos filhos existem para nos permitir sentir 


as circunstâncias do coração de Deus, o sujeito que criou o universo inteiro, através de amor.  Eles 


nascem através de nós, na base da nossa própria motivação, mas tendo e amando esses filhos chegamos 


a compreender: ―Ah, é assim que Deus ama as pessoas‖.  (136-201, 29.12.1985) 


 


Os pais sacrificam-se pelos filhos, porque, como pais, querem voltar para Deus, através dos filhos.  


Eles chegam a sentir profundamente amor parental, enquanto amam os filhos, e isto leva-os a sentir e a 


estar cientes do amor de Deus.  Isto é a manifestação de algo original.  Como aqueles que não podem 


ter filhos não podem nem sentir amor como pais nem chegar a compreender o amor parental de Deus, o 


seu amor é sempre incompleto.  (Bênção e Família Ideal - 1002) 


 


Que espécie de filhos pode permanecer no Reino do Céu?  São aqueles que, por si próprios, pagam a 


dívida de amor parental.  Quando os pais se tornam velhos e senis, os filhos e filhas deviam suportar 


as dificuldades de cuidar dos pais, com o mesmo coração que os pais demonstraram para com eles, 


enquanto eram pequenos, limpando o seu cocó e xixi.  Só então, serão filhos de piedade filial.  (35-


241, 19.10.1970) 


 


Mesmo quando uma criança é espancada ou censurada por pais que a amam, a criança é feliz mesmo 


assim.  (Bênção e Família Ideal – 1027) 


 


Como os pais deram a própria vida por causa dos filhos, os filhos também deviam sacrificar a própria 


vida pelos pais.  Que uma pessoa sacrifique a própria vida, perante o amor essencial, é uma conclusão 


lógica, porque a vida vem do amor.  Estou a dizer que isto não é uma contradição.  (Bênção e Família 


Ideal - 1009)  


 


Quando os filhos se esforçam por não ficar endividados para com os pais, os pais sentem o seu valor.  


(Bênção e Família Ideal – 1009) 


 


Quando os pais usam um pau, com mãos amorosas, e choram em voz alta depois de baterem no filho, 


pode ele vingar-se e amaldiçoá-los?  O verdadeiro amor tem consigo valores duais, em harmonia.  


(Bênção e Família Ideal - 1027) 


  


Uma mãe extraordinária abraça os filhos e ensina-lhes que, para se tornarem pessoas bondosas que 


possam influenciar o mundo, têm de ser capazes de suportar quaisquer dificuldades que encontrem.  







Esta espécie de mãe compreendeu o princípio celestial que a bondade não perece.  (13-238, 24.3.1964)   


 


Vocês dão nascimento a um filho, dão-lhe o vosso leite e pensam que ele é engraçado, mas por causa de 


quem o adoram?  Deviam adorá-lo, em nome do Céu e da terra.  Deviam adorá-lo, por causa desta 


nação, deste mundo e de Deus.  O poder da prosperidade celestial, de acordo com o amor de Deus, 


está a mover-se para além do mundo, para abraçar o Céu e a terra.  A mãe que abraça e amamenta os 


seus filhos e filhas devia abraçá-los com o coração ansioso de abraçar os filhos e filhas amados de Deus, 


em nome do Céu e da terra.  (8-105, 22.11.1959) 


 


O amor parental é a base do amor e felicidade dos filhos.  Os filhos recebem a vida dos pais, que 


criaram harmoniosa unidade em verdadeiro amor, e querem ser criados em tal amor.  A 


responsabilidade mais preciosa para com os filhos não é simplesmente cuidar deles externamente, mas 


também proporcionar os elementos de vida de verdadeiro amor, que completarão a sua espiritualidade.  


(277-200, 16.4.1996) 


 


Por mais que um pai ame o seu filho, o seu amor não se pode comparar com o amor da mãe.  (Bênção 


e Família Ideal – 905) 


 


A mãe devotou-se mais e sofreu mais que qualquer outra pessoa; por isso, só podemos dizer que ela é 


mais afectuosa que qualquer outra pessoa.  Neste sentido, as mulheres têm uma posição elevada e 


preciosa, na arena das emoções.  Por mais que um pai ame o seu bebé, ele não sente esse amor com a 


mesma intensidade da mãe.  Por esta razão, se alguém vai para o Céu, as mulheres vão para o Reino 


do Céu do coração.  Deste ponto de vista, não é mau nascer como uma mulher.  Vocês chegarão a 


compreender que Deus é justo.  (85-166, 3.3.1976) 


 


6.2 O dever de verdadeiros filhos é piedade filial 


 


Quando vocês vêm a conhecer os vossos pais, que têm de fazer por eles?  Deviam realizar actos de 


piedade filial.  Deviam ser filhos de piedade filial.  Também, indo para além dos vossos pais, deviam 


ser cidadãos leais na vossa nação, porque os vossos pais tiveram autoridade na nação e no mundo.  


Antes de se tornarem cidadãos leais, deviam ser filhos de piedade filial, e antes de se tornarem filhos de 


piedade filial, deviam ser membros de uma família que possa amar verdadeiros irmãos e irmãs.  


―Membro de família‖ é um título que traz consigo o direito de cantar louvores aos vossos irmãos e 


irmãs.  (30-220, 23.3.1970) 


 


Um filho de piedade filial é precioso, porque respeita e serve os pais com amor imutável, quer na sua 


infância, como adulto, ou na velhice.  Chamamos a tal pessoa um filho de piedade filial.  (168-161, 


20.9.1987) 


 


 







Que têm vocês de fazer, para serem filhos de piedade filial?  Têm de alinhar-se sempre com a direcção 


do coração dos vossos pais.  A pessoa que percorre o caminho de um filho de piedade filial não faz 


coisas separadamente dos pais.  Quando os pais vão para o este, devia também ir para o este, e quando 


vão para o oeste, devia também ir para o oeste.  Não devia haver questão acerca disto.  Mesmo que 


lhe digam que percorra um certo caminho e, em seguida, volte para trás dez vezes, devia novamente 


voltar para trás e seguir os pais.  (62-32, 10.9.1972) 


 


Na vossa família, pedem-vos que ofereçam a vossa piedade filial, e isto requer que se tornem um 


companheiro na viagem de amor que os vossos pais percorrem, seguindo-os.  No caminho de 


verdadeiro amor dos pais, os princípios celestiais estão em acção.  Não são simplesmente os pais, por 


si próprios, mas os princípios celestiais verticais invisíveis estão ligados a eles e trabalham através 


deles.  Assim, exortar-vos a unir-vos com os vossos pais é pedir-vos que continuem a ligar os 


domínios de coração da história vertical e da história horizontal.  Isto é pedir-vos que cumpram o 


vosso dever filial para com os vossos pais.  (136-203, 29.12.1985) 


 


Na família, a responsabilidade dos filhos e filhas é cumprir o seu dever filial para com os pais.  Porque 


têm vocês de cumprir o vosso dever filial?  O caminho de piedade filial está ligado ao caminho do 


cidadão leal, como os segmentos de uma cana de bambu.  Que deviam fazer patriotas que servem o 


seu país com lealdade?  Deviam percorrer o caminho de santos para o mundo.  Isto tem de ser feito 


numa linha recta.  Deste ponto de vista, se vocês foram incapazes de cumprir o vosso dever filial e, 


contudo, se tornaram um cidadão leal no vosso país, os vossos pais não poderão dizer: ―Ah, tu não 


cumpriste o teu dever filial para comigo‖.  Dirão: ―Fizeste muito bem‖.  Mesmo que não tenham 


cumprido o vosso dever filial, por terem abandonado os vossos pais e saído de casa, se mesmo assim se 


tornaram um cidadão leal, na vossa nação, a vossa mãe e pai – embora possam ter morrido e passado 


para o mundo espiritual – louvar-vos-ão, dizendo: ―Fizeste muitíssimo bem‖.  (100-155, 9.10.1978) 


 


Que é um filho de piedade filial?  É uma pessoa que, para tomar responsabilidade pelo sofrimento dos 


pais, procura os caminhos difíceis e cumpre a sua responsabilidade, dando desse modo alegria aos pais.  


Se os pais fizeram dez trabalhos pesados e o filho se esforçou para fazer quinze, os pais sentirão alegria 


correspondente a cinco.  Aquele que faz esforços, pensando em como cumprir tal trabalho suplementar, 


e serve os pais, é um filho de piedade filial.  (24-261, 24.8.1969) 


 


Que espécie de pais são pais genuínos?  São pais que não conhecem limites, porque amam os filhos 


eternamente.  Então, que espécie de filhos são filhos genuínos?  Filhos genuínos são os filhos que 


amam os pais eternamente e têm também um coração afectuoso que transborda de amor.  Tal é o 


caminho do filho genuíno de piedade filial.  (127-16, 1.5.1983) 


 


Que pensam vocês que Deus quer dos Seus filhos?  Que eles ganhem muito dinheiro e se tornem 


milionários?  Que se tornem o presidente de um país, sendo nele a pessoa mais poderosa?  O que 


Deus queria do Seu filho e filha, Adão e Eva, era que crescessem e se tornassem filhos de piedade filial, 







cidadãos leais, santos, e um filho e filha divinos.  (299-117, 7.2.1999) 


 


Então, já alguma vez pensaram em tornar-se filhos de piedade filial na família, cidadãos leais na nação, 


santos no mundo, e filhos e filhas divinos perante o Céu e a terra, de acordo com o próprio pensamento 


de Deus?  Do ponto de vista da história, todos os santos têm estado a ensinar as pessoas a tornarem-se 


filhos de piedade filial, cidadãos leais, santos, e filhos e filhas divinos.  (287-23, 10.8.1997) 


 


Quando filhos cresceram na tradição de amor, vocês pensam que eles podiam ser indiferentes, se os 


pais quisessem um divórcio?  Absolutamente não.  Todos os filhos diriam insistentemente: ―Sou o 


vosso filho.  Sou alguém em quem vocês estão combinados.  Por causa de mim, têm de fazer 


quaisquer negociações necessárias e têm de ser pais extraordinários para mim.  Preciso de vocês‖.  


Temos de fazer os jovens e pais acordar para o facto que, por causa dos filhos, os pais não têm o direito 


de se divorciar.  (Bênção e Família Ideal – 1009) 


 


7. O Amor entre Irmãos e Irmãs 


 


7.1. Amor fraternal é um modelo de amor para todas as pessoas do mundo 


 


Porque nos deu Deus os nossos irmãos e irmãs?  Precisamos de irmãos e irmãs para que um irmão 


possa olhar para a sua irmã mais nova ou mais velha e compreenda: ―Oh, foi assim que a nossa mãe 


cresceu!‖  Ele vê, através deles, o processo de crescimento da sua mãe.  Também, a irmã observa 


cuidadosamente como o seu irmão mais velho ou mais novo cresce, e compreende como o pai cresceu e 


viveu.  Vocês deviam saber que este é o amor entre irmãos; formam uma unidade crescendo deste 


modo.  Logo, deviam ou não amar os vossos irmãos e irmãs?  (184-60, 13.11.1988) 


 


Que acontecerá, se pais tiverem só um filho e uma filha?  O filho precisa de uma irmã e irmão mais 


velhos, não é verdade?  Também a filha precisa de um irmão e irmã mais velhos.  Além disso, 


precisam de um irmão e irmã mais novos.  Precisa haver um irmão mais velho, uma irmã mais velha, 


um irmão mais novo e uma irmã mais nova.  É uma desgraça se vocês não os tiverem.  A família que 


tem uma irmã e irmão mais novos, e uma irmã e irmão mais velhos – todos estes – e conseguiu unidade 


completa, receberá a protecção de Deus.  Isto acontece, porque se torna a origem dum clã, dum povo e 


duma nação.  O irmão e irmã mais velhos significam este e oeste, e o irmão e irmã mais novos 


significam sul e norte, por isso, quando este modelo for completado, será tridimensional.  Este é o 


princípio do amor.  Quando tal princípio de amor toma raiz, a origem da paz será estabelecida.  (20-


40, 11.3.1968) 


 


Quando um irmão mais velho ama a irmã mais nova, e a irmã mais nova ama o irmão mais velho, eles 


não podem simplesmente amar-se mutuamente; têm de envolver os pais, quando se amam entre si, e 


apreciar as experiências de infância, de terem crescido juntos no seio dos pais.  Deviam ser um irmão 


e irmã que estão ligados na base da unidade entre pais e filhos.  Só então se elevarão em conjunto, à 







medida que crescem.  Deviam crescer deste modo, durante a escola elementar e a escola secundária.  


(236-11, 2.11.1992) 


 


Por mais amplamente que se viaje no mundo, não há nada como o amor de irmãos e irmãs, numa 


família, que partilham o mesmo sangue desde o nascimento.  Quando vocês vão para a sociedade, há 


alguém mais intimo de vocês que o vosso irmão ou irmã?  Embora algumas pessoas possam ser 


íntimas, eventualmente separar-se-ão de vocês.  (228-199, 3.4.1992) 


 


Porque precisam de irmãos e irmãs?  Irmãos e irmãs são aqueles que estão ligados através dos planos 


vertical e horizontal.  Se dizemos que a relação entre Adão e Eva é horizontal, então, a relação entre 


Deus e Adão e Eva é vertical.  Por consequência, uma fundação horizontal é necessária, e também 


frente e trás.  Através da sua unidade uma esfera é formada.  Quando o amor entre irmãos e irmãs se 


expande para se tornar um amor por todas as pessoas do mundo, esse amor transcende a família.  


(236-11, 2.11.1992) 


 


Só quando abraçarmos o mundo e amarmos todas as pessoas com amor fraternal, tudo se tornará uma 


esfera ideal de amor.  Quando isso acontece, nenhum revés nos chocará profundamente. Só então toda 


a substância do pensamento de Deus finalmente produzirá fruto.  O ideal de Deus de filhos produz 


frutos e une-se aí: os frutos do amor dos filhos, dos irmãos, do marido e da mulher, e dos pais.  


Quando o plano que o Deus incorpóreo tinha na altura da criação se torna substancial, as posições 


superior e inferior, anterior e posterior, e esquerda e direita, fundem-se n’Ele.  (236-146, 4.11.1992) 


 


Através de irmãos e irmãs, os cidadãos de uma nação emergem, e toda a humanidade emerge.  A 


relação entre irmãos e irmãs significa a frente e trás, uma superfície plana, mas quando carne é 


adicionada forma-se uma esfera.  Então, são irmãos e irmãs e o povo da nação que formam a esfera.  


Irmãos e irmãs expandem-se para se tornarem um povo.  O amor entre irmãos é ligado com o amor 


pelo mundo.  Uma família em que muitos irmãos e irmãs estão a crescer é como um modelo para 


abraçar todas as pessoas do mundo e criar um Reino do Céu ideal, o Reino de Deus na terra e no Céu.  


Por isso, irmãos e irmãs expandem-se em número.  (235-268, 1.10.1992) 


 


Quando há muitos irmãos, talvez dois tenham de partilhar uma pequena porção, na altura das refeições.  


Eles não lutam por só haver um tigela de arroz.  Mesmo que haja muitos irmãos e, por isso, vivam 


com dificuldades, se tiverem um coração de amor que diga: ―Embora eu possa ficar com fome, darei 


isto à minha irmã mais velha‖ ou ―Tenho de dar isto ao meu irmão mais novo ou irmã mais nova‖, 


então, tudo estará bem.  (112-195, 12.4.1981) 


 


 


 


 


 







8. O Amor pela Nação, pelo Mundo e pela Humanidade 


 


8.1. O modo de vida de filhos de piedade filial, cidadãos leais, santos, e filhos e filhas divinos 


 


Logo que vocês se tornarem um com Deus, movimento circular manifesta-se em todas as formas.  


Portanto, o irmão mais velho tem de amar o irmão mais novo, seguindo o exemplo dado pelos pais, ao 


amá-los.  O amor florescerá numa família unida deste modo.  Então, esse amor torna-se o amor numa 


sociedade e, em seguida, o amor numa nação.  Deste modo, mais tarde, torna-se o amor em todo o 


mundo.  (28-168, 11.1.1970) 


 


Pessoas que vivam para a finalidade comum da humanidade, unir-se-ão com base no seu amor pela 


humanidade.  Do mesmo modo, se tiverem amor pela sua terra natal, unir-se-ão com base em ideias 


patrióticas.  Quanto mais os seus sentimentos patrióticos se intensificam, tanto mais elas se unirão, 


através do seu patriotismo, para estabelecer uma nação.  Se vocês sabem que não estão na posição de 


trabalhar no movimento patriótico, simplesmente por vocês próprios, têm de estabelecer relações 


horizontais e reunir pessoas com os mesmos interesses.  (29-131, 26.2.1970) 


 


A base onde amor genuíno se pode fixar é a família.  Por conseguinte, a família original que consolide 


o amor do universo sentirá um aspecto da protecção do universo, e expandirá nele o domínio de amor.  


Temos de ir para além da família e percorrer o caminho patriótico de amar a nação.  Além disso, 


temos de ir para além da raça e da nação, em direcção ao caminho de amar o mundo.  Chamamos 


filhos de piedade filial e esposas virtuosas, àqueles que amam a sua família, e patriotas, àqueles que 


amam a sua nação.  Que chamamos àqueles que amam o mundo?  Chamamos-lhes santos.  (Bênção 


e Família Ideal - 924) 


 


Que têm vocês de fazer para se tornarem figuras globais? Não se podem tornar tais pessoas 


simplesmente na base da moralidade humana ou preocupando-se essencialmente com pessoas.  Se a 


vossa preocupação principal são os seres humanos, não serão capazes de ir para além do nível nacional.  


São as coisas celestiais, que vos permitirão ir para além desse nível.  Sem uma filosofia que englobe o 


Céu e a terra, não podem transcender a nação.  (38-260, 8.1.1971) 


 


Se vocês olharem para as pessoas que fazem parte das fileiras dos santos, eles veneraram Deus, ou não?  


Houve alguém que se tivesse tornado um santo, sem Deus?  (39-316, 16.1.1971) 


 


Assim, os santos falaram acerca de Deus, não só acerca da humanidade.  Além disso, não ensinaram 


só moralidade humana, mas também os princípios celestiais.  (33-291, 21.8.1970) 


 


São os filhos de piedade filial que servem e amam os pais numa família; aqueles que servem e amam a 


nação são patriotas; e aqueles que amam o mundo são santos.  Então, que ensino eu?  Ser um filho ou 


filha divina que ame Deus, o mundo e o universo.  Qual serão vocês?  Serão um filho ou filha divina, 







ou um filho ou filha obediente?  Para serem um filho ou filha divina, têm de ter um coração afectuoso 


como o de Deus.  (129-96, 1.10.1983) 


 


O amor é a essência que está a mover a realidade, e não pode ser omitido da vida diária ou da história.  


É também a origem do poder interno que move tudo, desde o corpo dum pai ou mãe até às nossas 


instituições sociais.  É por isso que na escola vos ensinam a amar o vosso país.  Amor fraternal, 


parental, conjugal, e filantropia mundial – todas estas coisas contêm amor.  Que significa isto?  


Significa que não nos podemos ligar à história, sem incluir o amor que existe no mundo da vida 


quotidiana das pessoas e no curso da história.  (187-45, 6.1.1989) 


 


Que têm vocês de se tornar?  Têm de se tornar cidadãos leais.  Que é um cidadão leal?  Tornar-se 


um cidadão leal significa devotar o seu esforço ao chefe da nação?  Não.  Aqueles que sabem como 


servir a sociedade, como serviriam o chefe da nação, são cidadãos leais.  Que é um filho de piedade 


filial?  Não é aquele que faz esforços devotados para com os seus pais.  Aqueles que fazem esforços 


devotados pelos seus irmãos e irmãs, como serviriam os seus pais, são filhos de piedade filial.  Que é 


um santo?  É uma pessoa que se sacrificou a si própria e morreu pela causa de toda a humanidade.  


Que é um filho ou filha divina?  A pessoa que, unida com Deus, estende a sua influência até ao mundo, 


serve a humanidade, como serviria Deus, é um filho ou filha divina.  Os santos são aqueles que 


morreram pelas pessoas do mundo.  E quem são os filhos e filhas divinas de Deus?  Eles são leais a 


Deus, mas, à medida que vivem para Deus, vivem também para todas as pessoas.  (133-241, 


19.7.1984) 


 


Filhos de piedade filial, cidadãos leais, santos, e que vem a seguir?  Ser um santo não vos faz um filho 


ou filha divina; não vos faz um filho de Deus.  Vocês têm de tornar-se filhos ou filhas divinas.  Por 


mais que tenham amado o chefe da nação e o seu povo, têm de saber as leis do palácio real celestial, 


para se tornarem filhos ou filhas divinas.  Têm de conhecer o método para estar em harmonia com a 


lei que governa o palácio.  (147-281, 1.10.1986)  


 


Originalmente, o filho de piedade filial é uma pessoa cujo coração se move directamente para os seus 


pais, sem mudar, e o cidadão leal é uma pessoa cujo coração se move directamente para o rei.  Do 


mesmo modo, o santo é uma pessoa cujo coração se move directamente para Deus, sem mudar.  Por 


outras palavras, vocês só podem ser filhos de piedade filial, cidadãos leais e santos, quando o vosso 


coração se move directamente, sem mudar, mesmo numa situação em que possam enfrentar a morte.  


(97-274, 26.3.1978) 


 


Aquele que serve e ama os seus pais, na família, é um filho de piedade filial; aquele que serve e ama o 


seu país, é um patriota; e aquele que serve e ama o mundo, é um santo.  Vocês deviam ser filhos e 


filhas divinas, que amam o mundo e o universo.  Então, têm de ter tanto amor como Deus.  (129-96, 


1.10.1983) 


 







Um filho de piedade filial vive mesmo quando a sua família declina.  Por consequência, há epitáfios 


de filhos de piedade filial, de cidadãos leais e de santos.  Filhos e filhas divinas são diferentes de 


santos.  Filhos e filhas divinas são pessoas que sabem como observar não só leis nacionais, no mundo 


humano, mas também as leis do palácio real celeste.  Assim, aquilo que se pode ligar directamente ao 


caminho de filhos de piedade filial, de cidadãos leais e de santos é o caminho de filhos e filhas divinas.  


Este caminho é largo e tem um grande perímetro, mas a sua direcção central é vertical.  (175-213, 


17.4.1988) 


 


Como vivem as pessoas?  Se condensarmos a essência do curso da nossa vida, encontraremos a 


essência fundamental do caminho percorrido pelos filhos de piedade filial, cidadãos leais, santos, e 


filhos e filhas divinas.  Não seriam eles caminhos percorridos pelo coração que deseja estar junto com 


os outros e viver com eles, independentemente das posições superior e inferior, transcendendo as 


posições anterior e posterior, esquerda e direita, e dia e noite, e ultrapassando a nossa própria vida?  


Esta é a conclusão que emerge.  (148-258, 1.10.1986) 


 


Por mais excepcional que uma pessoa possa ser, será inútil se não tiver amor.  Também, com base em 


quê nos podemos ligar à felicidade?  Com base em amor.  O meio que pode fazer as ligações entre 


tudo: irmãos e irmãs, amigos, compatriotas, todas as pessoas da humanidade, e o Céu e a terra, é o amor.  


O amor é como fermento.  (175-165, 16.4.1988) 


 


Que espécie de ser é Deus, que criou o universo e estabeleceu a sua lei?  Em todo o universo, Ele é o 


Ser que Se preocupa com os outros, mais que qualquer outro, enquanto permanece na posição 


representativa.  Este ser é Deus.  Por conseguinte, se vocês quiserem encontrar Deus, têm de viver 


para os outros.  Ele é o rei do conhecimento, mas não vos pedirá que venham até Ele com 


conhecimento.  Embora seja o rei da habilidade, não vos pedirá que venham até Ele com habilidade.  


Embora seja o mestre e rei de poder, dinheiro e coisas materiais, não vos pedirá que venham até Ele 


com estas coisas.  Ele diria que toda a gente pode vir, se viver para os outros.  (133-16, 1.7.1984) 


 


 Deus existe em frente dos seres humanos, para eles.  É por isso que O queremos seguir para 


sempre.  Se vocês quiserem manter a vossa própria posição de existência, de acordo com a lei natural 


e perante o domínio de existência do universo, têm de viver para os outros, tal como o universo.  Ao 


servir os outros, podem ligar-se ao este e oeste, e ao passado e presente.  Deus pode ultrapassar o este 


e o oeste, e o passado, presente e mesmo o futuro, porque tem o mesmo amor no passado e no presente, 


e no este e oeste.  Isto significa que Ele pode fazer sempre progresso e unificar o este e o oeste, porque 


pode ultrapassar o passado, presente e futuro, e o este e o oeste. Isto só é possível em amor.  (187-89, 


6.1.1989) 


 


 


 


 







9. Amor pela Natureza 


 


9.1. A vontade de Deus ao criar o mundo de todas as coisas 


 


Porque criou Deus todas as coisas?  Para ter um companheiro objecto de amor e um mundo de 


companheiros objecto que pudesse amar.  Foi para que eles pudessem comer e viver, depois do que 


podiam voltar para o Seu mundo original e viver no Seu reino de amor eterno original.  (142-75, 


1.3.1986) 


 


Hoje os cristãos pensam que o mundo começou a existir, depois de Deus ter dito simplesmente: ―Que 


apareçam o Céu e a terra‖, porque Ele é omnisciente e omnipotente, mas não foi assim.  Deus investiu 


tudo, toda a energia que tinha.  Ele criou o mundo como um presente para os Seus queridos filhos e 


filhas, e a Sua querida família do futuro, pelo investimento de todo o poder de amor que tinha.  Assim, 


devíamos olhar para todas as coisas da criação, com este tipo de compreensão.  (112-306, 25.4.1981)  


 


Quando Deus criou o mundo, houve alegria.  Depois de o criar, Ele disse que era bom.  Significa que 


houve alegria.  Que é alegria?  É algo que se sente quando se atinge um certo objectivo.  Deus 


sentiu alegria com todas as coisas que criou, porque elas contêm a Sua consciência de finalidade.  


Então, que tipo de mundo é o mundo da restauração?  Em poucas palavras, é um mundo povoado por 


pessoas que têm uma ligação tridimensional de coração, através da qual podem cantar e louvar a Deus, 


mesmo quando olham para cada obra-prima individual da criação.  É aqui que está o valor da 


personalidade, como Deus a vê.  Assim, a história que no passado pessoas como São Francisco 


pregaram a aves e outros animais não é mentira.  É uma história como um sonho, mas é de facto 


verdadeira.  (9-166, 8.5.1960) 


 


Tudo no mundo criado foi feito por Deus, como um livro de texto, para que os Seus queridos filhos e 


filhas possam encontrar e alimentar o ideal de amor.  Logo, todas as coisas têm estruturas correlativas.  


Os minerais funcionam através da relação de companheiros sujeito e objecto, e, nos átomos, os protões 


e electrões interagem através da mesma relação.  Sem se relacionarem entre si, não podem existir.  


Sem estarem em movimento, não podem existir continuamente.  Assim, com seres humanos no centro, 


o universo foi criado para se relacionar com esse ponto central.  (137-59, 18.12.1985) 


 


O universo é um mundo misterioso.  Deus não criou o universo como algo para passar o tempo ou 


para brincar.  Com o esforço mais devotado, Ele criou-o para os Seus queridos filhos, e na verdade 


que maravilhoso é!  Então, quando olhamos para este universo, devíamos ter um coração 


extremamente grato, dizendo que o Pai o criou para nós.  Se vocês caminharem nos jardins, 


observando as árvores, plantas, flores, aves, e os ribeiros a correr, e sentirem os ventos a soprar, com 


este tipo de coração,  não podem senão ficar cheios de admiração.  (87-319, 27.6.1976) 


 


A perfeição do universo não envolve simplesmente o regozijo do mundo externo, mas requer também 







que o meu ser mais íntimo se regozije.  Ao regozijar-se, tanto a minha mente como o meu corpo têm 


de estar alegres.  Todas as minhas células têm de estar deleitadas.  As células nos meus olhos e na 


planta dos meus pés são diferentes, não são?  São diferentes, mas tem de ser um mundo onde estas 


células se possam todas regozijar.  As células na minha mão e todas as células, incluindo o corpo e 


mente inteiros, podem regozijar-se.  Enquanto se regozijam, não deviam ficar separadas mas ligadas 


na alegria ressonante do amor baseado na dualidade de objectivos.  Só então o universo atingirá a 


perfeição.  (166-210, 7.6.1987) 


 


Ligações começam com coisas extremamente pequenas.  Vocês são também um corpo vivo, 


consistindo de cem a quatrocentos triliões de células ligadas entre si.  No mundo do ideal da criação, 


baseado em Deus, isto é, entre toda a existência, no grande universo, não há nada que tivesse vindo a 


existir a partir de algo fora do coração de Deus.  Um poeta que possa sentir esta espécie de coisas, será 


um grande poeta.  Se há um poeta que possa sentir e exprimir um coração cósmico, quando vê uma 


folha a tremer, ele tornar-se-á um poeta para o universo.  Não vimos todos os fenómenos do Céu e 


terra, manifestando-se à nossa volta, mas mesmo sem estarmos conscientes disso, são coisas que 


existem juntamente com o amor de Deus.  Quando vocês entram num estado espiritual, podem ver que, 


mesmo um pequeno grão de areia contém os princípios do universo, e mesmo um átomo contém a 


harmonia ilimitada e inesgotável do universo.  Não podemos negar que toda a existência é o resultado 


de alguma força complexa, embora sejamos incapazes de a compreender claramente.  Átomos existem 


abaixo de moléculas, partículas elementares, abaixo de átomos; estas formas não existem 


inconscientemente, mas com uma certa consciência e finalidade.  Portanto, devíamos compreender 


clara e completamente o facto que todas as coisas em existência apareceram através das mãos amorosas 


de Deus, e existem necessariamente numa relação de coração com Ele.  (9-166, 8.5.1960) 


 


Que espécie de pessoas são os mestres iluminados?  Aqueles que têm um coração tão profundo que, 


mesmo com um caule de relva, podem reconhecer que tem o mesmo valor que eles, e gritam: ―Deus!‖, 


são mestres iluminados, do nível mais elevado.  Aqueles que podem cantar o valor dele, deste modo, 


são artistas do calibre mais elevado.  Se há pessoas que têm um coração tal que possam descobrir os 


encantos do amor e coração de Deus, nos seus vários aspectos, quando olham para todas coisas, que 


existem em todas as formas e cores, e se podem tornar seus amigos, regozijando-se com elas, serão as 


pessoas que podem representar o universo inteiro.  Se há pessoas cujas células se movem uma a uma, 


com tal emoção, elas são os senhores da criação.  Pelo contrário, se tudo o que uma pessoa sabe é 


como obter coisas para comer, pode tornar-se um senhor da criação?  (9-166, 8.5.1960)  


 


9.2. A natureza é um livro de texto que ensina o ideal de amor 


  


As pessoas observam e aprendem da natureza, à medida que crescem.  Elas aprendem, dizendo: ― O 


mundo dos insectos é assim!‖  Quando se escuta com atenção, numa noite de Outono, com uma lua 


radiante e estrelas cintilantes, os insectos zumbem, como uma orquestra.  Porque zumbem desse 


modo?  Estão a cantar o seu ideal, à medida que procuram os seus companheiros.  Estão a fazer 







murmúrios de amor.  As aves e todos os outros animais seguem também o denominador comum 


chamado amor, ao produzir os seus sons tristes e alegres.   Estão a um nível mais baixo, e longe do 


eixo e, contudo, estão a circular à volta dele, em paralelo.  É assim que todos os seres vivos são.  


(137-59, 18.12.1985) 


 


Os cantos das aves são de três tipos: primeiro, um canto que transmite a mensagem de fome; segundo, 


um canto de amor; e terceiro, um canto feito numa altura de perigo.  Estes são todos diferentes.  Nós, 


pessoas ordinárias, não sabemos, mas, no seu próprio mundo, elas sabem.  Quando cantam com fome, 


todas as outras aves já sabem.  Mas como é organizada a sua vida diária?  A fome é saciada 


simplesmente comendo, e também não é todos os dias que enfrentam uma situação perigosa.  A maior 


parte do seu cantar acontece na acção de dar e receber com o seu companheiro.  (137-211, 3.1.1986) 


 


Os seres humanos foram criados como parceiros sujeito e objecto; isto é, como um par.  Também o 


mundo de todas as coisas, o qual existe para os seres humanos, forma uma harmonia sob o princípio do 


amor e realiza a sua vida e ideal através do amor humano.  Paras os seres humanos, especialmente 


para Adão e Eva em crescimento, o mundo de todas as coisas é um livro de amor e museu que revela 


infinitamente a essência do amor.  (135-10, 20.8.1985) 


 


Todas as aves e animais existem em pares e harmonizam-se entre si, através do amor.  As flores e 


borboletas relacionam-se como dois pólos opostos, mas harmonizam-se entre si.  Esta é uma harmonia 


entre o Céu e a terra.  Os pólos opostos do universo criam harmonia, através do amor.  O mesmo 


acontece com as aves migratórias.  As aves no sul voam para o norte, e as do norte, para o sul, 


amando-se entre si, através das regiões.  Elas revolvem eternamente, centradas no amor.  As pessoas 


aprendem acerca do amor, através dos livros no museu que Deus criou.  Quando as pessoas e Deus se 


amam mutuamente, com alegria, todas as coisas no Céu e na terra seguem o ritmo, e harmonizam-se á 


volta deles.  Se Deus gosta disso, o mundo angélico e todo o mundo da criação também gostarão, 


aplaudindo e louvando.  As aves de canto e flores maravilhosas, darão louvores, cantando e enviando 


fragrâncias.  Este mundo da criação existe para expandir a fragrante atmosfera, onde os heróis do 


amor mais elevado se podem regozijar.  Mesmo os feios sapos coaxam: ―ook, ook, ook,‖, quando se 


acasalam.  Que encantador!  Eles dão pontapés e movem as pernas para cima e para baixo, enquanto 


se acasalam.  Que cena maravilhosa!  Esta é a forma de arte mais elevada.  (142-273, 13.3.1986) 


  


Quando a Primavera chega e as aves cantam, logo que vocês ouvem as suas canções, deviam pensar na 


vossa esposa, filhos, país, mundo e mesmo Deus.  Então, tudo está feito.  As aves só pensam em aves, 


mas as pessoas têm um sentido de estar em relações.  Ter esse sentido de relações, como mediadores 


dos mundos animal, vegetal e espiritual, é um privilégio exclusivo dos seres humanos.  Nós podemos 


ligar tudo.  Só os seres humanos têm esta autoridade especial.  (131-125, 22.4.1984) 


 


À medida que amadurecessem, Adão e Eva aprenderiam, dizendo: ―Ah, é assim que eles fazem amor.‖  


Deus planeou o mundo de todas as coisas, como um livro para conduzir à maturidade o ideal do amor 







humano.  À medida que continuavam a aprender, no seu processo de crescimento, Adão e Eva viriam 


a sentir diferentes emoções um para com o outro, dizendo: ―Ah, no passado vivíamos como irmãos, 


mas agora parece...‖  Eles aprenderiam, dizendo: ―Ah, é assim.‖  Então, mover-se-iam ao encontro 


um do outro e colidiriam, dizendo: ―Tu e eu temos de nos encontrar, mesmo com risco de morte.  Não 


podemos ir para outro lugar.‖  (137-59, 18.12.1985) 


 


O amor é como um nervo.  Tal como puxar um fio do cabelo puxa o corpo inteiro, se puxarmos o 


amor, o próprio universo é puxado ao mesmo tempo.  Quando criamos movimento em amor, o 


universo inteiro entra em harmonia.  Assim, quando há amor, dançamos.  Como é que a dança 


apareceu?  Por causa do amor.  Canções também apareceram por causa do amor, e o mesmo 


aconteceu com o riso.  Se o amor fosse retirado, tudo se tornaria difícil e rígido.  (89-90, 4.10.1976) 


 


As pessoas preferem as borboletas às abelhas, porque as borboletas dançam à medida que voam.  Tudo 


o que voa, voa em ritmo com um toque e uma melodia.  Criaturas que voam rapidamente, voam 


acompanhando um ritmo; o mesmo se passa com as que voam devagar.  Há vários estilos de voo, mas, 


de qualquer modo, tudo voa de acordo com um certo ritmo.  Também, os veados correm e os coelhos 


brincam nas montanhas, de um modo musical.  O modo como saltam, de um lado para o outro, tem 


um certo ritmo, e o modo como comem também tem uma qualidade musical.  Também, as pessoas 


comem de acordo com um certo ritmo.  Tudo isto exprime algo musicalmente.  Se pensarmos deste 


modo – que alguém fez este universo para durar eternamente por causa de mim e o instalou para mim - 


devíamos estar-Lhe gratos.  Não devíamos pensar nisto, como espectadores, como se se tratasse de 


algo relacionado com alguém numa aldeia próxima.  Há montanhas altas e montanhas baixas.  Vocês 


gostam de montanhas altas, com terra plana ou só terra plana?  Ter altos e baixos é melhor.  Porquê?  


Porque estas coisas assumem uma certa forma, que parece como se estivesse a dançar.  É bom que 


estas coisas existam em formas e cores de todas as espécies, subindo e descendo, formando todos os 


tipos de curvas.  Então, esta criação é como uma dança.  Na natureza, há danças esplêndidas e 


musica maravilhosa.  Há arte maravilhosa.  Tantas coisas assim, existem na natureza.  (87-321, 


27.6.1976) 


 


Adão e Eva, nascidos como os primeiros filhos de Deus, deviam crescer, desde a infância até à 


maturidade, sob a influência da protecção divina.  Como o seu intelecto se devia desenvolver neste 


processo, chegariam a compreender porque Deus criou o mundo, e Ele tê-los-ia educado através do 


mundo da criação.  O mundo criado, no qual tudo está em movimento, foi um livro para ensinar a 


Adão e Eva, que deviam ter sido os nossos primeiros e originais antepassados, tudo sobre a vida.  É 


importante compreender que, como eles ainda não tinham atingido a perfeição, o mundo da criação foi 


oferecido como um modelo e museu, para lhes mostrar como viver uma vida ideal.  (137-126, 


1.1.1986) 


 


Quando se abre os olhos de manhã e se contempla a natureza, ela subtilmente liga-se com a nossa 


natureza original e provoca o aparecimento das emoções de um novo ideal.  No entanto, no que 







respeita ao mundo humano, quanto mais o observamos tanto mais desespero e mágoa provoca no nosso 


coração.  Se o mundo fosse povoado por pessoas originais, não caídas, o valor humano não seria tão 


miserável que provocasse sofrimento em quem o contemplasse.  O seres humanos não foram criados 


simplesmente para ter o valor de uma folha de relva, uma flor ou o tronco de uma árvore, mas deviam 


ser seres nobres, e deviam sobressair, representando o Céu, com um valor não comparável a coisa 


alguma do mundo da criação.  (9-97, 24.4.1960) 


 


Devíamos ter uma mente que, contemplando a natureza imbuída do amor de Deus, dissesse: ―As coisas 


preciosas possuídas pelos reis ou pessoas de grande fama não se comparam com isto. Nenhuns 


artefactos antigos se comparam com isto, nem o vestido encantador usado por uma senhora famosa.‖  


Senão cometemos um pecado perante o mundo natural, mesmo sem nos apercebermos.  Se existe 


alguém que aprecie imensamente todas as coisas criadas através do trabalho árduo de Deus, 


exclamando: ―Que objectos produzidos por mãos humanas se comparam com isto?!  Por mais 


extraordinário que alguém seja, poderia, alguma vez, comparar-se com Deus?‖, e aprecie, do modo 


mais elevado, todas as coisas que Deus criou através do investimento do Seu coração, essa pessoa é, 


com certeza, um filho de Deus.  Tal pessoa não precisa rezar, porque vive com Deus.  (9-174, 


8.5.1960) 


 


As coisas da natureza, por mais insignificantes que sejam, não se podem comparar com quaisquer 


outras.  Nenhum quadro desenhado por um pintor famoso, se pode comparar com mesmo uma árvore 


insignificante que permaneça na berma da estrada.  Por mais famoso que tivesse sido um pintor que 


pintasse flores e criasse uma grande obra de arte, as flores na tela não desabrocham, por mais que se 


olhe para elas, não têm fragrância, nem produzem sementes.  Mas a árvore insignificante, que 


permanece na berma da estrada, desabrocha em flor, produz frutos e sementes.  E se as sementes 


forem plantadas, árvores melhores que a árvore mãe podem nascer com abundância.  Mesmo as 


pinturas de um pintor famoso não se podem comparar com isto.  (9-176, 8.5.1960) 


 


As pessoas gostam de, e deleitam-se com algo que pertença a alguém que amem.  Contudo, não sabem 


como se regozijar com todas as coisas criadas por Deus, a quem têm de amar acima de todas as coisas.  


Podem tais pessoas, tornar-se filhos e filhas de Deus?  Como vocês têm a responsabilidade de aliviar a 


mágoa e lamentação de todas as coisas, mesmo com uma árvore ou planta deviam sentir profundamente 


o coração e cuidado investidos quando Deus as criou, há seis mil anos bíblicos.  Deviam ter um tal 


coração que possam derramar lágrimas, mesmo quando, ao longo da estrada, vêem uma planta, ou 


abraçar uma árvore, dizendo: ―Quão triste deves estar, por ter perdido o teu mestre!‖  Eu próprio 


chorei profusamente, agarrado a uma rocha, observando o vento a soprar, e noutras situações 


semelhantes.  Agora que vocês ouviram as minhas palavras compreenderão porque tive de fazer isto.  


(9-175, 8.5.1960) 


 


Tenho estado a trabalhar, enquanto dizia a mim próprio: ―Todas as coisas preciosas que foram criadas 


por Deus e fizeram uma ligação eterna com Ele, não estão a ser tratadas com o mesmo desvelo que 







coisas apreciadas como tesouros nacionais ou como as coisas valiosas conservadas hoje em alguns 


palácios.  Eu compreendo esta mágoa, embora ninguém mais possa compreender.‖  Se vocês tem um 


coração que diz: ―Eu compreendo, embora toda a humanidade vivendo nesta terra, possa ser ignorante 


deste facto‖, a vossa raça será uma nova raça, que poderá governar a humanidade no futuro.  Isto não 


é um conceito, mas um facto.  Quem aprecia todas as coisas da criação, mais que o tesouro da sua 


família, transmitido de geração em geração, e mesmo mais que diamantes, supostamente as pedras 


preciosas mais valiosas do mundo, de modo que as abraça e se recusa a deixá-las?  Onde estão tais 


pessoas?  Deus dirá ―Meus queridos filhos‖, a todos aqueles que compreendam, com o coração, as 


coisas que Ele criou, e derramem lágrimas sobre elas.  (9-176, 8.5.1960) 


 


Que é a natureza?  É uma exposição que Deus nos deu como presente, algo que preparou para o 


nascimento dos Seus filhos e filhas amados.  Mesmo a canção de uma ave e uma planta em 


crescimento são decorações preparadas de modo a tornar mais bela a vida dos Seus filhos e filhas 


amados.  Mesmo as rochas que rolam na estrada foram criadas como decorações da nação, porque 


Deus sabia que os Seus filhos e filhas seriam os seus donos e governantes.  O mesmo acontece com a 


água corrente .  Deus não quis que a natureza fosse seca e monótona, mas colorida e harmoniosa, para 


que os Seus filhos pudessem ver este mundo de amor, crescessem como príncipes e princesas de sonho 


e tivessem esperança de a herdar.  Portanto, aprendemos com todas as coisas da criação.  Quando as 


aves macho e fêmea gorjeiam, a senhora sua dona devia aprender disso.  Devíamos ser capazes de 


cantar canções de louvor pela beleza do mundo original da criação, onde as coisas vivem toda a sua 


vida para a causa dos outros.  Então, mesmo aves recém-nascidas quererão vir viver na vossa casa e 


quererão que os seus filhotes nasçam lá.  Compreendem o que estou a dizer?  (175-186, 16.4.1988) 


 


Por mais preciosa que uma obra de arte num museu possa ser, pode exceder em valor uma obra de arte 


viva?  Estou a perguntar se alguém amou esta terra, um museu de todas as coisas e uma obra de Deus, 


mais que Ele próprio, e mais que os museus no seu próprio país.  É possível comparar uma coroa de 


ouro da dinastia Shilla, em exibição num museu, com um dente-de-leão caído na estrada, sabendo que 


esta flor foi feita directamente por Deus?  Se existir um rei que compreenda o coração de Deus e cuide 


dessa flor, com um coração que diga: ―Tu estás na posição de receber amor.  Lamento e sinto-me 


envergonhado porque não posso amar-te da posição de um rei não caído a quem Deus tivesse amado e 


possa amar‖, os tufos de relva quererão seguir esse rei e estar com ele eternamente.  É assim que as 


pessoas deviam viver.  (175-186, 16.4.1988) 


  


É necessário saber como amar a natureza e as pessoas.  Aqueles que não podem amar as pessoas ou a 


natureza, não podem amar a Deus.  Como todas as coisas da criação são símbolos de Deus, e as 


pessoas, as Suas representações substanciais, aqueles que sabem amar todas as coisas e pessoas, virão a 


amar a Deus.  (70-181, 9.2.1974) 


 


É necessário amar sempre a natureza e também as pessoas.  Devíamos amar todas as pessoas das cinco 


cores.  Diria Deus: ―Oh, só gosto das pessoas brancas‖?  Então, toda a gente teria de usar somente 







vestuário branco.  Todas as pessoas brancas teriam de usar unicamente roupa branca, e jogar fora todo 


o vestuário colorido.  Porque usaríamos roupa preta ou roupa colorida?  Isso seria uma contradição.  


(133-30, 1.7.1984) 


 


Devíamos sentir que todas as criaturas de Deus são objectos do nosso amor.  Devíamos ser pessoas 


que possam amar mesmo todas as criaturas insignificantes, para não falar dos seres humanos, e tudo o 


que é visível e invisível, no Céu - e pessoas que possam ser amadas por eles.  Quando uma ave gorjeia, 


de manhã, em vez de resmungarmos: ―Tu, maldita andorinha, estou a tentar dormir um pouco mais, 


porque estás a cantar?‖ devíamos dizer: ―Oh, obrigado por me teres vindo acordar.  Ah Ah! Estás a 


dizer-me que um hóspede importante vem visitar-me.‖  A perspectiva é diferente.  Isto é uma questão 


de nobreza de alma.  (112-219, 12.4.1981) 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


         


  


 


 


   


 


      


 


     


                  


     


 


   


 


   


      


 


    


 


     







 


  


    


 


            


 


   


 


           


 


 


 


            


 


 


 


 







CAPÍTULO III   


 


AMOR E CASAMENTO 


 


1. O Verdadeiro Casamento Consiste em Realizar um Amor de Unidade Universal 


 


Porque nos casamos?  Para podermos assemelhar-nos a Deus.  Deus existe como um ser unificado 


que contém as características duais de masculinidade e feminilidade.  Como um homem e uma mulher 


representam as características divididas de Deus, têm de unir-se num só e tornar-se como uma semente, 


para voltar para a posição original de Deus.  (138-97, 19.1.1986) 


 


Devíamos cantar acerca da santidade máxima do casamento.  É na vida conjugal que um homem e 


uma mulher se podem amar mutuamente.  A quem se vêm a assemelhar, através da sua unidade?  A 


Deus.  Um homem e uma mulher têm de unir-se completamente, para se assemelharem a Deus, que os 


criou à Sua imagem.  Só então Ele habitará neles.  (70-76, 8.2.1974) 


  


O homem simboliza o Céu, e a mulher simboliza a terra.  Os dois têm de unir-se, criando harmonia no 


plano horizontal.  (Bênção e Família Ideal - 868)   


 


A união de um homem e de uma mulher significa a união do Céu e da terra.  (Bênção e Família Ideal – 


868) 


 


O universo atinge unidade através do abraço de um homem e mulher que se adoram mutuamente.  


Esta é a imagem original formada no ideal de Deus.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 27) 


 


Porque nos casamos?  Para nos treinarmos a amar o mundo e também para ganhar a qualificação de 


amar todas as pessoas.  (37-108, 22.12.1970) 


 


Aquilo a que se chama casamento refere-se a um aparecimento de amor e, ao mesmo tempo, a um 


legado do direito à criação e seu domínio.  (76-46, 26.1.1975) 


  


A finalidade do casamento consiste em unir o mundo do coração do homem e da mulher, e aperfeiçoar 


o seu amor.  Assim, ser casado é declarar que se mostrará prova deste amor.  Se vocês aperfeiçoaram 


o vosso amor e o vosso coração, através do casamento, pode dizer-se que realizaram o ideal da família.  


Se tiverem cumprido isto na altura da vossa morte, podem ter a certeza de ir para o Reino do Céu.  


(97-276, 26.3.1978) 


 


Que é o casamento?  Porque é importante?  Porque é um caminho para encontrar amor.  É um 


caminho para amar, criar vida, e para unir completamente a vida de um homem e de uma mulher.  A 


linhagem de um homem e de uma mulher torna-se misturada.  A história e uma nação aparecem 







através do casamento, e o mundo ideal começa a partir dele.  (279-251, 15.9.1996) 


 


Para quem se casam vocês?  Para a humanidade e para o seu benefício comum.  Assim, o casamento 


representa o mundo.  O homem é um representativo do mundo, e a mulher também é uma 


representativa do mundo.  Então, onde têm vocês de começar?  Deviam começar de uma posição 


representativa do mundo.  O significado do casamento é servir a vontade pública de toda a 


humanidade.  (75-278, 12.1.1975) 


 


Vocês deviam ter a atitude de cuidar dela, como a vossa irmã mais nova, de amá-la como a vossa 


esposa, e de servi-la como a vossa mãe.  Ao amá-la, deviam começar a amá-la como uma irmã mais 


jovem e, só então, como a vossa esposa; resumindo, deviam amá-la como a vossa irmã mais nova, irmã 


mais velha, noiva, e mãe.  Só então, podem restaurar o amor não realizado de Deus, perdido através da 


Queda humana.  (31-88, 20.4.1970) 


 


Que temos de amar, para podermos amar a nossa nação?  Primeiro, o homem devia amar a mulher, 


considerando-a como uma mulher representativa de todas as mulheres da nação.  Do mesmo modo, a 


mulher devia pensar no homem como em alguém escolhido para representar os homens do mundo 


inteiro, em vez de simplesmente como um homem entre os homens.  Quando um homem e uma 


mulher se consideram mutuamente como representativos deste modo e, em seguida, se unem e formam 


família, esta família será uma família do Reino do Céu.  (26-153, 25.10.1969) 


 


Uma mulher sente felicidade quando encontra o seu companheiro de amor.  (Bênção e Família Ideal – 


340) 


 


Não se pode sentir amor quando se está sozinho.  O mesmo acontece com a felicidade.  (145-267, 


15.5.1986) 


 


Só se sente verdadeira felicidade quando se pode amar o nosso cônjuge, numa relação de igualdade e 


reciprocidade.  (Bênção e Família Ideal – 342) 


 


Suponhamos que vocês foram atraídas para um homem, porque ele era belo.  Então, suponhamos que 


se tornou estropiado num acidente, uma semana depois do casamento, e que vocês pediram o divórcio 


por causa disso.  Isto não seria verdadeiro amor, mas falso.  (Bênção e Família Ideal – 351) 


 


Amor genuíno é absoluto, imutável e eterno.  (Bênção e Família Ideal – 351)) 


 


Vocês deviam estar dispostos a casar por causa do vosso cônjuge, e não para vocês próprios.  É errado 


pensar que obterão uma pessoa bela ou bem sucedida, como cônjuge.  Se tiverem compreendido o 


princípio que um ser humano devia viver para os outros, também deviam pensar, na altura do 


casamento, que se casam por causa do vosso companheiro.  De acordo com o ponto de vista original 







do casamento, deviam estar determinados a amar a vossa esposa, por mais feia que possa ser, mais que 


amariam uma mulher bela.  (Bênção e Família Ideal – 361) 


 


Dado que nasceu como um ser humano, se um homem falha em abraçar a ideia que amará a sua esposa 


como amaria Deus e a humanidade, e mais que qualquer outra pessoa neste mundo, não será capaz de ir 


para o Reino do Céu.  Como homem, se não souber como amar uma mulher, não pode amar Deus e a 


humanidade.  (97-319, 1.4.1978) 


 


Eu diria que o casamento é uma cerimónia para abrir o portão do palácio da felicidade e entrar nele.  É 


por esta razão que o casamento é um grande acontecimento, entre todos os afazeres humanos.  O amor 


é a coisa mais extraordinária dos afazeres humanos, porque transcende tempo e espaço, e o casamento é 


uma cerimónia para revelar e confirmar tal amor.  (Bênção e Família Ideal - 356) 


 


Ao casarem-se, vocês não devem pensar que serão o marido de uma beldade.  Pelo contrário, devem 


pensar que se podem casar com uma mulher feia e, mesmo assim, viver melhor que qualquer outra 


pessoa.  Deste modo, devem ser maridos que possam ser venerados por qualquer mulher bela no 


mundo.  Tendo este ponto de vista, deviam relacionar-se bem com qualquer tipo de mulher.  (26-332, 


3.10.1969) 


  


Que espécie de marido e mulher querem vocês encontrar e casar?  Antes de embarcarem na vossa vida 


conjugal, deviam aceitar como princípio que amarão mesmo o homem mais insignificante, como uma 


esposa devotada.  Quanto mais elevado for o poder do vosso amor, tanto mais livremente podem 


operar no campo de acção do universo infinito.  (Bênção e Família Ideal – 636)  


  


Para a humanidade, o amor é uma coisa eterna, e é um, não dois.  Quando um homem e uma mulher 


se juntam através de amor, devem envelhecer juntos na terra, durante cem anos, e viver juntos, 


eternamente, depois da morte.  Embora os corpos sejam dois, juntam-se como um e revolvem, desse 


modo tornando-se um só.  Quando os dois corpos se unem, Deus vem revolver juntamente com eles, 


formando assim uma base de quatro posições de amor.  Este é o mundo ideal de amor.  Falso amor 


não pode invadi-lo, e só verdadeiro amor vem habitar nele.  (Bênção e Família Ideal – 344) 


 


O verdadeiro ideal é realizado quando vocês recebem um reconhecimento público por terem amado 


com base em Deus, depois de realizarem a perfeição individual e a perfeição do vosso cônjuge.  (19-


314, 17.3.1968) 


 


A noiva e noivo deviam tornar-se um só corpo, através do amor original de Deus, e não através de 


dinheiro, poder político ou fama.  (Bênção e Família Ideal – 880) 


 


Se um homem e uma mulher bela, criados como a obra-prima de Deus, fazem amor centrados em Deus, 


este será o amor mais elevado e transcendente, e não um amor secular.  Este é o amor mais 







maravilhoso e representativo, e brilhará eternamente.  (26-153, 25.10.1969) 


 


Para sentirem o sabor de verdadeiro amor, vocês têm de ter um domínio do ideal, e para isto um homem 


e uma mulher precisam absolutamente um do outro..  Deviam saber que um homem e mulher 


absolutos se unem através dos esforços dos seus corações unidos, por causa de verdadeiro amor.  


Quando se unem completamente, Deus virá habitar neles.  (Bênção e Família Ideal – 340) 


 


O casamento internacional é a única e mais rápida maneira para a união das diferentes raças do mundo.  


Um homem e uma mulher, escolhidos de dois mundos e ambientes culturais completamente diferentes, 


têm de unir-se através do amor de Deus.  Isto é harmonia e unificação completas.  Para cumprir tão 


grande tarefa, temos de atrair o imenso poder do amor, porque só o amor mais elevado pode 


transcender fronteiras nacionais, raciais, culturais e de conhecimento.  (A Vontade de Deus e o Mundo 


- 499) 


 


O amor divino e o amor humano são essencialmente os mesmos.  O amor é um esforço para a união 


completa.  Um homem e uma mulher anseiam um pelo outro, porque o homem pode possuir Deus só 


através da mulher, e a mulher pode possui-l’O só através do homem.  Amar é gostar um do outro.  


(Bênção e Família Ideal – 334) 


 


As pessoas solteiras nunca poderão ir para o Reino do Céu.  Para elas, o Reino do Céu é um lugar de 


desespero.  Um lugar desolado oferece alguma esperança, mas um lugar de desespero não oferece 


nenhuma.  (101-43, 28.10.1978) 


 


O homem nasce para a mulher, e a mulher, para o homem.  De acordo com uma regra original, Deus 


está ausente sempre que vocês se afirmam a vocês próprios, e presente sempre que respeitam os outros.  


O facto de caminharmos com dois pés, em si mesmo, está de acordo com esta regra e princípio 


originais.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 543) 


 


Uma mulher nasce para encontrar um homem, e um homem nasce para encontrar uma mulher, não é 


verdade?  Esta é a verdade mais elevada.  Por conseguinte, temos de ganhar o direito à Bênção, de 


acordo com tal regra, porque desviar-se do mundo da verdade mais elevada é o maior de todos os males.  


(21-201, 20.11.1968) 


 


Num casamento tradicional, a noiva e o noivo curvam profundamente a cabeça um perante o outro. 


Vocês sabem porquê?  Para exprimir uma promessa de viver um para o outro.  Se não viverem desse 


modo, o amor desaparecerá.  (Bênção e Família Ideal - 361)          


 


A lei civil coreana proíbe o casamento de pessoas com o mesmo nome de família e origem, e encoraja 


casamentos entre clãs diferentes, porque os coreanos são um povo que anseia pela unificação.  (19-305, 


10.3.1968) 







 


2. O Amor que o Homem e a Mulher Desejam 


 


O período mais fascinante e belo da vossa vida é a juventude.  A vossa aparência, na juventude, é 


como a flor mais preciosa.  Alguém que possa amar plenamente, pode ser convidado para a sala de 


espera de Deus.  Um homem e uma mulher que tenham tal amor, podem receber a bênção de Deus e 


ser convidados para a Sua sala de espera.  (26-151, 4.6.1968) 


 


Que é a felicidade humana?  Vocês podem dizer que são felizes se têm muito dinheiro e adornam o 


vosso corpo com diamantes?  Só podem encontrar verdadeira felicidade, quando riem, cantam, e 


murmuram com o vosso companheiro, intoxicados com amor.  Aqueles que podem fazer isto, são 


pessoas felizes.  Eu diria que aqueles que podem ouvir murmúrios de uma pessoa amada, são pessoas 


felizes.  Recebendo segredos da pessoa amada, enquanto ela toca o lóbulo da vossa orelha, pode fazer-


vos felizes como se estivessem a sonhar.  A juventude é um dos períodos mais felizes da vida; quando 


a flor da vossa mocidade ainda está a florescer radiantemente; quando vocês estão virtualmente 


explodindo de amor; e quando se vão unir em amor com o sexo oposto.  (Bênção e Família Ideal – 


366)) 


  


Uma pessoa ideal não procura um companheiro completamente absorvido pelo amor a um homem ou 


mulher.  De preferência, tal pessoa procura um companheiro que primeiro ame o mundo, Deus e a 


humanidade, e em seguida a ame a ela, com o amor que lhe resta.  (46-42, 18.7.1971) 


 


Verdadeira felicidade, para uma mulher, consiste em encontrar um verdadeiro companheiro sujeito de 


amor.  (Bênção e Família Ideal - 340) 


 


Por mais seriamente que um homem procure encontrar amor, como uma pessoa individual, só será 


considerado uma pessoa louca.  (Bênção e Família Ideal – 340) 


 


Homens e mulheres são opostos, em todos os aspectos.  As mulheres são unidireccionais, enquanto os 


homens são multidimensionais.  Também, enquanto as mulheres ficam em casa, os homens viajam à 


volta do mundo.  Estas características são todas opostas.  Através de quê se unem estes homens e 


mulheres, como companheiros sujeito e objecto?  Através de amor.  É também amor que une a 


humanidade e Deus.  (38-255, 8.1.1971) 


 


Deus criou a humanidade para a perfeição do ideal de amor.  Portanto, a relação entre a humanidade e 


Deus é uma relação de companheiros sujeito e objecto, unidos pelo amor mais elevado.  Então, 


quando é que a humanidade atinge a perfeição?  Isso só acontecerá quando um homem e uma mulher 


atingem um ponto onde fazem uma ligação de amor, e compreendem o valor do amor.  (128-132, 


11.6.1983) 


 







Embora um homem possa ser belo e saudável, isto não tem nenhum significado sem uma mulher.  Um 


homem que viva preocupado com o seu bom aspecto e saúde, é um inútil.  Há muitos homens que 


vivem vidas egoístas.  Esta é uma das razões por que a história tem sido trágica.  Vocês deviam saber 


que a providência de Deus tem consistido em melhorar e transformar este mundo egoísta.  (Bênção e 


Família Ideal – 340) 


 


Qual é a melhor coisa no mundo?  Não seria uma mulher para um homem, e um homem para uma 


mulher?  O amor que fascina os homens não se encontra em outros homens, nem o amor que encanta 


as mulheres se encontra noutras mulheres.  Não é verdade?  Alguma vez os pensamentos de amor 


surgem quando vocês estão sozinhos?  (37-27, 22.12.1970) 


 


Ao amar uma mulher, com base no amor de Deus, um homem devia poder dizer: “Amo-a 


completamente.  Partilhamos um amor que não mudará do princípio até ao fim”.  Também, uma 


mulher devia conservar o seu corpo firmemente fechado, para partilhar tal amor.  Ela devia fechá-lo 


firmemente, como uma peónia, como se estivesse embrulhada em muitas camadas.  Deste modo, o 


casal devia ver a harmonia do Céu e terra na Primavera, e começar uma nova vida em harmonia com 


eles.  Devia fazer isto bem.  (26-156, 25.10.1969) 


 


Entre as flores, qual pensam vocês que é a mais bela?  Não sei de que flores vocês gostam, mas eu 


gosto de flores que se assemelham a uma trombeta, porque elas enviam a sua fragrância para longe.  


As flores semelhantes a trombetas representam amor profundo.  Por esta razão, quanto mais uma flor 


se assemelha a uma trombeta, tanto mais fragrância tem e tanto mais longe espalha o seu perfume.  


Assim, se as mulheres são flores, deviam ter um profundo coração de amor.  Flores com fragrância 


maravilhosa são amadas por toda a gente.  Os lírios, por exemplo, são simples, mas elegantes.  Penso 


que os puros e elegantes lírios são flores ricas, estética e emocionalmente, porque os seus caules e 


folhas têm a mesma cor e, por isso, é difícil distinguir qual é qual.  Do mesmo modo, as mulheres 


deviam ser como campainhas e lírios.  Deviam ser flores puras e elegantes.  (Bênção e Família Ideal 


– 614) 


 


Por mais bonita que uma rapariga possa ser, há um período de tempo depois da adolescência, que é o 


mais precioso.  É nesta altura que a sua beleza floresce verdadeiramente, o tempo mais precioso da sua 


vida.  No entanto, há alguma mulher que diga: que preferiria viver sozinha?  Isso não seria uma 


mulher.  Também, há algum homem com um belo corpo, mas que diga que viverá sozinho, durante um 


tempo tão encantador da juventude?  Em tais alturas, vocês estão destinados a procurar um 


companheiro.  Porquê?  Porque se assemelham a Deus.  Durante a puberdade, a qual é o tempo 


mais precioso da vossa vida, saem à procura do vosso companheiro.  Isto é verdade tanto para os 


homens como para as mulheres.  (32-248, 19.7.1970) 


 


Porque existem os homens?  Os homens dizem frequentemente que não estão interessados em tais 


assuntos, porque normalmente podem viver sozinhos, mas nasceram para as mulheres.  Sem mulheres, 







não têm razão para estar aqui.  Não há nada que tenha vindo a existir para si próprio.  (285-220, 


19.5.1997) 


 


Quando observamos os nossos cinco sentidos físicos: olhos, nariz, ouvidos, boca e mãos, todos estão lá 


para o meu companheiro.  Os vossos olhos existem para olhar para si próprios?  Verdadeiro amor 


pode mobilizar plenamente e concentrar os cinco sentidos.  Olhos, nariz, ouvidos, boca e mãos são 


instrumentos de verdadeiro amor, nascidos para a causa do verdadeiro amor.  (299-119, 7.2.1999) 


 


Qual é a coisa mais preciosa para uma mulher?  É um homem.  De que espécie de homem precisa 


ela?  Não importa que ele tenha talento ou seja estúpido, ou seja aleijado ou não.  A questão consiste 


em saber com que homem ela pode encontrar um amor valioso.  (Bênção e Família Ideal - 340) 


 


Se uma mulher amada por Deus vive no coração de um homem, e um homem amado por Deus vive no 


coração de uma mulher, e eles se estimam mutuamente, Deus regozijar-se-á, e todas as coisas também 


se sentirão felizes.  O seu abraço alegre terá grande importância em trazer alegria ao Céu e à terra.  O 


abraço de um homem e de uma mulher, que se adoram mutuamente, é um ponto onde o universo se 


unifica.  É esta a imagem original realizada sob o ideal de Deus.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 


27) 


 


Qual é a finalidade original para a qual o homem nasce?  É inegável que nasce para a mulher.  


Reciprocamente, uma mulher não nasce para uma mulher.  Devíamos saber que o problema ocorre, 


quando ela não está plenamente convencida que nasceu para um homem.  Não podemos entrar no 


mundo bom, verdadeiro, alegre e pacífico, ou no mundo de amor e ideal, sem seguir esta regra, porque 


Deus, o grande mestre da criação do Céu e da terra, estipulou isto como uma regra original da criação.   


(75-319, 16.1.1975) 


 


Vocês não deviam olhar para os lados, embora haja inúmeros homens no mundo.  A fidelidade é mais 


preciosa que a vossa vida.  O caminho que pode permanecer na história, e pode ser amado pelo marido, 


pelos filhos e filhas, pela nação e pelo mundo, será aberto por mulheres.  Vocês deviam investir ao 


máximo o vosso coração, como uma pessoa verdadeira e genuína, neste trabalho solene de construir 


uma fundação sobre a qual tal beleza, nobreza e tradição emocional das mulheres possam brilhar.  (39-


217, 10.1.1971) 


 


Quando é o tempo mais belo da vida, quando a flor está plenamente aberta?  Na juventude.  Este 


período de sete anos decorre desde os dezoito anos até aos vinte e quatro.  Este período de sete anos é 


um tempo que nunca será repetido na vossa vida, um tempo em que a maravilhosa flor do amor 


desabrochará.  Quão precioso é este tempo maravilhoso, que só virá uma vez na vossa vida?  


(Bênção e Família Ideal – 366) 


 


Vocês conhecem peónias, não conhecem?  Os seus botões estão firmemente embrulhados em dúzias 







de camadas e, por isso, não podem ser facilmente abertos.  O mesmo devia acontecer com os homens 


e mulheres.  Quando abrirão o vosso amor carmesim, o botão do vosso amor, que é como uma flor 


amarela?  O tempo em que a beleza é plenamente revelada, dentro da harmonia do Céu e da terra, é o 


tempo da juventude.  Para a humanidade, é um tempo em que os botões estão em sua plenitude 


máxima.  A juventude é um tempo em que vocês brilham como o pináculo central da grande obra de 


arte de Deus.  É nesta altura que deviam desabrochar plenamente, sob a Sua bênção.  (26-151, 


25.10.1969) 


 


Vocês não deviam profanar o vosso coração puro, durante a puberdade.  Este é um tempo precioso 


para ultrapassar e indemnizar o sofrimento de Adão e Eva, que perderam o seu puro coração na sua 


juventude.  Vocês deviam ter um firme princípio e determinação que diz: “Mesmo que possa estar 


sozinho durante milhares e dezenas de milhares de anos, absolutamente não abusarei do amor”..  (37-


107, 22.12.1970) 


   


Como jovens, quando vocês conservam cuidadosamente um coração puro, que não é sujo ou manchado 


pelo mundo caído, onde o deviam colocar?  Deviam colocá-lo no altar que trará a maior alegria a 


Deus: o terreno sagrado onde um homem e uma mulher com tal coração puro podem encontrar-se e 


unir-se como um só.  Devia ser o lugar onde a noiva e o noivo se encontram.  (64-84, 24.10.1972)            


 


3. A Bênção é a Cerimónia para a Transferência do Amor de Deus 


  


A nossa Igreja da Unificação chama “Bênção” ao casamento.  (Bênção e Família Ideal - 544)   


 


A Bênção significa o encontro de Verdadeiros Pais e verdadeiros filhos, para a realização da finalidade 


da criação.  (19-73, 27.12.1967) 


 


Que é a Bênção?  É a união completa com Deus.  Se vocês se unirem completamente com Deus, 


atingirão tudo.  Receberão tudo o que Deus tem e tudo o que o companheiro sujeito tem.  (Bênção e 


Família Ideal - 544) 


 


Até agora vocês não foram capazes de estabelecer uma ligação completa com os Verdadeiros Pais.  


Assim, a Bênção é-vos dada para estabelecer essa ligação. (23-332, 15.6.1969) 


 


Tomarei responsabilidade eterna, mesmo no mundo espiritual,  por aqueles que receberam a Bênção.  


Dirigi-los-ei e orientá-los-ei.  A Bênção é também o meio para estabelecer uma ligação eterna comigo.  


(A Vontade de Deus e o Mundo – 533) 


 


A Bênção abre os portões do Reino Celestial.  Vocês entram lá com os vossos filhos.  (Bênção e 


Família Ideal - 544) 


 







Embora haja miríades de pessoas no mundo, podem ser divididas em homens e mulheres.  O nosso 


objectivo fundamental consiste em encontrar um método secreto para que elas se unam completamente.  


Estamos a prosseguir isto, porque ainda não se manifestou o começo de uma tal família frutífera.  


Quando tal começo se manifestar e espalhar as sementes, elas crescerão para se tornar novas árvores.  


É nisto que consiste a cerimónia da Bênção.  (31-190, 31.5.1970) 


 


A cerimónia da Bênção não é simplesmente uma cerimónia de casamento, onde um homem e uma 


mulher se encontram e formam uma família.  Até agora, as cerimónias de casamento têm sido 


egocêntricas, mas a nossa cerimónia de casamento devia ser conduzida de modo sagrado e 


magnificentemente, como algo para devolver alegria a Deus e como uma condição preciosa para 


indemnizar a história.  O Princípio explica claramente que a nossa cerimónia de casamento é um acto 


para resolver o sofrimento de Deus causado pela Queda de Adão e Eva, e atingir o padrão de noiva e 


noivo que Jesus não pôde atingir.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 27) 


 


Embora vocês tenham estabelecido fé através da providência de Deus, têm de ser enxertados para ser 


restaurados como Seus filhos.  (Bênção e Família Ideal – 508) 


 


Dizer que vocês devem renascer não significa dizer que devem renascer através da carne e sangue dos 


pais que são os descendentes de Adão e Eva caídos, mas significa que devem renascer através da carne 


e sangue dos pais que não têm nenhuma relação com a Queda.  De outro modo, não podem voltar para 


Deus.  Como a raiz fundamental do pecado começou com Adão e Eva, vocês não podem voltar para o 


lado de Deus até que a tenham ultrapassado e adquirido a qualificação de ter nascido num lugar sem 


ligação com o pecado original.  (22-269, 4.5.1969) 


 


Ao renascer, vocês não deviam ficar atrás de Adão e Eva.  Se ficassem, a restauração fundamental não 


seria realizada.  O processo de renascimento tem de começar com indivíduos, passando por famílias, 


povos, nações, até chegar ultimamente ao mundo espiritual.  Os cristãos de hoje desconhecem este 


facto.  (58-42, 6.6.1972) 


 


Mesmo uma avó com mais de oitenta anos sabe que, se morresse sem receber a Bênção, seria incapaz 


de entrar no Reino Celestial.  Logo, ainda que um homem esteja à distância de milhares de 


quilómetros, ela quererá receber pelo menos uma condição de Bênção, atando um fio de seda a ele, 


mesmo no último momento da morte.  A Bênção é assim.  Tenho um destino difícil, porque tenho de 


fazer tais coisas.  (22-16, 1.1.1969) 


 


“Verdadeiros Pais” significa um homem e uma mulher completamente amadurecidos espiritualmente.  


Significa que um homem e uma mulher estabeleceram uma relação vertical com Deus, e uma relação 


horizontal um com o outro, formando estas duas relações um ângulo recto.  Então, para os enxertar, 


reúno jovens homens e mulheres e planto neles um rebento do Pai e outro da Mãe.  Isto é a Bênção.  


(131-174, 1.5.1984)   







 


A cerimónia da Bênção não é mais que uma cerimónia de transferência de amor.  Nesta cerimónia de 


transferência, do mesmo modo que os pais vivem com o amor de Deus, vocês recebem o amor dos pais, 


em vez do amor de Deus, com instruções específicas sobre o modo como devem viver.  Isto é a 


cerimónia da Bênção.  Vocês não a recebem de alguma pessoa famosa; isto seria um casamento 


arranjado pelo arcanjo.  Se uma pessoa famosa vem e arranja um casamento para vocês, isto é sempre 


um casamento dado pelo arcanjo.  (96-236, 22.1.1978)  


  


Dar-vos a Bênção significa transferir para vocês a autoridade inteira do Céu.  (17-328, 16.4.1967) 


 


A Bênção é a chave para abrir a porta da libertação de todas as pessoas; esta é a porta que a história tem 


estado a procurar. (A Vontade de Deus e o Mundo – 27)  


 


Que tenho considerado a coisa mais preciosa na minha vida?  É a Bênção.  Também para vocês, o 


presente mais extraordinário na história humana é a Bênção.  (23-317, 8.6.1969) 


 


A família ideal de Deus começa num lugar onde é determinado novo amor baseado em Deus, isto é, o 


amor de acordo com a lei da criação.  (19-314, 17.3.1968) 


 


Ter uma linhagem diferente significa ter um pai diferente.  Por consequência, uma pessoa nascida de 


um pai e linhagem diferentes não pode indemnizar os seus pecados, excepto através de pais originais 


não caídos.  É por isso que, até agora, a história tinha estado a fazer ligações, através de ideais 


religiosos, até que aparecesse a pessoa não caída com o direito a ser o primeiro antepassado.  (20-115, 


1.5.1968) 


 


Que vocês tenham recebido a Bênção significa que chegou o tempo para um novo começo, em nome da 


noiva e noivo, com os vossos parentes, igreja, e tribo escolhidos, na fundação construída na terra pelo 


trabalho duro de dois mil anos do Messias.  Podem vocês ser messias tribais?  Mesmo Satanás não 


pode fazer nada, porque vocês estabeleceram a relação de pai e filhos comigo.  Isto mostra quão 


incrível é a Bênção.  (21-13, 13.8.1968) 


 


Que é a ideologia do cosmos?  É verdadeiro parentalismo.  Em última análise, estas duas ideologias 


são as ideologias de pais.  É a ideologia da nossa casa, da nossa nação, e de nós, enquanto indivíduos.  


Que ideologia teria o mundo abraçado, se não tivesse caído?  Teria abraçado a ideologia de Adão.  


Esta ideologia é verdadeiro parentalismo, isto é, a filosofia centrada nos pais.  Não pode haver 


ideologia acima desta.  Por conseguinte, a Igreja da Unificação, baseada em Verdadeiros Pais e 


trabalhando dentro dos limites da família original ideal, devia resolver problemas do coração usando a 


ideologia do Céu.  Desde que pratiquemos esta ideologia, nas nossas famílias, não declinaremos.  


Não podemos declinar.  (26-201, 25.10.1969) 


 







Que é a ideologia do cosmos?  Em termos de família, significa uma família na qual, mesmo que haja 


tesouros mais que suficientes para encher o Céu e a terra, os seus membros não se podem esquecer 


dessa ideologia e vivem sempre intoxicados pelo amor de Deus, de preferência a estarem obcecados 


pelos tesouros.  O que pertence ao filho pertence aos pais, e o que pertence aos pais pertence a Deus.  


Todos eles deviam estar ligados como um todo, deste modo.  (35-280, 25.10.1970) 


 


Que espécie de ideologia é a ideologia da verdadeira família?  A ideologia da verdadeira família é a 


ideologia do amor de Deus.  Por mais orgulhosa que uma pessoa pudesse ser, como a pessoa mais 


notável do mundo, sem amor ela seria uma pessoa miserável.  A ideologia da verdadeira família 


ensina que, quando os pais vão, os filhos e filhas seguem eternamente por detrás deles; quando o irmão 


mais velho vai, o irmão mais novo segue-o eternamente; e quando o irmão mais novo vai, o irmão mais 


velho segue-o eternamente.  Por isso, se há uma nação na posição do irmão mais novo, a nação na 


posição do irmão mais velho tem de dizer que a seguirá; e se há uma nação na posição do irmão mais 


velho, a nação na posição do irmão mais novo também tem de dizer que a seguirá.  (21-49, 1.9.1968)           


 


      


 


  


 


 


 


 


 


  


   


 


 


 


 


  


   







CAPÍTULO IV 


 


AMOR E FAMÍLIA 


 


1. O Ideal de Amor é Estabelecido na Família 


 


A família é um ponto imutável da origem, e a fundação eterna que não pode ser mudada pelo pai, por 


irmãos e irmãs, ou pelo sistema de governo de qualquer país.  Nada pode alterar a soberania da 


família: nem o mundo, nem o Céu ou a terra, nem mesmo o próprio Deus.  Por esta razão, a família 


nunca precisará ser revolucionada.  A família não precisa de revolução, porque é a base do amor.  


(25-85, 30.9.1969) 


 


Porque gostamos dos nossos pais?  E porque gostamos do nosso marido, esposa e filhos?  Porque 


eles têm amor.  O amor parental é absolutamente necessário para os filhos.  O amor conjugal é 


absolutamente necessário para o marido e esposa.  Também, o amor e amizade entre irmãos e irmãs, e 


o coração afectuoso e dever dos filhos para com os pais são absolutamente necessários na família.  


(112-291, 25.4.1981) 


 


Porque gostamos da nossa família?  As pessoas anseiam pela sua terra natal e pela sua família - pais e 


irmãos e irmãs - porque a família é a base onde elas podem livremente partilhar amor e prosperar.  


(38-328, 8.1.1971)  


 


Uma verdadeira família é um lugar onde o marido ama e serve a esposa, como a sua mãe, a esposa ama 


e serve o marido, como o seu pai, e eles amam-se mutuamente, como irmão e irmã.  O Reino do Céu, 


onde famílias ideais vivem, é um lugar onde um marido e esposa se amam e respeitam mutuamente, 


como amam e respeitam o próprio Deus.  Tal tradição devia ser estabelecida nesta terra.  (Bênçãos e 


Família Ideal – 924) 


 


Há três espécies de amor numa família ideal, cada uma governada por Deus: o amor eterno dos pais, do 


marido e mulher, e dos filhos.  (Bênção e Família Ideal - 913) 


 


Numa família ideal, os pais, filhos, e irmãos e irmãs todos desejam unir-se através de verdadeiro amor.  


O Reino do Céu na terra começa na família, e o Reino do Céu no Céu é automaticamente realizado, 


porque aqui todos estão no mesmo pé de igualdade.  (A Figura Central do Futuro – 172) 


 


De onde vem a felicidade?  Onde podemos encontrar um ambiente que nos faz querer cantarolar?  Na 


família.  No entanto, a felicidade da família não pode ser realizada quando há problemas emocionais, 


nem quando não há amor.  (23-120, 18.5.1969) 


 


Onde pensam vocês que a infelicidade começa?  Começa a partir do momento em que o ninho de 







amor desaparece.  Uma família feliz é aquela onde há pais, que servem como uma cerca à volta da 


casa.  Verticalmente, esta família serve e apoia os pais, que representam o Céu, e, horizontalmente, 


une o marido e a mulher.  Eles obedecem à lei do Céu e transmitem-na através dos seus descendentes.  


(19-305, 10.3.1968) 


 


De que espécie de amor têm vocês estado à procura?  Se têm estado à procura do amor de Deus, então, 


a vossa mente e corpo têm de estar completamente unidos, para que o amor de Deus possa vir.  Então, 


alargando este modelo, deviam criar o Reino do Céu como um casal e como uma família.  O Reino 


Celestial da família só é realizado quando a mãe e pai se amam mutuamente, em completa unidade, e os 


filhos e filhas obtêm um companheiro que é como a sua mãe ou pai.  Quando os pais se tornam o 


sujeito, e os filhos e filhas se tornam o objecto, isto torna-se a família do Reino do Céu.  (96-28, 


1.1.1978) 


 


A família, que consiste nos pais, marido e mulher, e filhos, é um microcosmo do mundo.  Vocês 


deviam saber que o caminho da vida para toda a humanidade consiste em expandir o amor ao nível da 


família às relações entre todas as pessoas.  Devíamos amar pessoas idosas, como ao nosso avô e avó; 


as pessoas de idade madura, como ao nosso próprio pai e mãe; aquelas que parecem mais velhas que 


nós, como aos nossos próprios irmão e irmã mais velhos; e aquelas que parecem mais novas que nós, 


como aos nossos próprios irmão e irmã mais novos.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 613)  


 


Onde começa o Reino do Céu?  Começa nas nossas famílias.  Então, qual é a nossa ideologia?  É a 


ideologia da família.  A ideologia cósmica (cheonju ju-eui) que prosseguimos é a ideologia da casa 


celestial, porque tem o carácter chinês cheon (天), que significa “Céu” e o carácter ju (宙), que 


significa casa.  (26-102, 18.10.1969) 


 


A família é uma pequena nação, baseada numa pequena sociedade.  É uma pequena nação, pequeno 


mundo e pequeno cosmos.  Portanto, vocês não podem fazer nada isolados da vossa família.  (24-230, 


17.8.1969) 


 


A família é a base ética da sociedade e a organização mais exemplar, fundamental e primária, no mundo 


humano.  Em tal família, o amor é o padrão de valor mais elevado.  (Bênção e Família Ideal - 924) 


 


As ocorrências mais importantes da vida de uma pessoa são o nascimento, o casamento e a morte.  


Então, na altura do nascimento, em que condições devia nascer?  Devia nascer de uma boa linhagem e 


circunstâncias.  Em seguida vem o tempo do casamento.  Vocês casam-se para formar uma família e 


viver uma vida plena, isto é, para estabelecer uma base de quatro posições.  A vontade de Deus e a 


finalidade humana só serão realizadas quando as leis do universo tiverem sido estabelecidas na terra.  


A família é o lugar onde nos esforçamos por viver de acordo com tais leis do universo.  (24-230, 


17.8.1969) 


 







A família é a unidade básica para aperfeiçoar o Reino do Céu.  O Reino do Céu é um lugar de onde se 


não deseja sair, uma vez que lá se entre.  É também um lugar onde vive Aquele que se quer ver outra 


vez, mesmo depois de O ter visto cem vezes.  Se todas as pessoas desejam ir para lá, desejam vê-l’O e 


viver com Ele, o mundo será unificado.  O nosso objectivo é mover-nos em direcção a esse lugar.  


Mas isto não será realizado de uma só vez.  Primeiro, a fundação individual tem de ser estabelecida, 


em seguida, a fundação familiar, e então, esta tem de expandir-se a um povo, nação e mundo.  (12-180, 


1.4.1963) 


 


Onde está o Reino do Céu?  Não cai do céu.  O Reino do Céu é um lugar no qual pais e filhos podem 


desenvolver a sua capacidade para dar e receber; um lugar onde se sente alegria total através da 


interacção com a criação e uso dela, como uma condição para realizar o nosso ideal.  (78-35, 


1.5.1975) 


 


Não se pode entrar sozinho no Reino do Céu.  Contudo, através da Bênção, pode saltar-se facilmente 


sobre o portão do Reino do Céu, o qual é um lugar onde se entra como uma família.  É um lugar onde 


se entra ligando três gerações.  (12-265, 25.5.1963) 


  


A religião é um ensinamento superior; tem sido o meio principal usado por Deus para ensinar e amar a 


humanidade.  Não há mais nada.  Logo, Verdadeiros Pais ensinam aos filhos aquilo de que o mundo e 


Deus gostam.  (102-240, 1.1.1979) 


 


Não se vai para o Reino do Céu seguindo os ensinamentos de alguém; só as pessoas que vivem de 


acordo com a sua mente original irão automaticamente para lá.  Quando o sol se levanta, todos os 


rebentos das árvores se voltam para ele.  Mesmo plantas e árvores sabem como voltar-se na direcção 


certa, e por isso não é possível que os seres humanos, que são os senhores da criação, sejam ignorantes 


do seu próprio caminho.  No entanto, um tal fenómeno ocorre.  (75-41, 1.1.1975)  


 


O Reino do Céu é um mundo de amor; um mundo que existe e vive inteiramente para Deus, o centro.  


(98-33, 8.4.1978) 


 


Vocês vão para o Reino do Céu, deslocando-se ao longo dos carris de amor.  As coisas parecem 


autênticas, quando falo deste modo, não é verdade?  Esse fio de amor não se torna mais fino, como um 


elástico, à medida que é puxado, mas, pelo contrário, quanto mais é puxado mais grosso se torna.  (57-


162, 31.5.1972) 


 


Os seres humanos precisam ter uma relação de pais e filhos, marido e mulher, e irmão e irmã.  Por 


outras palavras, estas três relações têm de interceptar-se no mesmo ponto; tem de haver um único 


centro para as três.  O centro do que está acima e abaixo, à esquerda e direita, e à frente e atrás não 


pode ser diferente, porque, se o centro diferir, o equilíbrio das relações de acima e abaixo, esquerda e 


direita, e frente e trás será completamente destruído.  Então, o número sete será eventualmente 







realizado pelas posições de acima e abaixo, esquerda e direita, e frente e trás, e pelo centro.  Formar o 


número sete, deste modo, significa tornar-se uma família completamente unida pelo verdadeiro amor de 


Deus.  Todas estas posições formam uma esfera perfeita e criam harmonia e unificação.  (299-114, 


7.2.1999) 


 


Em todo o mundo, estão a viver pessoas como o meu avô e avó, como a minha mãe e o meu pai, como 


o meu marido ou esposa, e como os meus filhos e filhas.  Estes quatro tipos de pessoas estão a viver 


em todo o mundo.  Por esta razão, devíamos compreender que a família é um manual, uma espécie de 


escritura, para educar as inúmeras pessoas do mundo, de modo que elas se possam tornar cidadãos do 


Reino do Céu.  (130-267, 5.2.1984) 


 


A família é um livro de texto, através do qual vocês se podem ligar ao Reino do Céu.  É um manual 


para a vossa educação.  Se aplicarem esta educação da família à nação, serão patriotas; se a aplicarem 


ao mundo, serão patriotas; se a aplicarem ao Céu e terra, serão os sagrados filhos e filhas de Deus.  


(137-77, 18.12.1985) 


 


A família é um manual de amor e um campo de treino de amor, através do qual vocês podem receber, 


na altura da morte, o direito de residir no Reino do Céu, no palácio real de paz.  O nosso mundo é a 


expansão do amor desenvolvido na família.  Há um mundo de avôs, um mundo de avós, um mundo de 


pais e mães, um mundo de maridos e esposas, e um mundo de filhos e filhas.  Cada um destes 


expande-se para formar o mundo.  (142-242, 11.3.1986) 


 


 Deus deseja realizar o reino de amor.  Esta é a Sua vontade.  A Sua vontade é desenvolver o 


mundo ideal de amor e globalizá-lo.  A família é a oficina onde se passa na escola primária, se forma 


na universidade, e se obtém mesmo um doutoramento. A família expande-se para o mundo.  


Observando o mundo cuidadosamente, podemos dizer que há um mundo onde os avôs e avós vivem, 


um mundo onde tios e tias vivem, um mundo onde irmãos e irmãs mais velhas vivem, um mundo onde 


jovens vivem, e um mundo onde crianças vivem.  Então, estes lugares, com pessoas idosas, pessoas de 


meia idade, jovens e crianças, são simplesmente maiores e mais populosos que a família, mas, 


essencialmente, uma ampliação dela.  (147-281, 1.10.1986) 


 


O centro da família é os pais.  Porquê?  Porque os pais existem para a família, como um todo.  (124-


51, 23.1.1983) 


 


As pessoas precisam de uma família, nação, mundo, de um ambiente original no mundo e no universo.  


(141-300, 2.3.1986) 


 


O meu ponto de vista é que, na família onde existe amor, os pais são os representativos da nação e de 


Deus.  A primeira fase do campo de treino começa na família.  A primeira fase de educação e 


mudança começa na família, e a segunda começa na nação.  Aqui, precisamos de um patriota.  Em 







seguida, a terceira fase de educação começa no mundo.  Aqui, precisamos de um santo.  No mundo 


espiritual começa a quarta fase de educação e mudança.  Em seguida, tornamo-nos filhos e filhas de 


Deus.  Simplesmente porque alguém é um santo, isso não significa que seja um filho ou filha de Deus.  


Assim, toda a gente devia ser os filhos e filhas de Deus.  Finalmente, atingimos a posição dos filhos e 


filhas divinos, unimo-nos com o amor de Deus, e alcançamos o ponto onde podemos possui-l’O 


eternamente.  (141-300, 2.3.1986) 


 


2. A Família É o Centro de Treino de Amor para a Vida no Reino do Céu 


 


O Reino do Céu é um mundo de amor, um mundo que existe para Deus, e um mundo onde as pessoas 


vivem para Deus.  (98-33, 8.4.1978) 


 


A família é um microcosmo da história.  Está ligada à história.  A família começa com Deus, porque 


é herdada verticalmente.  Contudo, tem de ser herdada verticalmente, num ângulo recto.  O avô e avó, 


representando Deus, já herdaram isto.  (216-262, 7.4.1991) 


 


Logo, o vosso avô e avó não são outra coisa senão um microcosmo dos vossos antepassados.  (214-


268, 3.2.1991) 


 


O vosso avô é um herdeiro e um representativo de Deus para todos os antepassados das eras históricas.  


É um herdeiro que, centrado em Deus, nos liga à história.  (216-262, 7.4.1991) 


 


O avô e avó são representativos das eras passadas, e a mãe e o pai representam a era presente.  Os 


filhos e filhas representam o futuro.  Por consequência, o meu avô e avó são o passado, a minha mãe e 


pai são o presente, e eu represento o futuro.  Aqui, se há filhos e filhas, eles unem o passado, presente 


e futuro.  Assim, os três conjuntos de pais e três antepassados têm de ligar os seus três amores e amar 


as quatro gerações.  Então, a Queda significa o insucesso de Deus de ver o Seu neto.  (211-206, 


30.12.1990) 


 


O Reino do Céu começa com a família.  O avô representa Deus, a mãe e pai representam o presente, e 


os filhos e filhas são o futuro.  O passado, presente e futuro estão condensados na família.  Assim, a 


mãe e pai representam este mundo.  O avô representa Deus.  O avô e avó têm a posição do Deus do 


passado, a mãe e o pai, a do Deus do presente, e os futuros filhos e filhas, a do futuro Deus.  Todavia, 


são todos iguais por causa de verdadeiro amor.  Quando o seu núcleo fundamental é baseado no modo 


de vida para a causa dos outros, em verdadeiro amor, podem desenvolver uma visão de unidade 


essencial e valor igual.  Quando as quatro direcções se combinam numa só, viveremos eternamente 


como companheiros do amor de Deus, com base na lógica do verdadeiro amor, porque esse lugar é 


eternamente protegido pela prosperidade do amor de Deus.  (211-289, 30.12.1990) 


 


Que precioso seria se eu estivesse numa posição de estabelecer uma relação directa com Deus!  A 







finalidade de procurar a verdade consiste em aperfeiçoar a família, e sentir amor infinito e felicidade lá.  


(33-68, 8.8.1970) 


 


Que é a família?  É um campo de treino através do qual podemos ocupar, com amor, a nação e mundo 


ideais.  Além disso, é um campo de treino através do qual podemos ocupar mesmo o Reino do Céu e 


Deus.  (106-25, 4.11.1979) 


 


Aqueles que não amaram sufocarão no outro mundo.  Não serão capazes de respirar.  A vida terrena é 


um campo de treino que vos prepara para poder respirar nesse mundo.  Assim, a vossa família é o 


manual do amor.  Quando vêem alguém da idade do vosso avô, deviam pensar que o amarão ainda 


mais que o vosso próprio avô, e quando vêem alguém da idade do vosso pai ou mãe, deviam dar-lhe as 


boas-vindas, independentemente da sua nacionalidade ou da cor da sua pele.  Quando vêem uma 


pessoa jovem, deviam amá-la como o vosso próprio filho ou filha.  (121-294, 29.10.1982) 


 


Que é o Reino do Céu?  É o lugar onde vocês podem amar as pessoas do mundo, como amam a vossa 


família, e tais pessoas são as pessoas do Reino do Céu.  Que formam as quatro gerações do vosso avô 


e avó, mãe e pai, esposa, irmãos e irmãs, e os vossos filhos?  Formam uma família, a qual é como um 


manual para vos ajudar a sentir amor, o verdadeiro amor do universo, como pessoas do Reino do Céu.  


Vocês deviam saber que a família, que é o manual, é a fundação sobre a qual vocês recebem estes 


ensinamentos.  (129-96, 1.10.1983) 


 


O amor de Deus manifesta-se nas coisas da criação.  Onde aparece o amor parental?  Aparece nas 


crianças.  Também, onde existe um marido, o amor da esposa aparece.  Tal como podemos ver o 


amor dos pais, olhando para os filhos, e o amor da esposa, observado o estado do vestuário do marido, 


podemos ver o amor de Deus, olhando para as coisas criadas neste mundo.  (20-18, 31.3.1968) 


 


O amor de Deus aparece às pessoas, de maneira ordenada.  Primeiro é o amor parental, e, em seguida, 


vêm o amor conjugal, amor filial e o amor fraternal.  (20-33, 31.3.1968) 


 


Se tivermos amor, podemos tornar-nos amigos de Deus e tê-l’O também como nosso Pai.  (67-171, 


3.6.1973) 


 


Diz-se que a vida não é mais que uma viagem, e nós somos os viajantes.  Temos de sentir 


profundamente amor vertical e horizontal, enquanto na viagem.  Depois de criarmos uma família 


baseada no amor de pais, de marido e mulher, de irmãos e irmãs, e filhos e filhas verdadeiros, devíamos 


expandir isto horizontalmente, através de famílias, em todas as direcções.  Uma vez que tenhamos 


estabelecido o modelo da verdadeira família, que una as dimensões vertical e horizontal, temos de 


expandi-lo para a tribo, nação e mundo.   A este mundo de amor, que se liga a Deus, chamamos o 


Reino do Céu.  (298-306, 17.1.1999) 


 







O amor de Deus abre o portão da salvação.  Temos de herdar amor, vida e linhagem verdadeiros.  


Devíamos saber que, de outro modo, não pode haver salvação.  (275-55, 31.10.1995) 


 


Destruir algo que não nos pertence e espalhar os bocados por toda a parte é o pior de todos os pecados.  


O pior e mais odiado de todos os inimigos é aquele que destruiu amor.  Não há diabo mais atroz que 


aquele que impossibilita que os filhos amem os pais, e destrói a relação de um casal de modo que eles 


não se possam amar como marido e mulher.  (82-200, 25.1.1976) 


 


Devido à Queda dos nossos primeiros antepassados humanos, perdemos primeiro o amor fraternal, em 


seguida, o amor conjugal, e, finalmente, o amor filial.  Sem restaurar este amor perdido, não podemos 


entrar no Reino do Céu.  (82-201, 25.1.1976) 


 


Este é o lugar para onde vamos depois de termos vivido em unidade com o verdadeiro amor de Deus e 


preparado uma tribo baseada no Seu verdadeiro amor.  Sem possuir verdadeiro amor, nunca 


poderemos entrar no Reino do Céu.  Temos de nos preparar para esse dia, mesmo que tenhamos de 


esperar dezenas ou mesmo milhares de anos.  (270-240, 7.6.1995) 


  


Uma vez que Deus é a substância original do verdadeiro amor, aqueles unidos por verdadeiro amor 


formam um só corpo.  Os pais são deuses vivos, permanecendo na posição de Deus.  O marido e 


mulher representam, cada um deles, um aspecto da natureza dividida de Deus, e os filhos e filhas são 


pequenos deuses.  Uma família de três gerações, organizada de tal modo, baseada em verdadeiro amor, 


é a fundação para o Reino do Céu.  Sem uma tal fundação, o Rei do Céu não pode ser estabelecido.  


A família é o centro do universo.  A perfeição de uma família é a base para a perfeição do universo, e 


assim, se vocês amarem no universo como amam na família, serão livres de ir para qualquer lado, sem 


restrições.  Neste caso, Deus permanece na posição central, combinando todos os tipos de amor, como 


o Pai de todo o universo.  (298-306, 17.1.1999)  


 


A base para uma família original centrada em Deus inclui todo o amor de homens, mulheres, filhos, 


filhas, pais e Deus.  Se vocês amam os vossos pais, marido e filhos e filhas, em tal lugar de unidade, 


será como viver no Reino do Céu.  (Bênção e Família Ideal – 942) 


 


Onde começa o Reino do Céu?  Começa na família.  Não se manifesta noutro lugar.  O Reino do 


Céu é simplesmente uma expansão tridimensional da família.  Não é algo fora dela.  Por conseguinte, 


quando vocês abraçam a vossa esposa ou marido, deviam pensar que são um homem e uma mulher 


unindo-se como representativos do mundo.  A família é o lugar onde vocês substancializam, através 


de acção, o vosso amor pela humanidade.   (30-82, 17.3.1970) 


 


Vocês deviam respeitar a vossa própria carne e sangue.  Deviam respeitar a vossa mãe e pai, avô e avó, 


como os donos da vossa casa, representando a realeza do Reino do Céu, mas eles são desprezados 


porque são velhos, não é verdade?  É isto o conflito de gerações?  Quem inventou isto?  Satanás 







inventou esta palavra.  Onde está o conflito de gerações?  Há um conflito de gerações no amor?  Foi 


o modo de amar há mil anos diferente do modo de amar de hoje?  O modo de amar é o mesmo e 


também se faz amor do mesmo modo.  O conteúdo é diferente do conteúdo original.  Se a Queda não 


tivesse ocorrido, então, a fórmula do amor teria permanecido inalterada, mesmo depois de cem milhões 


de anos.  Mesmo que o Céu e a terra estejam em constante agitação, se as três gerações de avô e avó, 


mãe e pai, e filhos e filhas se unirem fortemente, como uma fortaleza de ferro, e tiverem Deus como 


seu núcleo, serão a semente necessária para realizar o Reino do Céu em toda a parte.  A fonte 


fundamental para a semente do amor de Deus e a semente da vida é esta linhagem.  Temos de 


estabelecê-la, pois de outro modo não haverá esperança para o Reino do Céu na terra, Reino de paz ou 


mundo de felicidade e liberdade.  (225-300, 26.1.1992) 


 


Que é o Reino do Céu?  Vocês falam acerca de ir para o paraíso ou Reino do Céu, mas não podem ir 


sozinhos.  O Reino do Céu é um lugar onde têm de ir com os vossos pais e irmãos e irmãs.  (15-278, 


30.10.1965) 


          


 


  


 


  


 


    


          


  







CAPÍTULO V 


 


AMOR E O MUNDO ESPIRITUAL 


 


1. A Atmosfera do Mundo Espiritual É Amor 


 


Nós nascemos em amor, representando Deus, vivemos em amor, atingimos o destino de amor, tendo 


filhos e filhas, e regressamos a Deus, para viver com Ele eternamente.  Por outras palavras, a nossa 


vida começa em amor, amadurece em amor, e é colhida como o fruto de amor.  A morte de uma pessoa 


é a ocasião na qual o fruto é colhido.  (298-311, 17.1.1999) 


 


A morte significa um segundo nascimento, no fim da nossa vida física.  O lugar onde temos esse 


segundo nascimento – o lugar para onde vamos depois da morte - é o mundo espiritual.  Entramos 


nesse mundo e recebemos de Deus, que é o terceiro Pai, uma provisão de verdadeiro amor, que 


representa o universo inteiro.  O mundo espiritual é um mundo onde respiramos amor e vivemos em 


amor.  Portanto, se vocês falharem em desenvolver um carácter de completo verdadeiro amor, o vosso 


caminho para viajar livremente será restrito, e não serão capazes de passar através de todas as quatro 


direcções.  Ainda que consigam passar por um portão, não serão capazes de ir mais além.  Se 


quiserem estar qualificados para viver ao ritmo das quatro estações, independentemente de tempo e 


lugar, têm de desenvolver, durante a vossa vida terrena, um carácter que vos permita amar 


completamente.  (298-311, 17.1.1999) 


 


Morrer é renascer no amor de Deus, mas os seres humanos fazem um grande alvoroço, dizendo: “Oh 


não, estou a morrer!”  Deus ri disto, em voz alta.  Ficaria Deus feliz ou triste por ver tais pessoas a 


chorar e lamentar-se?  Devia sentir-se alegria no momento de passar do mundo de amor limitado para 


o de amor ilimitado.  O momento da morte é o momento de um segundo nascimento.  Não vos 


parece?  Esse caminho é o caminho da ascensão (seungwha).  (116-172, 1.1.1982) 


 


Devíamos ultrapassar a morte, porque ela é o processo de mudança, abrindo o caminho para uma 


segunda vida.  A morte não é uma ocasião triste.  É um salto para um novo mundo, uma ascensão.  


(139-214, 28.1.1986) 


 


No mundo secular, a morte significa o fim da vida, mas a morte significa, realmente, nascer de novo 


noutro mundo.  Por consequência, vocês não deviam estar deprimidos, tristes, ou ansiosos, quando 


pensam na morte.  Em vez disso, deviam regozijar-se com a ideia do renascimento, em triunfo 


espiritual, depois de as pessoas terem vivido para a sua missão.  Se ficarem cheios de tristeza e 


sofrimento, isto só fará com que o espírito de uma pessoa, que estava a caminho do mundo espiritual, 


seja de novo puxado para a terra. Tal como o momento em que um bebé sai do útero da sua primeira 


mãe, a cerimónia da ascensão (Seunghwa) é uma ocasião na qual uma pessoa nasce num outro mundo, 


através do útero da segunda mãe, o universo.  Isto pode ser comparado com uma cerimónia de 







casamento.  Absolutamente não é um momento triste.  É como um insecto emergindo do seu casulo, 


libertando-se da sua carapaça dura e tomando uma nova forma, tornando-se um novo ser, uma nova 


essência.  (49-285, 17.10.1971) 


 


A razão por que temos de morrer é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada para amar.  Se 


quisermos possuir a verdadeira autoridade de Deus, como Seus companheiros objecto de verdadeiro 


amor, os nossos corpos limitados não serão suficientes.  Portanto, temos de nos transformar em 


espíritos incorpóreos, o que nos permitirá partilhar o ideal de amor, igualmente com todo o Céu e terra.  


Por esta razão, o momento da morte não é um caminho de dor, mas, pelo contrário, é o ponto de partida 


para a abertura do portão da felicidade, através do qual podemos possuir amor universal e verdadeiro.  


(298-311, 17.1.1999) 


 


Tal como recebemos o amor dos nossos pais, partilhámos amor conjugal, e amámos os nossos filhos, 


temos de coleccionar todo o amor de Deus, disseminado durante a nossa vida, e levá-lo connosco para 


o mundo espiritual.  Quando um marido e mulher se unem, realizam completamente os três estágios 


de amor e vão para o mundo espiritual, tornar-se-ão um companheiro objecto eterno de Deus, o 


companheiro sujeito eterno.  Isto acontece, quando um marido e mulher de verdadeiro amor morrem.  


Começam em Deus e acabam em Deus.  (298-311, 17.1.1999)  


 


A vida terrena e a vida no mundo espiritual não são separadas.  A vida terrena é importante, e a vida 


no mundo espiritual, também.  Por outras palavras, a vida no mundo espiritual está ligada à vida 


terrena.  Ambas são importantes, mas as pessoas que vivem hoje na terra não estão cientes da vida 


eterna.  Elas pensam que só a vida nesta terra é importante.  Esse é o problema.  Mesmo entre os 


nossos membros da Igreja da Unificação, há muitos que não compreendem que a vida presente afecta a 


vida eterna.  (217-85, 16.4.1991) 


 


Normalmente, os seres humanos permanecem no útero da mãe, nascem, vivem na terra, durante um 


certo período de tempo, e, em seguida, morrem.  A maior parte das pessoas receiam a morte, à medida 


que envelhecem, porque desconhecem o mundo depois da morte e, assim, a sua ansiedade aumenta.  


(Bênção e Família Ideal - 1062) 


 


O mundo espiritual é um lugar totalmente coberto dos ingredientes de amor.  A terra está coberta de ar, 


mas o mundo espiritual está coberto de amor.  Os seres humanos inalam oxigénio e exalam dióxido de 


carbono, na terra, mas, no mundo espiritual, vivem inalando amor.  O amor que dão e recebem, no 


mundo espiritual, é verdadeiro amor.  (145-267, 15.5.1986) 


 


Os seres humanos vivem no útero, durante dez meses, no seu corpo, durante cem anos, e no mundo 


espiritual, durante a eternidade.  (298-304, 17.1.1999) 


 


 







Logo que um bebé nasce, chora, e, nesse instante, respira pelo nariz, o qual o liga ao seu segundo 


mundo, isto é, ao mundo de ar.  Para nos ligarmos ao mundo de ar e sair para ele, temos de destruir o 


cordão umbilical e o saco de água, onde vivemos no útero.  Na altura desta morte ou destruição, o 


bebé nasce para a mãe terra.  Depois de termos nascido, comemos com a boca e respiramos pelo nariz.  


Mas a comida que comemos na terra é unicamente nutrição necessária para a vida do corpo físico; não 


é um elemento essencial para a vida espiritual.  O elemento essencial da vida não é outro senão amor.  


Portanto, devíamos inalar o ar chamado amor.  Devíamos respirar o ar de amor, do nosso pai e mãe.  


(139-212, 31.1.1986) 


 


No mundo espiritual, os Verdadeiros Pais abrirão o palácio de amor.  Embora haja um palácio no 


mundo espiritual, os Verdadeiros Pais têm de declarar: “Este é o palácio!” e, em seguida, todos os seres, 


no mundo espiritual inteiro, tomarão posição à sua volta.  O mundo espiritual precisa absolutamente 


de Verdadeiros Pais, porque tal responsabilidade ainda está por cumprir.  (205-255, 9.9.1990) 


 


Quando Adão e Eva atingem a perfeição e vão para o mundo espiritual, serão o corpo de Deus, e Deus 


será a sua mente.  Por isso, Deus é invisível, mesmo quando vocês vão para o mundo espiritual.  A 


finalidade de Deus para a criação de Adão e Eva foi produzir pessoas perfeitas, que reflectissem o 


corpo e mente do mundo substancial.  (92-147, 1.4.1977) 


 


Depois de investigar mesmo as ruas traseiras do mundo espiritual, descobri que o princípio do Céu e 


terra era algo simples.  Por outras palavras, a verdade é simples.  Deus entra e torna-se o núcleo da 


medula óssea, onde duas coisas se unem, através do poder da energia absoluta e formam um vácuo.  


Aqui, as duas partes do amor do homem e da mulher unem-se fortemente.  Este é o núcleo do universo.  


As encarnações ideais de amor unem-se e formam o eixo do amor.  (170-170, 15.11.1987) 


 


O mundo terreno e o mundo espiritual movem-se em frente um do outro.  Quando o mundo terreno 


sobe, o mesmo acontece com o mundo espiritual; quando desce, o mundo espiritual também desce.  


Quando um deles se volta, o outro também se volta.  Assim, esta vida devia ser vivida profundamente.   


Devíamos sentir estas coisas, e usá-las para beneficiar a nossa vida eterna.  A nossa vida eterna e a 


nossa vida presente não estão separadas.  (217-85, 16.4.1991) 


 


Para onde iremos eventualmente?  A que se refere o mundo espiritual?  É geralmente chamado o 


mundo depois da morte, mas não é o mundo depois da morte.  Porque não?  Porque é um mundo 


relacionado com amor.  Como é algo que começou com verdadeiro amor, quando eu permaneço na 


posição de verdadeiro amor, aqui e agora, é o mesmo que se estivesse no mundo espiritual.  É por isso 


que o amor é extraordinário.  (144-198, 24.4.1986) 


 


Deus criou os seres humanos de tal modo que eles podem viver para sempre intoxicados por amor.  


Logo, o envelhecimento não é o vosso inimigo.  As pessoas começam com amor, vivem com amor e 


são colhidas como frutos de amor.  Na altura da morte, colhemos os frutos do nosso amor.  







Recebemos amor dos nossos pais e filhos, partilhámos amor conjugal, e vivemos amando os nossos 


filhos.  Estes, juntamente com o amor de Deus e todos os outros amores internos, produzem fruto 


através da nossa vida, e são colhidos e levados para o mundo espiritual.  (83-198, 8.2.1976) 


 


Vocês sabem quão gigantesco é o mundo espiritual?  Já alguma vez imaginaram qual seria a 


população desse mundo?  Alguns médiuns calcularam que há cerca de três mil trezentos e vinte 


espíritos por cada pessoa viva.  Se um tal número estivesse todo do nosso lado, perderíamos ou 


ganharíamos a luta contra o mundo satânico?  (86-192, 28.3.1976) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, inúmeros santos e antepassados reúnem-se para uma 


discussão.  Eles perguntar-vos-ão: “De onde vieste? De que parte do mundo? De que país?” e 


relembrar-se-ão do passado, à medida que falam convosco.  Não é verdade que amigos também 


partilham histórias passadas, quando se encontram?  Quando forem para o mundo espiritual 


encontrarão o vosso primeiro avô e dezenas de milhares dos vossos antepassados.  No entanto, como 


se sentiriam se eles indelicadamente vos dissessem: “Tu não prestas para nada!  Como foi a tua vida?”  


Pensem nisto.  (148-320, 26.10.1986) 


 


Têm uma oferta especial para levar convosco, quando forem para o Céu?  Quando forem para o 


mundo espiritual, mártires religiosos, servos leais de Deus, formarão uma linha em frente de vocês.  


Podem desembrulhar, em frente deles, o presente que levaram? Por que sofrimento passaram vocês e a 


Igreja da Unificação?  Como podem dizer que viveram para a nação e para o mundo, sem ter passado, 


pelo menos, por tanto sofrimento como eles?  Vocês têm sofrido, mas não penso nisso como 


sofrimento.  Ainda temos um caminho a percorrer.  À vossa chegada ao mundo espiritual, têm de ser 


capazes de desembrulhar o vosso embrulho e dizer: “Aqui está o presente que preparei durante toda a 


minha vida; por favor recebam-no”.  Se as mulheres têm de levar muitas coisas com elas, quando vão 


viver com os sogros, como podem vocês ir para o Céu, de mãos vazias?  (32-71, 21.6.1970) 


 


Embora o vosso corpo envelheça nesta terra, quanto mais vocês viverem a vida conjugal e quanto mais 


amarem, tanto mais jovem o vosso espírito se tornará.  Que significa isto?  Significa que, quanto 


mais uma pessoa vive, tanto mais o seu espírito, que é a pessoa interna, amadurece e se torna um 


homem ou mulher bela do grau mais elevado.  (164-101, 26.4.1987)  


  


Como é a vida no mundo espiritual?  Não há preocupações com comida, alojamento ou vestuário.  


Porquê?  Porque tudo o que vocês desejarem, é possível, de acordo com o estado do vosso espírito.  


Também comem no mundo espiritual e, quando tocam no vosso corpo, serão capazes de sentir a 


pulsação do sangue.  É o mesmo.  Embora seja um corpo espiritual, é o mesmo.  (194-42, 


15.10.1989) 


 


No mundo espiritual, vocês não ansiarão por nada, porque nada falta.  Se ansiassem por algo, seria por 


uma verdadeira pessoa.  Por consequência, os servos meritórios que fizeram esforço para educar uma 







verdadeira pessoa, tornar-se-ão, naturalmente, filhos e filhas de glória, no mundo celestial.  Não há 


nada de que se possam orgulhar, excepto isto.  (30-147, 21.3.1970)  


 


Vocês podem ver a vossa mente?  O mundo espiritual é um mundo onde a vossa mente toma forma, e 


é um mundo que transcende tempo e espaço.  Lá, podem tomar refeições sempre que quiserem.  Não 


têm que se preocupar com elas.  Não têm que se preocupar com água, nem com outras bebidas.  Não 


há necessidade de se preocuparem com vestuário.  O mundo espiritual é um lugar onde se elevam 


acima da necessidade de vestuário, comida e alojamento.  Precisariam de carros?  Pensam que lá há 


fábricas de automóveis, alimentos, vestuário, ou de têxteis?  Não há nada disto.  É um lugar onde 


vocês se podem mover centenas de milhões de quilómetros, num instante.  Mas, por intermédio de que 


força?  Pela força do amor.  Se disserem que querem ver a pessoa amada, ela aparecerá em frente de 


vocês.  (210-225, 23.12.1990) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, podem ir para toda a parte, porque não há nada que possa 


impedir o vosso movimento.  Um ser com as características originais de Deus não devia ser bloqueado.  


Deviam ser capazes de viajar por toda a parte.  As pessoas que viveram há centenas de milhões de 


anos, ainda estão no mundo espiritual agora, porque esse mundo transcende tempo e espaço.  Também 


podem ter qualquer idade que quiserem.  Lá, vocês podem encontrar tantas pessoas quantas quiserem.  


(194-132, 17.10.1989) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, notarão que se assemelha a uma pessoa.  Deus, que é o 


Sujeito, e o mundo espiritual, que se assemelha a uma grande pessoa, estarão unidos.  Então, todo o 


mundo espiritual e todo o mundo físico se tornarão eufóricos!  Quando Deus salta, a terra também 


saltará, e quando ri, a terra também ri.  É assim que devia ser.  Quando se observa o mundo espiritual, 


vê-se que está estruturado como uma grande pessoa.  (91-279, 27.2.1977) 


 


No mundo espiritual, explicações ou desculpas são desnecessárias.  Vocês podem sentir 


imediatamente o que está a acontecer, à mais pequena indicação.  Podem sentir se alguém está abaixo, 


ao mesmo nível ou acima de vocês; por outras palavras, conhecem a hierarquia de amor.  Esta 


hierarquia é absoluta.  Quem quer que esteja numa posição mais elevada, permanece naturalmente 


nesta posição, de acordo com essa hierarquia.  É diferente do mundo terreno.  Aqueles que 


enganaram e caluniaram para prosperar, descobrirão que o seu lugar está virado ao contrário.  


Enfrentarão o fracasso.  Por conseguinte, digo-vos que sigam o caminho certo.  (194-132, 


17.10.1989) 


 


Que vão vocês fazer na vossa vida?  Deixemos por detrás um monte de amor.  Se viveram num 


monte de amor, não terão remorsos.  Tal vida prosperará para sempre.  Se morrerem, depois de ter 


vivido deste modo, Deus abençoar-vos-á e, à vossa chegada ao mundo espiritual, virá dar-vos as boas-


vindas, com os Seus filhos e filhas.  (97-167, 12.3.1978) 


 







No mundo espiritual, vocês não podem comer, se não tiverem o amor de Deus.  Não têm direito a 


comer.  O inferno é um lugar onde não se pode comer, embora se veja comida, e não se pode agir, 


embora se saiba o que fazer.  Só aqueles que uniram o seu espírito e corpo com o amor de Deus, 


enquanto na terra, podem possuir o mundo eterno do ideal ou o Reino do Céu.  (91-173, 6.2.1977) 


 


No mundo espiritual, vocês precisam amar Deus mais que o mundo, a vossa nação, a vossa esposa ou 


os vossos filhos.  Aqueles que atingiram o nível mais elevado de carácter, no mundo de amor, serão 


capazes de exercer a autoridade de Deus, nesse mundo.  (91-173, 6.2.1977) 


 


O mundo espiritual é composto do ar de amor.  Tudo tem de nascer através de amor.  Vocês deviam 


viver em amor e encher-se de amor, enquanto vivem para os outros.  Só então se tornarão os seres 


substanciais que Deus ansiou ter através da história, e serão bem acolhidos, onde quer que vão no 


Reino do Céu.  O treino na família é preparação para entrar no mundo espiritual.  (143-71, 


15.3.1986) 


  


Aqueles que expandem o seu treino de família em quatro direcções, criando um mundo no qual amor é 


praticado, irão directamente para o Reino do Céu.  (143-71, 15.3.1986)  


 


Como o mundo espiritual é infinitamente vasto, o amor torna possível viajar mesmo milhões de 


quilómetros, num instante.  O amor é o mais rápido meio de locomoção.  (216-192, 31.3.1991) 


 


Comparada com o mundo espiritual, a terra é como um grão de pó.  Vocês não imaginam quão imenso 


o mundo espiritual é.  É um mundo infinito, que transcende tempo e espaço.  Também, se disserem: 


“Se há uma pessoa que nasceu, viveu e morreu na terra, em tal e tal era, com tal e tal coração, por favor 


avance!”, essa pessoa aparece instantaneamente.  É um mundo onde os vossos sentidos intuitivos se 


tornam realidade.  (224-105, 23.11.1991) 


 


O mundo espiritual é um mundo tão maravilhoso que vocês nunca se cansam de olhar para ele, mesmo 


depois de mil anos.  Não podem mesmo imaginá-lo.  Mesmo as melhores coisas neste mundo não 


são nada em comparação; não se comparam mesmo com um pequeno canto do mundo espiritual.  


Logo, a terra não tem nenhum interesse para mim.  Falando honestamente, quero regressar, porque 


esta terra não serve a minha finalidade.  (15-149, 7.10.1965) 


 


No mundo espiritual, quando Deus olha para vocês, se o vosso coração está cheio de amor, brilham 


cada vez mais.  Aos olhos de Deus, esta luz parece mais maravilhosa que a luz de um diamante.  Ele 


também aprecia esta luz, e quanto mais olha para ela, tanto mais a ama.  É por esta razão que Ele usa o 


termo “amor”  (103-27, 28.1.1979) 


 


O ar no mundo espiritual é amor.  O amor é a essência da vida.  Nesse mundo, não se respira 


simplesmente através das narinas, mas também através do cimo da cabeça e de todas as células.  







Assim, para viver uma vida plena no mundo espiritual, é necessário desenvolver um carácter de amor 


durante a vida terrena.  (112-205, 12.4.1981) 


 


Quando vocês forem para o mundo espiritual, descobrirão que aqueles que sentiram profundamente, na 


sua família, o amor de pais, marido e mulher, irmãos e irmãs, e filhos, gozarão de grande liberdade; eles 


podem ir para qualquer parte, em qualquer direcção, sem restrições.  Reciprocamente, aqueles que não 


sentiram amor, são tacanhos de espírito e, no mundo espiritual, estão isolados e não têm liberdade.  


(Bênção e Família Ideal – 1062)   


        


No mundo espiritual, o amor de Deus é lei.  (98-35, 8.4.1978) 


 


O mundo espiritual é um lugar eterno que procura elementos eternos.  Portanto, um espírito que sentiu 


amor profundamente irá com certeza para esse mundo, automaticamente, como se fosse atraído por um 


íman.  Que espécie de lugar é o mundo espiritual?  É um mundo de harmonia, onde tudo é feito de 


amor e está cheio de amor.  Presentemente, as pessoas – quem quer que sejam – querem estabelecer 


relações de amor.  Desejam isto para estar em ritmo com o mundo espiritual.  (122-16, 15.3.1981) 


 


Não há uma única pessoa que não seja estimulada pelo poder do amor, e não se torne um companheiro 


objecto do poder do amor.  Não há ninguém que não respondesse, se lhe perguntassem com amor.  O 


amor pode recorrer a tudo para tornar isso possível, e tem o poder para fazer reaparecer coisas.  Logo, 


o mundo espiritual é um mundo de movimento livre e não restrito, onde tudo se torna possível quando 


se tem um coração cheio de amor.  (112-219, 12.4.1981) 


 


Vocês têm de unir o mundo espiritual.  Uma pessoa incapaz de controlar o mundo espiritual não pode 


unir a terra.  Prosperidade celestial vem do Céu, e assim, como podem aqueles que são incapazes de 


controlar o Céu, unir o mundo?  Por isso, antes de unificar a terra, temos de unificar o mundo 


espiritual.  (191-204, 24.6.1989) 


 


Vocês são seres humanos históricos ressuscitados, que nasceram dos vossos antepassados e se 


assemelham a eles.  Qual é a duração da história?  Diz-se que tem centenas de milhares de anos.  


Em última análise, a história tem estado a trabalhar para criar estas pessoas que são vocês.  Se se 


chamam Kim, os inúmeros antepassados da família Kim vieram e partiram para vocês poderem nascer.  


Então, vocês são o produto da história.  (46-154, 13.8.1971) 


 


Depois de o vosso avô e avó morrerem, vocês têm de visitar as suas sepulturas.  Pensando neles como 


Deus, deviam visitar as suas sepulturas.  (220-349, 20.10.1991) 


  


Até agora, as pessoas têm estado divididas no mundo espiritual.  Lá, as coisas não se ligam 


horizontalmente; ligam-se parcialmente, de modo vertical.  (218-124, 14.7.1991) 


 







Como todas as espécies de pessoas estão reunidas no mundo espiritual, incluindo assassinos e as suas 


vítimas, estas tentam vingar-se, lutando com facas, contra os criminosos.  Portanto, há tantas barreiras 


bloqueando o caminho.  Assim, por vezes os maus espíritos vão para os descendentes dos seus 


inimigos na terra e fazem com que eles tenham acidentes, os quais frequentemente os levam para o 


mundo espiritual.  Coisas como estas acontecem.  Por isso, todos estes problemas têm de ser 


resolvidos primeiro na terra.  Ao resolvê-los, vocês têm de oferecer uma melhor solução, uma oferta 


mais agradável.  Estes problemas não serão resolvidos a não ser que vocês dêem a esses espíritos, com 


ressentimento, algo mais importante para eles que a morte de alguém, e mais importante que aquilo que 


causou a sua inimizade.  (191-204, 24.6.1989) 


 


Para onde vão as pessoas?  Para o mundo espiritual.  O mundo espiritual é como um mar.  As 


pessoas têm de ir para o mundo espiritual.  Tal como há correntes no mar, há harmonia sem paralelo 


no mundo espiritual.  No mar, as correntes trazem seres harmoniosos e mudança que não se verificam 


na água doce.  Do mesmo modo que há inúmeras espécies de peixes no mar, há inúmeras novas 


famílias do Céu e terra, no mundo espiritual.  O mesmo se passa quando vocês forem para lá.  (141-


306, 2.3.1986)  


 


2. Devíamos Desenvolver um Carácter Afectuoso durante a Nossa Vida Terrena 


 


Quão importante é a vossa vida na terra?  Vocês só vivem uma vez.  É um breve momento, mas só 


vivem uma vez.  Comparada com a vida eterna, a vida terrena não é mais que um ponto no tempo.  É 


demasiado curta.  Durante este período, vocês precisam preparar-se para o mundo espiritual, onde 


viverão depois da vida terrena.  Com esta ideia em mente, deviam permanecer no centro e controlar e 


superar tudo.  De outro modo, não podem atingir a perfeição.  (207-99, 1.11.1990) 


 


Não seria simples se uma pessoa deixasse de existir, no fim da sua vida terrena?  Todavia, as pessoas 


estão destinadas a viver eternamente.  Isto é bom, mas também é um grande problema.  Vocês não 


sabem que a vida é eterna, porque não tiveram nenhumas experiências espirituais, mas, aqueles que as 


tiveram podem encontrar toda a gente, desde Adão até antepassados de há milhares de anos.  (159-277, 


19.5.1968)  


 


Vocês deviam compreender quão precioso é o tempo em que têm o vosso corpo físico.  É só durante 


este tempo que são capazes de ressuscitar Deus e o universo, e unificar todo o Céu e terra.  Mesmo 


Deus e todas as coisas unidas não podem ser trocadas pelo mundo físico.  Porquê?  Porque, sem a 


existência de um ser humano com um corpo físico, a perfeição não pode ser atingida, mesmo que Deus 


e o universo se unissem completamente.  Vocês têm de compreender quão precioso é o corpo humano.  


O nosso corpo não pode ser trocado pelo universo.  Por consequência, estas palavras da Bíblia fazem 


sentido: “Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida?”  (91-190, 


13.2.1977) 


 







Se vocês viveram dois terços ou mais da vossa vida, em pecado, podem jogar fora todo esse tempo?  


Não, não podem.  Permanecerá convosco.  (34-139, 30.8.1970) 


 


Deviam imaginar que estão a tirar uma fotografia da vossa mente e a olhar para a fotografia.  (19-25, 


10.12.1967) 


 


A perfeição é atingida na terra, mas não no mundo espiritual.  É possível atingir a perfeição na terra, 


através de verdadeiro amor, mas não no mundo espiritual.  (217-130, 12.5.1991)  


 


Estão confiantes que viverão amanhã de manhã, para calçar os sapatos que descalçam hoje à noite?  


Por mais ocupados que estejam, não há neste mundo nada mais importante que a questão da vida 


eterna; nada mais sério que a resolução do assunto da vida eterna.  (10-249, 21.10.1960) 


 


Presentemente, as pessoas religiosas desconhecem a lei da indemnização.  Há muitas que procuram ir 


para o Reino do Céu, sem cumprir as necessárias obrigações.  Ao mesmo tempo, não há ninguém que 


diga que irá para o Reino do Céu só depois de tomar responsabilidade por liquidar pecados históricos, 


através de indemnização.  Logo, durante a nossa vida terrena, enquanto temos o nosso corpo, 


devíamos assumir responsabilidade pela resolução de todos os erros da história.  Aqueles que foram 


para o mundo espiritual sem indemnizar os seus pecados, enquanto tinham o corpo, têm de voltar à 


terra e pagar indemnização.  Todos os espíritos das eras históricas, até agora, chegaram ao mundo 


espiritual sem ter sido capazes de pagar indemnização suficiente e, assim, violaram essa lei.  Por 


conseguinte, estão destinados a voltar do mundo espiritual, para tentar de novo estabelecer as condições 


de indemnização.  Qual é a vantagem das pessoas na terra, em relação àquelas que estão no mundo 


espiritual?  É o facto que têm um corpo, com o qual podem estabelecer directamente uma condição de 


indemnização.  (80-93, 19.10.1975) 


 


Vocês deviam saber claramente se são um grupo destinado ao Reino do Céu ou ao inferno.  O Rev. 


Moon é alguém que conhece bem o mundo espiritual.  É um lugar para onde todas as espécies de 


pessoas vão viver.  Não há uma única pessoa que possa evitar a morte.  As pessoas vivem aqui na 


terra durante algum tempo e, em seguida, partem.  Aqueles que viveram para si próprios irão para o 


inferno, e os que viveram para os outros irão para o Reino do Céu.  Estes dois mundos separam-se na 


altura da morte.  (203-99, 17.6.1990) 


 


O lugar chamado inferno é um lugar de onde não se pode sair, durante toda a eternidade, uma vez que 


se caia lá.  No entanto, vocês não compreenderam verdadeiramente o facto que a vossa mãe, pai, e 


parentes vão para o inferno.  Dizem simplesmente:  “No fim, tudo estará bem”, e é tudo.  Mas 


tentem pensar que os vossos queridos pais vão realmente para o inferno.  Se soubessem que os vossos 


pais iam para a prisão, chorariam copiosamente e tentariam libertá-los por todos os meios, não é 


verdade?  O afecto humano é assim.  Então, do mesmo modo, se soubessem que os vossos filhos e 


filhas, pais, parentes, e irmãos e irmãs, que estão ligados a vocês por afecto celestial, iam para o inferno, 







do qual não há escape, não teriam a mesma reacção?  (34-266, 13.9.1970) 


 


Quando vocês se relacionam com pessoas, não tentem usá-las e não pensem em tirar partido delas.  


Não podem fazer isto.  Uma vez que a natureza original de uma pessoa seja esmagada, demora de 


meio ano a três anos para repará-la.  Assim, as vossas acções são algo que deviam recear.  Não há 


inferno mais terrível que este.  Aqueles que sabem isto nem sequer pensam em explorar as outras 


pessoas.  (204-304, 11.7.1990) 


 


Não deviam falar mal de pedintes ou pessoas diminuídas físicas que vêm na rua.  Deviam perguntar a 


vós próprios se o vosso espírito não está na mesma condição que eles.  (10-249, 21.10.1969) 


 


Porque se têm vocês de casar?  Para sentir amor parental, conjugal e filial.  Então, porque são estes 


necessários?  O mundo espiritual é um lugar cheio da atmosfera de amor.  Precisam de uma família 


para vos treinar a seguir o ritmo do mundo espiritual.  Aqueles que chegam lá sem ter sentido isto, não 


poderão seguir o ritmo.  Tais pessoas são como aquelas que não têm nariz para cheirar o ar de amor.  


(Bênção e Família Ideal – 1062) 


 


A atmosfera de amor entre pais e filhos é vertical; uma relação conjugal é horizontal; e a relação 


fraternal é esférica.  Estas três relações são diferentes.  Por isso, só quando vocês têm uma 


experiência de amor profundo destes três tipos, na terra, serão capazes de rodar sem restrições, vertical, 


horizontal e circularmente, no mundo espiritual.  Por exemplo, aqueles que não saborearam amor 


parental quando eram jovens, porque os pais morreram, são pessoas numa situação bastante trágica, 


porque lhes falta uma experiência de amor muito importante.  Aqueles que não tiveram experiência de 


amor conjugal serão muito miseráveis no mundo espiritual, porque lhes falta uma considerável parte da 


vida.  Do mesmo modo, aqueles que não têm irmãos ou irmãs estarão numa posição solitária, 


incapazes de viver uma vida completa no mundo espiritual, porque lhes falta amor para espalhar em 


todas as direcções.  (Bênção e Família Ideal – 1062) 


 


No mundo espiritual, aqueles que amaram suficientemente os seus pais, irmãos e irmãs, cônjuge e 


filhos – isto é, aqueles que tiveram uma profunda experiência de amor, na sua vida familiar – poderão 


gozar de muita liberdade.  Poderão ir para onde quiserem, em qualquer direcção, sem restrições.  


Reciprocamente, aqueles que não tiveram experiência de amor, assim como os tacanhos de espírito, 


estarão isolados no mundo espiritual e sem qualquer liberdade.  (Bênção e Família Ideal – 1062)  


 


Vocês deviam criar e deixar por detrás filhos respeitáveis, quando morrerem.  No futuro, esses filhos 


irão todos para o mundo espiritual, onde serão pessoas do Reino do Céu.  Quando pensam no número 


de pessoas que ofereceram como cidadãos do Reino do Céu, verão que, embora o vosso trabalho na 


terra fosse penoso, se tornou um nobre caminho de glória no mundo da eternidade.  (218-319, 


22.8.1991) 


 







Quando forem para o mundo espiritual, descobrirão que os sucessos de grandes pessoas que lá estão só 


são considerados valiosos na terra.  Que espécie de lugar é a terra?  É uma fábrica para produzir as 


pessoas do Reino Celestial.  Compreendem?  O Céu é imenso e imutável.  É infinito.  É 


imensamente vasto!  As pessoas têm ido para lá durante centenas de milhões de anos, mas não 


sabemos onde estão.  Isto demonstra a sua vastidão.  Então, ainda que cada pessoa produzisse cem 


filhos, não haveria superpopulação, porque o Céu é tão vasto.  É um mundo que pode acomodar toda a 


gente.  Portanto, deviam vocês praticar controlo de nascimentos?  Quando forem para o mundo 


espiritual, a questão que enfrentarão é quantas pessoas levaram com vocês.  Deviam saber que, 


quando levam muitos verdadeiros filhos e filhas do Reino do Céu, elas serão para vosso proveito, no 


que respeita a merecerem honra e determinarem a vossa posição no mundo celeste.  (202-38, 


1.5.1990) 


 


No mundo espiritual, no futuro, o vosso direito de posse é determinado pelo número de pessoas do 


Reino do Céu que levam.  Estas são as vossas possessões eternas.  (218-227, 19.8.1991) 


 


No mundo espiritual não há multiplicação de filhos.  Só há um ponto de encontro, porque Deus está na 


posição do Pai vertical, e só há um eixo.  (221-204, 24.10.1991) 


 


Se vocês cometerem um erro sério, têm de viver em prisão preventiva no mundo espiritual.  Para sair 


de tal lugar, têm de esperar milhares de anos.  Aqueles que são abençoados e cometem um erro sério, 


não pensam que no futuro os vossos filhos e filhas vos dirão: “Mãe, porque nasci eu assim?”  Porque 


me arrastou aqui?”  Pensam que os vossos filhos e filhas se calarão?  As vossas famílias estão em 


níveis diferentes.  Então, vocês irão para o lugar apropriado para o vosso nível, ficarão lá durante 


muito tempo, e os vossos antepassados e filhos e filhas acusar-vos-ão dizendo: “Porque fizeste isto?  


Porque não procedeste melhor?  Que é isto?!”  Terão de permanecer lá enquanto forem acusados.  


Isto não é fácil, e é por isso que deviam proceder bem, enquanto estão na terra.  (207-99, 1.11.1990) 


 


Vocês nasceram dos vossos pais.  Em seguida, o que é mais fundamental é que nasceram de Deus, 


pelo empréstimo do útero da vossa mãe.  O vosso destino é encontrar os Verdadeiros Pais, através dos 


pais universais e dos vossos pais físicos.  Os pais físicos são pais passageiros.  Por isso, a ocasião da 


morte é um momento de alegria, no qual vocês vão encontrar os Verdadeiros Pais.  O verdadeiro amor 


dos Verdadeiros Pais está lá.  Esse lugar é chamado o Reino do Céu no Céu.  O elemento constitutivo 


desse lugar é amor, e está cheio de amor parental.  Esse amor não é para vocês próprios, mas é um 


amor através do qual podem obedecer à lei, sob o princípio de serviço e sacrifício.  Para receberem a 


qualificação de viver lá, têm de amar o universo e a humanidade.  A vida terrena é um campo de treino 


para tal amor, o qual é a essência fundamental do universo.  Se enquanto estiverem na terra praticarem 


amor com tal perspectiva, cumprirem com distinção os requisitos necessários e, em seguida, forem para 


o mundo espiritual, voltarão de certeza para Deus.  Esta é a conclusão.  (105-108, 30.9.1979) 


 


Quando forem para o mundo espiritual, receberão certamente retribuição justa por aquilo que fizeram.  







A porta do Reino do Céu será aberta para famílias abençoadas, porque eu as abençoei.  Mas, ao 


avançarem, à medida que se deslocam nos carris do coração, vocês precisam ser puxados em direcção 


ao mundo espiritual celeste.  Só podem lá entrar quando o vosso coração se harmoniza com ele, 


porque esse mundo é o mundo de amor.  Assim, pergunto a mim mesmo se estão destinados a passar 


por muitos estágios de julgamento, quando esse mundo for revelado.  (70-170, 9.2.1974)  


 


Uma pessoa nasce para poder produzir o fruto de amor na terra.  Aqui, a nossa finalidade é produzir o 


fruto de amor que Deus deseja.  Por conseguinte, a nossa vida é curta.  É uma estação.  É curta, 


compreendem?  (130-158, 8.1.1984) 


 


Não suponham que viverão até aos cem anos.  Mesmo que vivam setenta, se trabalharem três vezes 


mais duramente que o normal, terão vivido o equivalente a duzentos e dez anos.  Pensem desse modo.  


Se trabalharem dez vezes mais, terão vivido o equivalente a setecentos anos, e se trabalharem vinte 


vezes mais, terão vivido o equivalente a mil e quatrocentos anos.  Trabalhem vinte e quatro horas por 


dia, constantemente, durante toda a vossa vida.  Só então produzirão fruto no mundo espiritual e 


possuirão um grande reservatório de amor.  Terão uma grande riqueza de amor.  Os vossos bens de 


amor serão muitos, e o vosso campo de operação será vasto.  (102-38, 19.11.1978) 


 


Os peixes não podem viver fora da água, porque ela é essencial à vida.  Um peixe de água doce não 


devia permanecer unicamente no rio.  Tem de ir também várias vezes para o mar.  Porquê?  Porque 


os peixes de água doce não se podem multiplicar sem ter saboreado água salgada.  Têm de 


experimentá-la.  Vocês sabiam isto?  Também os peixes que vivem no mar têm de ir para a água doce 


e saboreá-la, para se poderem multiplicar.  Têm de passar pelos dois mundos.  (210-128, 17.12.1990) 


 


Igualmente, a terra e o mundo espiritual não são dois mundos separados.  Vocês precisam ter as 


qualidades que vos permitam viver nos dois mundos.  (177-274, 20.5.1988) 
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CAPÍTULO I 


 


A Promessa da Família: Declaração e Condições Prévias 


 


1. Os Antecedentes da Promessa da Família 


 


1.1. Esta é a era centrada em famílias, não em indivíduos 


 


Até agora, na Igreja da Unificação, recitámos a Minha Promessa, enfatizando o indivíduo.  A esfera 


cultural Cristã devia ter servido o Senhor, no Seu Segundo Advento, como sua noiva ao nível 


mundial.  O Reino do Céu na terra e no Céu devia ter começado a partir de mil, novecentos e 


cinquenta e dois, mas tudo acabou em fracasso.  Esta é a razão por que a providência foi prolongada 


durante quarenta anos, e a Igreja da Unificação teve de passar por um período histórico de 


indemnização.  (260-181, 8.5.1994) 


 


Vocês já alguma vez ouviram a expressão Promessa da Família? Apareceu pela primeira vez na 


história.  A Promessa da Família foi estabelecida, porque um homem e uma mulher perderam a sua 


família.  A não ser que restabeleçamos o padrão original da família modelo, aceitável a Deus, antes 


da Queda, Ele não pode regozijar-se ou estabelecer o Reino do Céu onde pode habitar na terra e no 


Céu.  Era inevitável que esta promessa aparecesse.  (274-114, 29.10.1995)  


 


A Promessa da Família foi criada quarenta anos depois da fundação da Igreja da Unificação.  A 


Promessa da Família nunca existiu antes na história.  Agora, que apareceu, famílias satânicas que 


vivem no mundo físico não têm nenhum lugar onde possam viver no futuro.  A Promessa da Família 


representa o facto que indemnizei quatro mil anos de história, e a fundação vitoriosa feita durante a 


Segunda Guerra Mundial, que subsequentemente tinha sido perdida.  Nesta fundação de quarenta 


anos, o Reino do Céu podia agora começar na terra. 


Qual é o primeiro elemento da Promessa da Família?  É “A nossa família… centrada em verdadeiro 


amor”.  As nossas famílias têm de viver centradas em verdadeiro amor.  Que significa verdadeiro 


amor?  Significa que devíamos unir-nos completamente com o amor não caído de Deus e dos 


Verdadeiros Pais.  Devíamos estar ligados à vida e linhagem verdadeiras, baseadas em verdadeiro 


amor.  (266-143, 22.12.1994) 


 


Quarenta anos depois da fundação da Igreja da Unificação, a Federação das Famílias para a Paz 


Mundial e Unificação foi estabelecida, representando completamente famílias restauradas.  


Indivíduos, nas famílias restauradas, têm unido a sua mente e corpo com base na mente original.  


Maridos e esposas estão unidos e pais e filhos também.  Estas famílias têm de aprender de cor a 


Promessa da Família. 


Vocês não podem recitar a Promessa da Família quando a vossa mente e corpo estão em conflito, ou 







quando maridos e esposas estão a lutar.  Não podem recitá-la sem terem filhos.  A unidade entre 


mente e corpo, marido e esposa, e pais e filhos, devia ser baseada no amor de Deus.  Este é o lugar 


onde verdadeiras famílias harmoniosas podem entrar no Reino do Céu.  Só aqueles que estão unidos 


em verdadeiro amor podem recitar a Promessa da Família, a qual apareceu pela primeira vez na 


história.  (264-339, 20.11.1994) 


 


Quarenta anos depois do estabelecimento da Igreja da Unificação, fundámos a Federação das 


Famílias para a Paz Mundial e Unificação.  Para que a Federação das Famílias possa ter êxito, 


temos de ter uma regulamentação absoluta, algo como uma lei constitucional.  Isto é a Promessa da 


Família.  A expressão Promessa da Família nunca existiu até agora.  É a Promessa da Família de 


avançar em direcção ao Reino do Céu e estabelecê-lo.  Se vocês a estudarem cuidadosamente, 


podem ver que o seu conteúdo explica que libertação total será concedida com base na restauração 


através de indemnização.  Aqueles que a memorizam não pertencem ao domínio da família do 


mundo caído, mas ao domínio da família no estágio de aperfeiçoamento.  A família pode ser 


estabelecida com base em verdadeiro amor.  A mente e o corpo, que foram separados por causa de 


amor falso, podem agora ser unidas.  É por isso que, sem unirem a mente e o corpo, vocês não 


podem aprender de cor a Promessa da Família.  (264-244, 3.11.1994) 


 


Porque precisamos da Promessa da Família?  Os membros da Igreja da Unificação têm de mostrar 


ao mundo a tradição da família dos Verdadeiros Pais.  É o lema da nossa família.  O tempo virá 


quando será absolutamente necessária.  Estamos a preparar-nos para esse tempo. 


Na Promessa, vocês podem ver como famílias no ideal de Deus da criação deviam viver.  Todo o 


mundo devia seguir a Promessa da Família.  Os sete parágrafos dentro da promessa representam a 


história providencial inteira e funcionam como um escudo de protecção para vitória dos Verdadeiros 


Pais.  Mesmo que uma pessoa não compreenda a providência das eras do Antigo e Novo 


Testamentos ou o Princípio Divino, é possível ir para o Céu se demonstrar fé, amor e obediência 


absolutos, centrados em Deus.  (272-181, 5.10.1995) 


 


Até agora os Cristãos têm pensado que só Adão e Eva caíram.  Não sabiam que a família de Adão e 


Eva caiu.  Os Cristãos não sabiam que os filhos de Adão e Eva também caíram, quando Caim matou 


Abel.   


Como deviam os membros da Igreja da Unificação fazer a promessa?  Deviam fazê-lo centrados nas 


vossas famílias.  Não precisam de mais nada.  Felicidade, liberdade, paz, e mesmo o cosmos inteiro, 


todos começaram a partir de uma família.  Precisamos fazer a promessa centrando-nos em famílias.  


As famílias não podem ser perdidas.  Uma vez que criemos a família unificada, podemos unir o 


mundo, assim como o Reino do Céu.  (260-152, 2.5.1994) 


 


Temos de enviar messias tribais, ou haverá muitas dificuldades.  Os caminhos ao longo dos quais 


essas tribos nascerão serão bloqueados.  Sendo messias tribais, vocês serão ligados horizontalmente 







à fundação que Adão poderia ter atingido, se não tivesse caído, que Jesus poderia ter completado, se 


não tivesse sido morto, e às fundações nacionais.  Os oito estágios, desde o indivíduo, família, tribo, 


povo, nação, mundo, cosmos e Deus, podem ser completados na terra.  São as fundações horizontais.  


Indemnizando tudo isto, vocês podem ir livremente para qualquer casa, aos níveis individual, tribal e 


nacional, sem interferência de Satanás.  Famílias podem começar a viver com Deus, e o Reino do 


Céu começará na terra.  A Promessa da Família foi criada, porque um tal tempo chegou.  Vocês têm 


de viver de acordo com o conteúdo da Promessa da Família.  (264-191, 9.10.1994) 


 


A família pode ser simultaneamente extraordinária e assustadora.  Vocês nunca deviam esquecer-se 


que o conteúdo da Promessa da Família é uma grande declaração cósmica.  A partir do ano passado, 


tenho estado a declarar nos meus discursos que as pessoas deviam ter famílias.  Este é um princípio 


absoluto.  O tempo para realizar a Cerimónia da Bênção para libertar o mundo espiritual está a 


aproximar-se.  Depois da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, começaremos a realizar a 


Cerimónia da Bênção para o mundo espiritual.  O tempo chegou quando vocês podem chamar o 


vosso cônjuge no mundo espiritual para se ligar com vocês.  Mesmo o inferno pode ser libertado.  


(283-90, 13.4.1997) 


 


Até agora não temos podido estabelecer-nos.  Temos sido repelidos.  Temos estado a flutuar em 


vários lugares, como nuvens.  A esfera cultural Cristã não tinha as fundações espiritual e física, e 


não se pôde estabelecer na terra.  Todavia, as pessoas podem agora receber o direito de herança, 


desde o estabelecimento da Era do Testamento Completo e dos Verdadeiros Pais.  Que se pode 


herdar, devido a este estabelecimento?  Uma família.  Vocês têm de compreender isto.  Por 


conseguinte, temos a Promessa da Família.  Temos de ensiná-la cuidadosamente.  (268-226, 


2.4.1995) 


 


Até aqui, recitámos a Minha Promessa, mas agora estamos a recitar a Promessa da Família pela 


primeira vez.  Antes na história, não tinha havido nenhuma Promessa da Família.  Este é um facto 


extraordinário.  O curso de quarenta anos de indemnização passou.  Agora o tempo chegou quando 


o mundo pode mover-se, conduzido por mim.  Logo, a Promessa da Família pôde nascer.  Depois 


da Segunda Guerra Mundial, a esfera cultural Cristã foi destruída, mas agora foi condicionalmente 


restaurada, na minha fundação vitoriosa mundial.  (263-110, 21.8.1994)  


 


O período de sete anos devia ter sido o período de mil, novecentos e quarenta e cinco, até mil, 


novecentos e cinquenta e dois, mas foi prolongado para um período de quarenta anos, entre mil, 


novecentos e cinquenta e dois, e mil, novecentos e noventa e dois.  Pudemos, então, proclamar a 


declaração da família em Maio de mil novecentos e noventa e quatro.  Foi um acontecimento 


histórico.  Estamos a restaurar a história humana, com base em números.  (265-293, 27.11. 1994) 


 


 







Vocês têm de estabelecer a era do aperfeiçoamento da família, sem vergonha perante Deus, com base 


na era do estabelecimento dos Verdadeiros Pais.  Precisamos dela.  Precisaremos dela.  Qual é?  


Precisamos dela!  Será o lema para milhares ou dezenas de milhares de anos.  É extraordinário!  


Vocês têm de estar gratos pelo facto de poderem recitar a promessa, devido à vossa libertação pela 


remoção da máscara de falsas religiões.  Eu passei por sofrimento tão amargo e derramei inúmeras 


lágrimas no decurso dos anos, para vos trazer até este ponto.  Ofereci o meu próprio sangue para 


conduzir a Igreja da Unificação até agora.  Se vocês não puderem ir para alem do altar sacrificial, 


nunca podem ir para o Reino do Céu.  Têm de fazer este altar.  (261-98, 22.5.1994) 


 


1.2. O estabelecimento da Era do Testamento Completo e o começo da era da família 


 


O estabelecimento da Era do Testamento Completo e dos Verdadeiros Pais é uma expressão 


assustadora.  Indica que lutei e fui vitorioso, ao nível familiar, no mundo satânico.  Estabeleci a Era 


do Testamento Completo, na fundação vitoriosa que fiz, tendo lutado nos níveis tribal, étnico, 


nacional, mundial e cósmico.  Foi estabelecida depois de ter cumprido os testamentos.  Isto é 


extraordinário! 


Que foi a Queda?  Adão devia ter sido o senhor do arcanjo, mas esta relação foi invertida.  Agora é 


fácil falar acerca da restauração desse predicamento, mas fazê-lo na realidade foi quase impossível.  


Tive de subjugar demónios, nos mundos espiritual e físico, e dominá-los. Sem fazer isso, o 


estabelecimento não teria sido possível.  Onde quer que vocês vão, sem a determinação de se 


unirem comigo completamente, não podem fazer o que estou fazendo.  (268-79, 5.3.1995) 


 


Em mil novecentos e noventa e dois, anunciei o Messias e os Verdadeiros Pais ao mundo.  


Concentrando-nos na América, anunciámos os Verdadeiros Pais e a Era do Testamento Completo, no 


dia treze de Maio de mil, novecentos e noventa e três.  Fiz todas as condições necessárias.  Como 


vocês sabem, a América representa o mundo inteiro.  É o lugar final de estabelecimento, em termos 


da esfera cultural Cristã.  Este é o tempo de transição para a nova era centrada nos Verdadeiros Pais.  


Estamos a entrar na Era do Testamento Completo.  A nossa proclamação foi a primeira vez na 


história para um tal acontecimento.  Quanto tempo teve Deus de esperar por este tempo! Quão 


miserável foi ele através da história!  Agora, a era da esperança está a aproximar-se.  Estamos a 


entrar na era em que podemos proclamar os Verdadeiros Pais.  É um acontecimento histórico e 


universal.  Nada assim jamais aconteceu na história humana.  (248-175, 3.8.1993) 


 


Depois da criação, a providência de Deus tem continuado durante dez milhões de anos.  No entanto, 


a fundação não foi estabelecida antes de eu vir.  Revelei a providência da restauração e estabeleci a 


sua fundação, durante a era da Igreja da Unificação.  Na fundação que fiz, pôde anunciar a Era do 


Testamento Completo e os Verdadeiros Pais.  É verdadeiramente um acontecimento mundial 


histórico, embora a palavra acontecimento não seja a palavra apropriada.  Em qualquer caso, este é 


o ponto de partida para a construção do novo mundo.  As designações Verdadeiros Pais e Era do 







Testamento Completo contêm este significado.  Que espécie de promessa deve ser cumprida na Era 


do Testamento Completo?  É o cumprimento da promessa que Deus fez à humanidade, na altura da 


criação.  Não significa que a era da providência da restauração ou a era da providência da salvação 


tivesse sido cumprida.  Significa o cumprimento do ideal de Deus da criação.  Portanto, Deus 


concebeu primeiro a ideia de Verdadeiros Pais, antes de ter pensado na humanidade.  O 


aparecimento dos Verdadeiros Pais é o ideal da criação.  (248-188, 30.9.1993)  


 


Como se entra na Era do Testamento Completo, depois de ter passado através da Era do Novo 


Testamento?  A Era do Testamento Completo representa o mundo unificado de Deus e da 


humanidade.  É o tempo em que Deus e a humanidade têm igual valor, através da sua unificação 


completa, baseada em verdadeiro amor.  Deus não permanece sempre na posição vertical, ou os 


seres humanos, na posição horizontal.  Em amor, as posições vertical e horizontal tornam-se uma só.  


(252-154, 29.12.1993) 


 


Concentrando-me na Coreia, o período de vinte anos, desde mil novecentos e setenta e dois até mil 


novecentos e noventa e dois, foi o tempo em que restaurei o papel do Cristianismo.  Ao nível 


nacional, percorri o curso da Era do Antigo Testamento.  Depois do casamento dos Verdadeiros Pais, 


em mil novecentos e sessenta, trabalhei na América, representando o estágio mundial correspondente 


às Eras do Antigo Testamento e do Novo Testamento.  O estabelecimento mundial dos Verdadeiros 


Pais foi completado no fim deste período.  Foi por isso que anunciei a Era do Testamento Completo.  


Então, vivemos com Deus.  Os nossos membros da Igreja da Unificação podem viver com Deus.  


(246-301, 20.4.1993) 


 


Que significa a Era do Testamento Completo?  É a era em que a família dos Verdadeiros Pais obtém 


vitória total sobre o mundo caído.  Significa que não há inimigos tentando destruir a minha família.  


Aqueles que tentaram perderam e, por consequência, deviam desaparecer.  Mesmo um campeão de 


tiro não pode dizer que é o melhor, se competiu nos Jogos Olímpicos e perdeu.  Tem de entregar o 


troféu de campeão ao novo vendedor.  (234-295, 27.8.1992)  


 


Os Verdadeiros Pais e a Era do Testamento Completo representam a perfeição de Adão e Eva que 


regressaram ao estado não caído.  Adão é uma pessoa e Eva também.  Todas as mulheres no mundo 


são o segundo eu da Verdadeira Mãe.  Este é um ponto importante.  Devia haver um Adão e Eva 


aperfeiçoados.  (266-64, 11.12.1994) 


 


Durante a Era do Testamento Completo, a providência devia ser baseada em famílias.  A unificação 


começa com indivíduos.  Sem ultrapassar obstáculos, nunca se pode entrar no Céu, mesmo depois 


de milhares ou dezenas de milhares de anos.  Nunca se pode restaurar o direito do filho primogénito. 


As pessoas têm de ser subjugadas naturalmente.  Não as podem forçar a render-se a vocês.  Têm de 


usar persuasão.  Qual é apropriada, a rendição natural, ou à força?  Como vocês usaram persuasão, 







não foi o resultado uma rendição natural?   


Vivendo deste modo, estabeleci a família do Éden no Reino do Céu na terra e no Céu.  Isto é 


equivalente a todas as vitórias obtidas através de vários milhares de anos de luta.  Então, todas as 


nações espiritualmente preparadas deviam copiar este molde ou modelo dourado, baseado na 


Verdadeira Família.  Isto devia ser copiado através do mundo.  Tenho o projecto.  Desde que se 


tenha um projecto, as coisas podem ser produzidas instantaneamente.  A família humana inteira, de 


cinco biliões de pessoas, devia ser enxertada nesta família modelo e regressar ao Reino do Céu uma 


vez perdido, ao reino libertado.  Este é o tempo da Era do Testamento Completo, a era para o 


cumprimento da promessa.  (245-157, 28.2.1993) 


 


A coisa mais importante no curso da história, hoje, é o facto que o domínio do povo escolhido foi 


criado.  Em consequência de ter dado as boas-vindas a esta era, tentei ligar isto, no mundo inteiro, 


aos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Os israelitas estavam no estágio de 


formação, os Cristãos, no estágio de crescimento, e os membros da Igreja da Unificação estão no 


estágio de aperfeiçoamento.  Não é verdade?  Os israelitas pertencem à Era do Antigo Testamento, 


o Cristianismo pertence à Era do Novo Testamento, e a Igreja da Unificação pertence à Era do 


Testamento Completo.  A Era do Testamento Completo representa a conclusão.  Que devíamos 


cumprir?  Devíamos cumprir os níveis individual, familiar, tribal, social, nacional e mundial.   


Com base em quê?  No amor, vida e linhagem de Deus.  Logo que Deus estabeleceu a tradição de 


uma linhagem, um amor e uma vida, Satanás não teve outra alternativa senão partir.  Os laços com a 


linhagem satânica são destruídos pela enxertia à linhagem de Deus.  (226-275, 29.2.1992) 


 


Qual é o problema?  Temos de aperfeiçoar as nossas famílias.  É tempo para o estabelecimento das 


vossas famílias, seguindo as minhas palavras, porque estamos na Era do Testamento Completo, a era 


da conclusão da restauração de Canaã, ao nível familiar.  Portanto, quando vocês ouvem as minhas 


palavras, não as deviam tratar descuidadamente.  Arrisquei a minha vida, ensinando-vos 


urgentemente aquilo que tenho de dizer, e desejando deixar por detrás pelo menos estas palavras.  


Vocês têm de compreender isto.  (292-122, 28.3.1998) 


 


Se tivéssemos criado um mundo unido, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, com 


base na esfera cultural Cristã e na América, e se nos tivéssemos todos unidos internamente quando 


estes poderes dominaram o mundo, a providência de Deus podia ter-se desenvolvido rapidamente.  


Desta perspectiva, o tempo imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial foi o de maior 


esperança na história, para Deus, e o momento mais crítico para Satanás.  Se o mundo livre, baseado 


na esfera cultural Cristã e na América, tivesse aceitado a Igreja da Unificação, então, a partir desse 


momento, o mundo espiritual e o mundo físico poderiam ter-se unido.  Este é o ponto de vista 


providencial.  (161-220, 15.2.1987) 


 


 







O mundo satânico continua a desagregar-se.  Vocês têm de esperar e ver o que acontece.  


Indivíduos, famílias, tribos, raças e nações, no mundo satânico, perderam a sua finalidade e direcção.  


Contudo, a nossa Igreja da Unificação tem todos os ingredientes necessários para caminhar em 


frente.  Por conseguinte, a nossa direcção é oposta à de Satanás, e os nossos caminhos intersectar-


se-ão um dia.  No passado, a Igreja da Unificação sofreu sob o domínio satânico; porém, as coisas 


inverter-se-ão.  Este é o significado do nosso estabelecimento.  (268-79, 5.3.1995) 


 


Que é a Era do Testamento Completo?  É o mundo que será realizado logo que o domínio satânico 


termine.  Como se pode cumprir a Era do Testamento Completo?  Através de famílias.  Através de 


famílias abençoadas.  Por esta razão as famílias de Adão, Noé e Jacob apareceram na providência.  


Depois do aparecimento da era do Segundo Advento do Senhor, estabeleci a família de Jesus.  


Representando a restauração da família de Jesus, abençoei os trinta e seis, setenta e dois, e cento e 


vinte e quatro casais.  Os quatrocentos e trinta casais representam a Coreia e os seus quatro mil e 


trezentos anos de história; quarenta e três casais do mundo foram ligados aos quatrocentos e trinta 


casais.  Os setecentos e setenta e sete casais representam todas as nações do mundo.  Essa Bênção 


foi seguida pela Bênção dos mil e oitocentos casais.  Presentemente, a providência moveu-se entre 


sete mil e oito mil casais.  Foi assim que fizemos uma base firme para a fundação mundial.  A Era 


do Testamento Completo está a ser cumprida através de famílias.  Para além de ter abençoado Jesus, 


tive de organizar a Bênção dos doze apóstolos e setenta discípulos.  Doze apóstolos, setenta 


discípulos, e cento e vinte discípulos estão a ser reorganizados ao nível familiar.  (131-71, 


16.4.1984) 


 


O lema deste ano é: “Herdemos o Domínio Vitorioso dos Verdadeiros Pais”.  O âmbito do domínio 


vitorioso abraça as esferas do indivíduo, família, povo, nação, mundo, cosmos e do Céu e terra.  


Unifiquei e libertei-os a todos.  Agora Satanás tem de retroceder.  À medida que o tempo passa, 


todos os demónios declinarão.  No Jardim do Éden, a manifestação do bem e do mal foi expressa na 


relação entre dois irmãos.  Está é a razão pela qual as pessoas no mundo de hoje estão a dizer: “O 


mundo tornou-se agora uma aldeia global”.  Os meus ensinamentos dizem que o mundo se tornou 


uma família global.  A família e aldeia globais estão relacionadas entre si.  O lado Caim, como o 


filho primogénito, representa o mundo satânico.  A aldeia global representa o lado Caim, e a Igreja 


da Unificação representa o lado Abel.  Estas duas têm de tornar-se uma só.  (267, 8.1.1995) 


 


O mundo Caim não tem outra alternativa senão seguir a Igreja da Unificação.  Indivíduos têm de ser 


aperfeiçoados para poderem realizar uma família como Deus desejava.  Vocês não podem encontrar 


a ideia de aperfeiçoar indivíduos, ou a ideologia da família, verdadeiro homem e verdadeira mulher, 


fora da Igreja da Unificação.  Os membros da Igreja da Unificação não têm nada a ver com a SIDA, 


amor livre, homossexualidade, lesbianismo, ou drogas.  O nosso objectivo é libertar e aperfeiçoar 


indivíduos, famílias, tribos, o mundo, o Céu e a terra, com base em verdadeiro amor.  Libertando 


mesmo Deus e os Verdadeiros Pais, e, em seguida, cumprindo os deveres de piedade filial, servos 







leais, santos e filhos e filhas divinos, vocês podem ser libertados e viajar livremente no Reino do 


Céu no Céu e na terra.   


Este é o caminho a seguir, de modo a nos tornarmos pessoas de carácter, e é a finalidade dos meus 


ensinamentos.  A conclusão é muito simples.  Investi cinquenta anos da minha vida – a minha vida 


inteira – uma vida entretecida com muitas experiências variadas, perseguição, ridículo e sofrimento, 


de modo a completar o domínio mundial da libertação.  Agora o tempo chegou para eu conceder a 


toda a humanidade a fundação mundial vitoriosa que Deus tem ansiado.  O tempo chegou para os 


Verdadeiros Pais transmitirem livremente, aos seus filhos, devido ao seu amor, tudo o que têm.  


(267-254, 8.1.1995)         


 


O Reino do Céu na terra e no Céu tem de ser unificado.  A família vivendo um estilo de vida 


celestial, enquanto na terra, com base no verdadeiro amor de Deus, passará para o mundo espiritual, 


onde este estilo de vida continuará.  As pessoas que vivem boas vidas de família baseadas no 


verdadeiro amor de Deus, enquanto na terra, viverão exactamente do mesmo modo no Céu.   


Este não é o tempo para a salvação individual.  Os Cristãos falam acerca de salvação individual, 


mas isto não está certo.  A vontade de Deus consiste em salvar a família.  A restauração devia ter 


lugar na família, porque a Queda aconteceu na família.  O tempo para isto é agora! 


Pela primeira vez na história, entrámos na era do estabelecimento, tendo os Verdadeiros Pais como 


centro.  O lema deste ano é “O Estabelecimento Seguro dos Verdadeiros Pais e a Era do Testamento 


Completo”.  A família dos Verdadeiros Pais estabeleceu-se finalmente.  Estamos a organizar tribos, 


raças e nações, com base na Verdadeira Família e nas famílias abençoadas.  Agora temos a fundação 


mundial e estamos a entrar na era do estabelecimento.  Deixámos de ser vagabundos.  Por 


conseguinte, é tempo para construirmos estruturas.  Quando vocês consolidam famílias, têm uma 


tribo; quando consolidam povos, formam nações.  Nós próprios temos de construir a fundação do 


Reino do Céu na terra, com base nessas famílias.  (260-304, 19.5.1994)  


 


1.2. O estabelecimento da Federação das Famílias e avanço em direcção à era da família 


mundial 


 


A missão da Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial acabou, e a 


missão da religião também.  Pela primeira vez na história, estamos a entrar na nova era, uma era em 


que a humanidade não precisa de salvação.  A Federação das Famílias está a criar famílias ideais, de 


modo a completar o trabalho da restauração, para estabelecer o ideal de Deus da criação e construir o 


mundo celeste ideal.  (8.04.1997, Coreia) 


 


Por consequência, famílias têm de fixar-se na terra.  Até agora, as religiões têm enfatizado salvação 


individual e não salvação familiar.  Todas as religiões têm ensinado as pessoas a deixar e abandonar 


as suas famílias.  Agora é um tempo diferente.  Todas as religiões falam acerca da salvação de 


indivíduos, mas não têm nenhuma ideia de como salvar famílias, tribos e nações.  A nossa Igreja da 







Unificação ensina como salvar nações e o mundo, com base em famílias.  (283-106, 8.4.1997) 


 


O ideal da criação de Deus, pelo qual Ele tem ansiado desde o Jardim do Éden, só aparecerá quando 


uma família se fixar, se tornar reconhecida pelo mundo e produzir frutos.  Através de filhos e filhas, 


essa família tem de expandir-se horizontalmente para se tornar uma tribo que, automaticamente, se 


liga às pessoas.  (283-84, 8.4.1997) 


 


É por isso que as famílias são importantes.  Tudo será completado na Federação das Famílias para a 


Paz Mundial e Unificação.  Agora, por favor repitam depois de mim: “A Federação das Famílias 


para a Paz Mundial e Unificação”.  O seu centro é a família.  (283-93, 8.4.1997) 


 


A paz mundial nunca será conseguida sem o estabelecimento da Federação das Famílias para a Paz 


Mundial e Unificação.  Este é um assunto importante.  As famílias têm esta importância.  A paz 


mundial começa em casa.  Se há dez membros numa família, todos os dez têm de estar unidos.  


Deviam harmonizar-se entre si, aos níveis vertical e horizontal.  Frente e trás, e esquerda e direita, 


como os lados de um cubo, deviam unir-se.  Desse modo, paz mundial ideal tornar-se-á uma 


realidade.  Estabeleçamos a paz mundial pelo aperfeiçoamento da Federação das Famílias para a 


Paz Mundial e Unificação!  Estabelecer significa organizar e expandir o mundo de paz.  (232-322, 


10.7.1992)  


 


Agora é o tempo para a Federação das Famílias para Paz Mundial e Unificação.  Tudo começa na 


família.  Vocês deviam atender a Deus, com base na família, tribo e nação.  Sem realizar o ideal da 


família, através do qual vocês podem unir-se com Deus, o Reino do Céu na terra não aparecerá.  


(300-229, 23.3.1999) 


 


Agora a Igreja da Unificação significa a Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação.  


Isto significa que a Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação está a ser estabelecida 


em vossas casas.  Tenho de pôr todas as famílias em ordem: famílias satânicas, famílias de tipo 


arcanjo do lado de Deus, e famílias de tipo Adão.  O casamento tem de ser restaurado e 


aperfeiçoado, criando um mundo unificado, porque a separação de Deus teve a sua origem num mau 


casamento.  Trepámos montanhas muito íngremes como os Himalaias, mas agora, as planícies 


começam a partir daqui.  Estamos a entrar em tal era. 


Quarenta anos depois do começo do meu ministério público, fundei a Federação das Famílias para a 


Paz Mundial e Unificação.  Para cumprir este objectivo, precisamos ter algo como uma constituição, 


como uma regulamentação absoluta – a Promessa da Família.  Nunca tinha havido tal expressão 


como Promessa da Família, através da história.  É a promessa da Família que nos faz mover na 


direcção certa e nos permite completar o Reino do Céu.  (264-244, 3.11.1994) 


 


 







Não há verdadeira substância neste momento.  Então, qual é a verdadeira substância?  É a 


Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação, que virá.  Significa o acabamento da base 


de quatro posições.  Qual é o ideal de Deus da criação?  É a realização da Sua vontade.  Então, 


qual é a vontade de Deus?  É a realização do Seu ideal da criação.  Que é a realização do ideal de 


Deus da criação?  É o acabamento da base de quatro posições.  Que significa completar a base de 


quatro posições?  Na base de quatro posições, pais, mães, filhos e filhas estão todos unidos.  E em 


seguida, em sintonia com Deus, sabem como cantar e dançar juntamente com Ele.  Isso é a 


realização da  Sua vontade.  (232-54, 01.07.1992) 


 


Depois de ter restaurado o mesmo nível de unidade que a esfera cultural Cristã tinha estabelecido 


mundialmente, depois da Segunda Guerra Mundial, temos de estabelecer a direcção que o mundo 


precisa tomar nos próximos sete anos.  Estes sete anos incluem este ano.  A Federação das Famílias 


pode ser fundada depois dos meus quarenta anos de sacerdócio público, e podemos permanecer e 


alinhar-nos horizontalmente, porque este tempo chegou finalmente.  Do mesmo modo que a unidade 


mundial foi tentada depois da guerra, se as vossas famílias se unirem, todos os fracassos passados 


podem ser indemnizados.  Portanto, antes de vocês poderem recitar a Promessa da Família, a vossa 


mente e corpo deviam unir-se, marido e esposa deviam formar um só corpo, e pais e filhos deviam 


unir-se.  Sem atingir esta unidade, vocês ainda pertencem ao mundo satânico.  Recitam a promessa 


na fundação da unidade entre mente e corpo, marido e mulher, e pais e filhos.  É por isso que temos 


a Promessa da Família.  A Federação das Famílias governará o mundo, fortemente baseada na 


Promessa da Família.  Vocês têm de ter serviços de promessa, nas vossas famílias, no primeiro dia e 


no meio de cada mês.  Temos dois grupos, Caim e Abel.  (265-249, 23.11.1994) 


 


O tempo chegou para vocês se unirem mundialmente com a família original de Adão.  Todas as 


pessoas no mundo têm de aperfeiçoar-se ao nível familiar.  Que tem de ser feito para atingir a 


perfeição?  As vossas famílias têm de ser aquelas que restauram famílias caídas, através de ofertas 


expiatórias.  Isto tem de ser conseguido mundialmente, pelo esforço de cada e todas as famílias, 


através da Federação das Famílias.  A perfeição tem de ser conseguida por Adão e Eva.  Deus não 


pode fazê-lo por eles.  Os Verdadeiros Pais não podem fazê-lo por eles.  A Federação das Famílias 


existe para permitir que vocês se aperfeiçoem pelos vossos próprios esforços.  Isto tem de ser uma 


organização mundial.  Vocês são capazes de ir para além do mundo caído e da linhagem do Adão 


caído, através da Federação das Famílias.  Do mesmo modo que trepam e vão para além das 


montanhas e declives, se cometem um erro e escorregam, enquanto sobem o curso da restauração, 


têm de subir novamente.  Têm de repetir continuamente até serem vitoriosos, ainda que demore 


milhões ou dezenas de milhões de anos.  (275-9, 30.10.1995)  


 


Os seres humanos não puderam construir a fundação de verdadeiro amor conjugal.  Neste mundo, 


onde não temos verdadeira tradição parental, o facto de dois indivíduos terem o nome de Verdadeiros 


Pais, e terem praticado a tradição de Verdadeiros Pais nesta terra é verdadeiramente uma honra 







nacional e a esperança da história.  É um tesouro mais valioso que todo o Céu e a terra.  Quero que 


vocês solenemente herdem esta relação interna e a transmitam às vossas famílias.  É deste modo que 


a Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação pode ser firmemente estabelecida.  O 


foco é o estabelecimento de tais famílias.  (231-89, 31.5.1992)  


 


A vossa família tem de seguir o caminho da paz e unidade, de modo a representar o mundo.  Vocês 


têm de compreender que tudo está ligado com o padrão de unidade da família.  No futuro, famílias 


exemplares prosperarão no mundo.  (283-54, 8.4.1997) 


 


De agora em diante, famílias estão no centro.  Vocês não podem trabalhar sozinhos, como 


indivíduos.  No futuro, mesmo mudanças de pessoal serão feitas em conjunto para maridos e 


esposas.  Se um homem é o chefe de um departamento, a sua esposa devia ser a segunda pessoa 


encarregada.  Se os seus filhos têm habilidades especiais, deviam ser colocados em posições 


importantes nesse departamento.  O clã inteiro devia ser organizado para trabalhar em conjunto 


deste modo.  (283-51, 8.4.1997) 


 


De agora em diante, a Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação devia ser 


considerada importante.  Mas vocês não se podem esquecer do mundo.  Se não pensarem no 


mundo, que farão com a paz?  Se se esquecerem da paz, que farão com a unidade?  Se se 


esquecerem de unidade, qual é a necessidade de uma família?  Família, não significa simplesmente 


uma família.  Se não existe supervisão por uma associação, qual é o significado de uma família?  


Tudo está relacionado.  Quando vocês pensam na Federação das Famílias, têm de pensar em 


unificação, família, paz e no mundo.  Quando pensam no mundo, deviam pensar em paz e na 


Federação das Famílias.  Todos formam uma unidade.  A Federação das Famílias é a dona 


representativa do mundo, a dona da paz, da unificação e das famílias.  No centro de tudo isto está o 


lugar onde Deus habita.  (283-51, 8.4.1997)  


 


Recentemente as pessoas têm estado a usar com muita frequência a expressão “aldeia global”, não 


têm?  Estamos a entrar realmente na era da família global.  Não é só uma aldeia global, mas uma 


família global!  Isto está relacionado com a presente Federação das Famílias.  A comunidade 


mundial terá de formar uma relação recíproca connosco, porque a Federação das Famílias apareceu 


com base na vontade de Deus.  Se tomarmos a iniciativa, como o mundo vem a permanecer numa 


base de igualdade com a Federação das Famílias, a globalização acontecerá imediatamente.  Não 


estou a devanear, quando digo isto.  (275-36, 30.10.1995) 


 


O mundo de hoje está a tentar unir-se, com base na economia.  O mundo está a tentar unir-se através 


do equilíbrio entre o poder político, cultural, económico e intelectual.  Mas isso não resultará.  A 


prática de verdadeiro amor é a maneira essencial de unificar o mundo.  Temos de rectificar 


completamente falso amor com verdadeiro amor.  Só há uma verdadeira direcção da história.  Com 







base nesta verdadeira direcção, os pontos de vista de indivíduos, famílias, povos, nações e do mundo 


alargar-se-ão.  Verdadeiro amor é a corrente principal que passa através de indivíduos, famílias e 


tribos, e os liga.  Esta é a direcção de verdadeiro amor.  (211-310, 1.1.1991) 


 


Porque precisamos do Segundo Advento do Senhor e dos Verdadeiros Pais?  Todas as famílias na 


história, que progrediram de indivíduos para famílias, povos, nações e para o mundo, nunca puderam 


viver com Verdadeiros Pais.  Ainda que a Grã-Bretanha, a América e a França se tivessem unido na 


altura do Segundo Advento, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, a humanidade teria 


tido de começar a partir da posição da família conduzida pelos Verdadeiros Pais.  Famílias têm de se 


unir sob a chefia dos Verdadeiros Pais. 


Desde que famílias estejam unidas, não precisamos de nos preocupar com tribos, povos e nações.  


Porquê?  Os Verdadeiros Pais vêm na fundação mundial.  São os pais que vêm na fundação 


vitoriosa de domínio mundial.  Porque vêm?  Vêm como os Verdadeiros Pais, representando a era 


das famílias.  Têm de se ligar ao passado, como os Verdadeiros Pais aos níveis tribal, racial e 


nacional.  (263-203, 4.10.1994) 


 


A quem se refere a Era do Testamento Completo?  Se pais se tornam Verdadeiros Pais, famílias 


tornam-se verdadeiras famílias e expandem-se para formar um verdadeiro mundo de paz; não haverá 


objecções nem obstáculos.  A minha vitória tem de ser cumprida, com a mobilização do Céu e da 


terra.  Isto significa que ele se estabeleceu não só na família, mas no meio de todo o mundo.  Não é 


maravilhoso?  Que pensam vocês?  (261-66)  


 


A era da aldeia global acabou, e estamos a entrar na era da família global.  Para entrar na era da 


família global, temos de estabelecer rapidamente uma fundação na qual todas as famílias tenham 


uma compreensão interna semelhante.  Como temos de fazer tal organização mundial, proclamei 


que estabeleceria a ONU religiosa, seguida pela Organização das Mulheres.  Algumas pessoas estão 


a trabalhar nestes projectos em Nova Iorque, neste preciso momento, juntamente com intelectuais 


bem conhecidos e chefes de alto nível da sociedade.  Estou a tentar guiar a sociedade na direcção 


certa, através destas pessoas.  Estou a trabalhar através de intelectuais, para corrigir as direcções 


erradas seguidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da América e outros.  (260-293, 


19.5.1994) 


 


1.3. A razão para o estabelecimento da Promessa da Família 


 


Todas as famílias abençoadas deviam derrotar o mundo arcangélico, de modo a atender aos 


Verdadeiros Pais.  Tendo completado este curso, têm de oferecer tudo completamente, incluindo as 


suas famílias, estado e nação.  Em Maio de mil, novecentos e noventa e quatro, fundei a Federação 


das Famílias para a Paz Mundial e Unificação.  Ao mesmo tempo, a Promessa da Família foi criada, 


de modo a estabelecer claramente as fronteiras entre os mundos satânico, arcangélico e Adâmico.  A 







Promessa da Família significa a separação completa do mundo satânico.  (266-69, 11.12.1994) 


 


Vocês estão a viver na era historicamente extraordinária em que podem recitar a Promessa da 


Família.  Estamos agora a viver numa era completamente diferente do passado.  Até agora, as 


pessoas viveram vidas individualistas, mas estão agora a passar para vidas centradas na família.  


Não são só vocês.  Quando um marido se move, a esposa já se está a mover com ele.  Maridos e 


mulheres têm de viver vidas nas quais agem em conjunto.  Nunca deviam estar separados um do 


outro, mas viver juntos dia a dia.  Não precisamos mesmo de escrever cartas, porque agora temos 


telefones.  Tal tempo chegou. Temos de criar as condições onde toda a gente tem sempre o mesmo 


tipo de padrão na vida.  Sem essas condições, a Promessa da Família não pode ser feita.  A 


promessa tem de ser cumprida.  (260-309, 19.5.1994)  


 


Vocês só podem recitar a Promessa da Família, quando tiverem aperfeiçoado a posição de Adão.  


Que significa isto?  Famílias caídas foram criadas por falsos pais, de amor, vida e linhagem falsos.  


Todavia, vocês são os filhos nascidos do verdadeiro amor dos Verdadeiros Pais, que estão na posição 


de Adão e Eva não caídos e completamente maduros.  Por conseguinte, vocês não são famílias 


caídas.  Então, que é a Promessa da Família?  Recitar a promessa significa que vocês receberam a 


autoridade de uma família original.  Embora tenham vindo da linhagem caída, têm de voltar para a 


posição original, antes da Queda.  Permanecendo na fundação eterna do Princípio, vocês têm de ser 


ligados às tribos, povos, nações e ao mundo.  Quando isso acontece, o Reino do Céu será 


estabelecido na terra.   


Portanto, as pessoas cuja mente e corpo não estão unidos não podem recitar a Promessa da Família.  


A não ser que maridos e esposas estejam unidos, também não podem recitar a Promessa da Família.  


Sem compreender isto, toda a Promessa da Família perde o seu significado.  (261-279, 20.6.1994) 


 


A Promessa da Família limpa as coisas.  O terceiro verso da Promessa da Família ensina-nos que 


devemos aperfeiçoar os Quatro Grandes Domínios do Coração, as Três Grandes Realezas e o 


Domínio da Família Real.  Então, que espécie de pessoas podem recitar a Promessa da Família?  


Aquelas que herdaram falso amor e falsa vida dos seus pais falsos não podem recitá-la.   


As pessoas têm de unir-se com Deus e Verdadeiros Pais, que não têm relação com a Queda, e 


regressar ao mundo original.  Também têm de unir a mente e corpo.  Maridos e esposas têm de 


unir-se, e pais e filhos têm de unir-se, em verdadeiro amor.  Só aqueles que conseguirem estas 


qualidades podem recitar a Promessa da Família.  Que espécie de pessoas pode entrar no Reino do 


Céu?  Não é qualquer pessoa que pode lá entrar.  Só as pessoas cuja mente e corpo estejam unidos, 


que estejam unidas como marido e mulher, e como pais e filhos, podem entrar.  Eles deviam 


permanecer na base de quatro posições de três gerações.  Para vocês poderem entrar no Reino do 


Céu, têm de conseguir unificação completa, baseada nas vossas famílias.  Este é o ponto de partida.  


As famílias que cumpram isto podem recitar a Promessa da Família.  (264-212, 3.11.1994) 


 







Vocês têm de compreender que as pessoas têm de aperfeiçoar as suas famílias, para poderem recitar 


a Promessa da Família.  Por consequência, a sua mente e corpo têm de unir-se completamente.  A 


não ser que a sua mente e corpo estejam unidos, não têm permissão para recitá-la.  A vossa mente e 


corpo uniram-se?  Vocês compreendem que a mente e o corpo foram separados por causa da Queda, 


não compreendem?  Como são os seres resultantes de pais, amor, vida e linhagem falsos, têm de 


libertar-se de todas essas coisas.  Amor, vida e linhagem verdadeiros têm de ser restaurados.  (267-


146, 04.01.1995)  


 


Quando vocês estabelecem as vossas famílias, com base na Promessa da Família, já não vivem no 


inferno na terra, mas começam a viver no novo mundo do Reino do Céu na terra.  Portanto, aqueles 


que recitam a Promessa da Família têm de sentir que vivem num mundo inteiramente diferente do 


mundo do inferno em que costumavam viver.  Não devia haver lutas, lágrimas ou gritos em tal 


família.  Só devia haver verdadeiro amor; verdadeiro amor!  Quando vocês recitam a Promessa da 


Família, a vossa mente e corpo, marido e esposa, e filhos e filhas têm de estar unidos. 


Devido a falso amor, mente e corpo, maridos e esposas, e irmãos e irmãs, tornaram-se separados.  


Para vocês estabelecerem a família unida, seguindo o princípio de restauração por indemnização, 


têm de unir a vossa mente e o vosso corpo.  Maridos e esposas, e irmãos e irmãs, têm de unir-se.  É 


deste modo que podem ser ligados ao Reino do Céu na terra e no Céu.  (260-317, 19.5.1994) 


 


Vocês têm de observar cuidadosamente a Promessa da Família.  Aqueles que a observam 


cuidadosamente deviam ser abençoados e ser registados na Associação das Famílias.  Vocês têm de 


criar famílias das quais não se envergonhariam perante Céu.  Então, com base nessas famílias, a 


soberania de Deus e o ideal do Reino do Céu expandir-se-ão.  (260-231, 19.5.1994) 


 


Há algo chamado Promessa da Família, em qualquer outro país?  Que país, no mundo satânico, tem 


a Promessa da Família?  A resposta é: nenhum.  Onde, em qualquer outro lugar do mundo, fazem 


vocês a promessa deste modo?  Promessas têm de ser cumpridas.  Vocês não podem simplesmente 


dizer as palavras e não as pôr em prática.  Não digam as palavras unicamente, mas ponham-nas em 


prática!  (274-195, 3.11.1995) 


 


Vocês têm de recitar a Promessa da Família centrados em Deus.  Têm de tornar-se companheiros 


objecto de Deus.  Todas as partes de vocês permanecem como Seus objectos.  A vossa mente e 


corpo tornaram-se o companheiro objecto de Deus?  Vocês têm dois olhos, mas um deles pertence 


ao lado satânico, o qual representa a morte.  Vêem sempre as coisas, de duas maneiras diferentes.  


Quando caminham ao longo da estrada, há dois caminhos diferentes que podem seguir.  Por isso, 


têm de observar sempre aquilo que fazem.  Há dois tipos diferentes de comida que podem comer.  


Têm de comer a comida certa, conducente à protecção de Deus, e não comida errada, que vos faça 


incorrer uma divida a Satanás.  De agora em diante, têm de cumprir a Promessa da Família.  (260-


156, 2.5.1994) 







 


Hoje é o dia um de Maio.  Vocês deviam colocar num altar a promessa que temos estado a usar, 


fazer três vénias completas e orar: “Herdei as realizações dos Verdadeiros Pais, e estou a caminhar 


em direcção a uma nova promessa”.  Depois de herdá-la, têm de pedir perdão e dizer tristemente: 


“Estou a mover-me em direcção à nova era, com a nova Promessa da Família”.  E, em seguida, têm 


de se arrepender pelo vosso passado antes da promessa.  De agora em diante, deviam parar de 


recitar a “Minha Promessa” ou o “Juramento da Família”, e começar a recitar a “Promessa da 


Família”.  Mesmo aqueles que não estabeleceram Famílias Abençoadas têm de recitar a Promessa 


da Família.  Todas as pessoas, independentemente do seu estado em relação à Bênção, têm de ser 


incluídas.  (260-156, 2.5.1994) 


 


2. O Significado e Valor da Promessa da Família 


 


2.1. A importância da Promessa da Família 


 


Vocês têm de compreender que a Promessa da Família é o resultado de extrair do Princípio todo o 


conteúdo essencial necessário para estabelecer famílias.  Têm de recitar a promessa antes de orar, de 


modo a examinar a vossa situação interna e a da vossa família, e deviam tentar corrigir as coisas, em 


conformidade com isso.  Têm de substanciar a Promessa da Família.  No passado, tínhamos a 


Minha Promessa.  Agora, que temos?  No futuro, temos de ter a promessa nacional e mundial.  


Evidentemente que a Promessa da Família inclui todas estas.  (260-305, 19.5.1994)  


 


A Promessa da Família é inteiramente constituída pela essência da providência da restauração.  


Logo, vocês têm de basear nela a vossa vida, onde quer que vão e o que quer que façam.  A coisa 


mais importante em todos os versos da promessa é verdadeiro amor.  Verdadeiro amor!  Que é 


verdadeiro amor?  Se vocês oferecerem a vossa mente e corpo, perante Deus, Ele devolver-vos-á 


ainda mais do que o que dão.  Sem oferecer a vossa mente e corpo, não podem unir-se com Deus e 


não podem receber coisas em troca.  Se se oferecerem com fé, amor e obediência absolutos, unir-se-


ão completamente com Deus, e Ele permanecerá à vossa frente e instruir-vos-á.  Se todas as coisas 


se movem de acordo com as instruções de Deus, tudo será completado, no Reino do Céu na terra e 


no Céu.  (285-297, 29.6.1997) 


 


Vocês têm de recitar a promessa cinco vezes por dia, logo que acordam, depois do pequeno-almoço, 


almoço, jantar, e quando vão para a cama.  Têm de se julgar a vós próprios e verificar se a vossa 


mente e corpo estão unidos.  Então, têm de rejeitar tudo o que está relacionado com a desunião entre 


a mente e o corpo.  Se não estão unidos com a promessa, não devem tomar o pequeno-almoço, 


almoço e jantar.  Digo que não deviam comer ou dormir!  A Promessa da Família não é uma 


promessa individual.  É a promessa das vossas famílias. 


Neste tempo providencial, nós não prometemos como indivíduos, mas como famílias.  Famílias são 







a fórmula e fundação para tudo.  Por conseguinte, recitamos a promessa como representantes da 


família.  O pai, mãe e filhos, cada um deles, devia representar a família inteira.  A primeira coisa de 


que vocês se deviam lembrar é unir a vossa mente e corpo.  Segundo, maridos e esposas têm de 


unir-se.  Terceiro, filhos e filhas na família têm de unir-se.  Porquê?  No Jardim do Éden perdemos 


Deus.  Adão e Eva perderam-se a si próprios, como indivíduos, a sua família e, eventualmente, os 


seus filhos.  Temos de restaurar tudo isso.  Para poder recitar a promessa, vocês têm de atingir 


unidade entre mente e corpo, marido e esposa, e filhos e filhas.  (267-146, 4.1.1995) 


 


Qual é a coisa mais importante na Promessa da Família?  “A nossa família centrada em verdadeiro 


amor”.  A promessa inteira é baseada em verdadeiro amor.  O tema principal dos oito versos é que 


a vossa família devia estar baseada em verdadeiro amor.  Que é verdadeiro amor?  Verdadeiro amor 


significa unir-se com o amor de Deus e dos Verdadeiros Pais, sem nenhuma relação com a Queda.  


Vocês têm de estar ligados à vida e linhagem verdadeiras, baseadas em verdadeiro amor. 


Até agora, na providência, por causa da Queda, vocês foram avisados a viver uma vida de celibato e, 


em seguida, deixar a vossa família.  Primeiro, viver uma vida de celibato e, em seguida, deixar a 


vossa família.  Porquê?  Aqueles que viviam em casa, relacionando-se com a família caída, foram 


expulsos.  Vocês tiveram que inverter o vosso curso, porque estavam a seguir o caminho oposto 


àquele que Deus tinha desejado.  Como isso foi o resultado de um casamento caído, não deviam ter-


se casado.  Tudo isto faz parte da restauração por indemnização.  Por conseguinte, o facto que as 


nossas famílias abençoadas vivem baseadas em verdadeiro amor, significa que a sua linhagem 


mudou, sendo baseada no amor de Deus e dos Verdadeiros Pais. (266-143, 22.12.1994)  


 


Famílias são a fundação de toda a ordem social.  Assim, a solução do problema do mundo é muito 


simples.  A unificação do mundo começa no lugar onde mente e corpo, marido e mulher, e filhos e 


filhas se unem.  A unificação do mundo começa a partir daí.  O pior inimigo da vossa mente é o 


vosso corpo.  O vosso corpo pertence a Satanás.  Quando a vossa mente e corpo se unem, o Céu e 


terra inteiros mudarão.  Nenhuns santos na história jamais vos ensinaram isto.  Só estão a aprendê-


lo depois dos Verdadeiros Pais terem aparecido.   


Porque é que o nosso corpo controla a nossa mente?  Este problema apareceu, porque amor falso 


esteve envolvido na altura da Queda.  Nesse momento, o poder do falso amor foi mais forte que o 


poder da consciência.  Esse foi o problema real.  Tudo isto foi analisado teoricamente.  Portanto, 


temos de encher o nosso coração com o amor de Deus.  Temos de inculcar dentro de nós o 


pensamento que amamos Deus.  Se a nossa mente e corpo se unem, o amor de Deus é infundido em 


nós.  (260-161, 2.5.1994)     


 


Famílias são necessárias.  Vocês querem viver para vós próprios, para os vossos filhos, ou para o 


vosso cônjuge?  Têm de viver para os vossos filhos.  Porquê?  Este é o princípio da criação.  


Porquê?  Porque o princípio da existência é assim.  A história é assim.  Quando vivem deste modo, 


toda a existência que permanece na história unir-se-á convosco.  Deus criou o princípio de pensar 







para o benefício do nosso companheiro.  Todos os seres querem que o seu companheiro seja melhor 


que eles.  Por que percentagem, dez por cento, cem por cento, mil por cento, ou infinito por cento?  


Com infinito por cento, quero dizer uma quantidade ilimitada.  Por consequência, vocês têm de 


investir e esquecer-se daquilo que já investiram.  Se só investirem cem por cento, só obtêm um 


retorno de cem por cento.  Por isso, têm de investir e esquecer-se, investir e esquecer-se.  (260-152, 


2.5.1994) 


 


Só quando o que foi perdido for recuperado e colocado no seu devido lugar, no Reino do Céu, o 


Reino do Céu vazio será restaurado.  O Reino do Céu no Céu está vazio.  Todo este vazio tem de 


ser cheio com espíritos restaurados.  Não há duas maneiras de fazê-lo.  Por mais que vocês tentem, 


só por vós próprios, não resultará.  Os comunistas na Coreia do Norte têm tentado construir o seu 


paraíso desse modo, não têm?  Quando falam de reforma agrária, as pessoas têm de estar preparadas 


para perder toda a terra que possuem.  Vocês têm de saber que o tempo virá em que tal coisa 


acontecerá também no lado celestial.  Acontecerá num futuro não muito distante.  Estou a tentar 


unir a América do Norte e a América do Sul.  Se unir a América do Norte e a América do Sul, a 


união da Coreia do Norte e da Coreia do Sul acontecerá instantaneamente.  Uma vez que 


recuperemos e permaneçamos na fundação do Reino do Céu, as leis constitucionais no Reino do Céu 


serão estabelecidas.  As leis constitucionais serão estabelecidas a partir da promessa que vocês estão 


a recitar.  Logo que estas leis sejam estabelecidas, com base nos Quatro Grandes Domínios do 


Coração, nas Três Grandes Realezas e no Domínio da Família Real, isso será a fórmula que toda a 


gente reconhece.  Ninguém pode enganar aqueles que conhecem esta fórmula.  (273-46, 


21.10.1995) 


 


Se todas as pessoas viverem de acordo com as leis constitucionais, então, tudo estará certo.  Além 


disso, igrejas não serão necessárias.  Desde que todas as pessoas vivam pelas leis e sirvam a nação 


devotadamente, as coisas estarão bem.  Se demonstrarem grande sinceridade no vosso serviço, 


tornam-se servos leais, filhos filiais, santos e filhos e filhas divinos.  Mas, como não se tornaram 


estas pessoas, precisam ser educados.  Toda a gente precisa ser educada.  A educação tem de ter 


lugar na escola.  Vocês ainda não compreenderam tais conceitos.  Além disso, se os vossos 


conceitos antigos permanecerem intactos, a vossa vida não terá êxito.  É possível que demore 


mesmo várias gerações dos vossos descendentes para rectificar isto.  (260-161, 2.5.1994) 


 


A Promessa da Família tem a frase, “centrada em verdadeiro amor”, em cada verso.  A restauração 


começa com verdadeiro amor, o qual é completamente unido com Deus.  Vocês têm de representar 


Deus e os Verdadeiros Pais, mesmo na vossa terra natal.  (280-38, 13.10.1996) 


 


 


 


 







2.2. A Promessa da Família é a concentração das ideais gerais da restauração 


 


A promessa da Família representa a minha história.  Vocês deviam saber que as palavras contidas na 


promessa explicam como estabeleci a minha família.  De que trata o primeiro verso?  Do ambiente.  


É a história da recriação.  Vocês têm de encontrar a terra.  Têm de salvar os vossos parentes e, em 


seguida, encontrar a nação.  Que é o segundo parágrafo?  “.  A nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor, promete aperfeiçoar e tomar uma importância central no Céu e na terra, servindo 


Deus e os Verdadeiros Pais…”  Aqui, a família representa o Céu.  De que família está a promessa 


a falar?  Da minha família.  A minha família é a família central.  Vocês deviam herdar a minha 


tradição.  Têm de ser filhos filiais nas vossas famílias, patriotas nas vossas nações, e santos no 


mundo.  Deviam cumprir mais que os santos do passado.  Têm de restaurar famílias abençoadas 


que, estabelecendo a família de Deus, o ideal de Jesus, estão determinadas a ligar esta fundação ao 


mundo.  Uma nação celestial tem dois tipos de leis.  Uma é a lei do rei, e a outra, a lei nacional.  


O Reino do Céu na terra também tem leis reais e leis terrenas.  A família de Deus tem de observar 


todas as quatro leis.  Para isto, vocês têm de compreender todas elas.  Devem ser respeitados 


quando entram no palácio real, e quando vão para a nação terrena.  Tenho de percorrer tal caminho.  


O meu objectivo é obter vitória, ganhando respeito através da rendição natural dos outros.  (280-35, 


13.10.1996) 


 


Pelo cumprimento do dever de uma pessoa santa, e avançando de modo a governar todas as religiões 


na terra, no lugar de Deus, devo abençoar o mundo, centrando-me em famílias.  Vocês deviam 


saber que não abençoo famílias e nações separadamente.  Como estou em tal posição, posso 


realizar os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas. 


Todas as pessoas podem conseguir a realeza, permanecendo na posição onde podem cumprir a 


finalidade da Bênção, permitindo-lhes mover-se livremente em qualquer direcção – este, oeste, norte 


e sul, e para os doze portões de pérola; por toda a parte, num ângulo de trezentos e sessenta graus.  


Agora temos de tratar dos Quatro Grandes Domínios do Coração.  Se vocês não forem para além do 


domínio de coração de um filho ou filha divino, de um santo, de um cidadão leal, e de um filho filial, 


nos Quatro Grandes Domínios do Coração, não podem dizer que foram para além da fronteira dos 


Quatro Grandes Domínios do Coração.  Este é o significado do terceiro parágrafo da Promessa da 


Família.  (280-35, 13.10.1996) 


 


Qual é o quarto parágrafo?  “A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete formar a 


família universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação…”  Todas as pessoas 


constituem uma grande família, neste universo.  Todas as pessoas são irmãos e irmãs.  Vocês 


fazem parte de uma linhagem única.  Têm de proteger-se uns aos outros, do mesmo modo que Deus 


cuida de cada um de nós.  Ainda que vocês sejam membros da família real, no palácio de Deus, 


mesmo assim têm de cumprir o quarto parágrafo.  Têm de criar a família universal, de modo a 


conseguir o mundo de liberdade, paz, unificação e felicidade.  Este é o meu coração.  Sou o 







defensor de uma grande família universal.  Tenho de plantar liberdade, felicidade, unificação e paz.  


Que significa o quarto parágrafo?  Revela a minha história.  A minha história é o tema deste 


parágrafo.  (230-35, 5.4.1992)  


 


Não basta sabê-lo intelectualmente.  Não basta viver no mundo de paz e felicidade.  Vocês têm de 


ser capazes de ir directamente para o mundo celestial.  “A nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual 


e físico, como parceiros sujeito e objecto…”  Vocês têm de esforçar-se para fazer avançar esta 


promessa.  Não devem sentar-se preguiçosamente e observar este mundo a seguir o seu caminho.  


Como podem dormir e descansar, quando o mundo é tão barulhento como agora?  Um segundo, 


vocês precisam de um segundo!  Como ganhar mais um dia, é a questão.  Chuva e escuridão não 


deviam preocupar-vos.  O mundo celestial inteiro está em desordem.  Por conseguinte, estou a 


tentar restaurá-lo.  Esse é o meu trabalho.  Tenho de restaurar o mundo celestial, concentrando os 


meus esforços no mundo físico.  (280-35, 13.10.1996)  


 


Qual é o sexto parágrafo? “A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


substancializar Deus e os Verdadeiros Pais; aperfeiçoará a família que mobiliza a fortuna celestial e 


transmite as bênçãos de Deus à comunidade”.  Vocês não devem viver para vós próprios.  Não 


devia ser assim.  Deus não existe para Si próprio.  Pais não devem viver para si próprios.  


Deviam viver para os filhos.  Vocês têm de criar famílias ideais, que vivem para todo o mundo.  


(280-35, 13.10.1996) 


 


O sétimo parágrafo diz: “A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, e através da vida pela 


causa dos outros, promete aperfeiçoar o mundo, com base na cultura do coração, a qual tem as suas 


raízes na linhagem original”.  Vocês têm de estar enraizados na linhagem original.  Têm de 


aperfeiçoar um mundo baseado na cultura do coração enraizada na linhagem original.  Nada pode 


parar-vos de fazer qualquer coisa, uma vez que tenham chegado lá.  São livres, tanto no inferno 


como no Céu.  A Promessa da Família não cobre só as linhas gerais da providência, mas inclui o 


prefácio, conteúdo principal e conclusão.  É a concentração do Princípio inteiro.  Tenho a certeza 


que os vossos pensamentos mudarão depois de ouvirem estas minhas palavras.  Isto tornar-se-á o 


conteúdo que transmitem aos vossos descendentes, depois de terem estabelecido o Reino do Céu.  


(280-35, 13.10.1996) 


 


Recentemente acrescentei o oitavo parágrafo: “…tendo entrado na Era do Testamento Completo, 


promete, centrando-se em verdadeiro amor, atingir o ideal de Deus e dos seres humanos, unidos em 


amor, através de fé, amor e obediência absolutos, e aperfeiçoar a esfera de libertação e liberdade 


completa no Reino de Deus na Terra e no Céu”.  É simples.  Não estou a falar acerca de libertação, 


mas do domínio de libertação.  Vocês não devem só tomar responsabilidade pelas vossas próprias 







famílias, mas também pela vossa nação e pelo mundo.  Têm de tomar plena responsabilidade pelo 


mundo.  (295-252, 1.6.1998) 


 


Quarenta anos passaram desde a fundação da Igreja da Unificação, e agora fundei a “Federação das 


Famílias para a Paz Mundial e Unificação”.  Temos de ter um contracto absoluto para atingir o 


objectivo desta federação.  Esse contracto absoluto, ou lei constitucional, é a Promessa da Família.  


Na história, não há palavras como as da promessa.  A Promessa da Família é um voto e uma 


promessa para realizar o Reino do Céu.  (264-244, 3.11.1994) 


 


Se vocês examinarem cuidadosamente a Promessa da Família, aprenderão a libertar-se 


completamente, através da restauração por indemnização.  Aqueles que recitam a Promessa da 


Família pertencem ao domínio das famílias aperfeiçoadas, não ao domínio das famílias no mundo 


caído.  O domínio das famílias é estabelecido com base em verdadeiro amor.  Logo, a unidade de 


mente e corpo, previamente separados, devido à Queda, pode agora ser realizada.  Também 


significa que vocês não podem recitar a Promessa da Família, a não ser que a vossa mente e corpo 


estejam unidos.  (264-244, 3.11.1994) 


 


2.3. A filosofia central da Promessa da Família é “Verdadeiro Amor” 


 


A Igreja da Unificação proclamou a Promessa da Família.  Esta promessa não se destinou a ser 


recitada por qualquer pessoa ou pessoas comuns.  Cada um dos oito parágrafos da Promessa da 


Família começa com a frase “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete…”  Estas 


palavras, quando faladas, significam que a promessa não tem nenhuma relação com o mundo 


satânico.  Porque é que as palavras verdadeiro amor aparecem no começo de cada parágrafo?  Elas 


significam que a pessoa que faz a promessa já está no meio do mundo original, o Jardim do Éden 


antes da Queda.  (263-194, 4.10.1994) 


 


Expliquei tudo acerca da Promessa da Família, não expliquei?  Cada um dos oito parágrafos 


começa com a frase: “A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete…”  Que é 


verdadeiro amor?  A não ser que vocês consigam unidade centrada em verdadeiro amor, durante a 


vossa vida, não poderão viver com Deus quando forem para o mundo espiritual.  (268-98, 


12.3.1995) 


 


Vocês têm de encontrar o vosso verdadeiro eu, e a verdadeira família.  Por “família” quero dizer as 


três gerações de avós, pais e filhos.  O mundo é a expansão de tal família.  Então, de que precisam 


as pessoas?  Precisam de pais, esposos, irmãos e irmãs, e filhos, porque o estabelecimento de 


relações familiares apropriadas é a fórmula para entrar no Céu.  Sem terem a experiência dos 


Quatro Grandes Domínios do Coração, das Três Grandes Realezas e do Domínio da Família Real, 


mencionados na nossa Promessa da Família, vocês não poderão entrar no Céu.  (272-212, 







30.8.1995) 


 


A nossa Promessa da Família começa: “A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor,…”  


Enfatiza a expressão “centrando-se em verdadeiro amor”.  Devido à Queda, aqueles que não têm 


verdadeiro amor não podem estabelecer famílias que possam permanecer perante Deus.  Vocês têm 


de compreender isto.  Devido à Queda, verdadeiro amor foi estragado.  Não pensam que sim?  


(274-195, 3.11.1995)  


 


Tudo existe em relações.  Vocês não deviam ser dogmáticos.  Só criarão animosidade, se forçarem 


o vosso ponto de vista sobre as outras pessoas.  Se quiserem criar um mundo ideal de amor, 


centrado no Princípio, precisam ter uma fundação interna nas vossas relações.  Sem isso, progresso 


não terá lugar, e amor não pode crescer.  (287-303, 6.10.1997) 


 


Não há conceito de inimigo na Promessa da Família.  Só se relaciona com o compromisso total do 


indivíduo.  É isso que a Promessa da Família é.  Por favor, investiguem-na por vós próprios.  


Nela não há conceito de inimigo.  Não há outro conteúdo na Promessa da Família, excepto amor.  


O amor é o pilar fundamental para apoiar o Reino do Céu na terra.  É a fórmula básica para criar o 


Reino do Céu na terra.  (295-245, 28.8.1998) 


 


Com base na frase da Promessa da Família: “A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor…”, 


prevaleceremos contra tudo.  Quero dizer que ultrapassaremos todos os obstáculos, centrando-nos 


em verdadeiro amor.  A promessa de pais, casais, filhos, famílias, clãs e nações tornar-se-á uma 


realidade, quando vivemos com verdadeiro amor.  Verdadeiro amor não tem obstáculos.  Significa 


investir e, em seguida, esquecer-se que se investiu.  (270-289, 16.7.1995) 


 


2.4. Necessidade de manter a Promessa da Família, como  padrão 


 


Vocês não podem entrar no Céu, a não ser que cumpram a Promessa da Família.  Os Cristãos 


acreditam que podem entrar no Céu, simplesmente por acreditarem em Jesus.  Não é assim tão 


simples.  Agora todo o mundo está abrangido pela esfera cultural Cristã, mas é o Céu?  Este 


mundo está mais perto do Céu, ou do inferno?  O mundo já passou para além da linha, ou não?  


Este mundo é o pior dos infernos.  Toda a gente sabe em que posição está.  Sabendo isto, criei a 


Promessa da Família.  Cada parágrafo dela inclui: “A nossa família, centrando-se em verdadeiro 


amor…”  Vim como o Pai, depois de unir o indivíduo, família e filhos e filhas, com verdadeiro 


amor como o foco.  (260-186, 8.5.1994)  


 


A promessa tem as palavras “verdadeiro amor” em cada parágrafo.  Verdadeiro amor aparece com 


base em unidade.  É impossível realizar o ideal da Promessa da Família, sem unir a vossa mente e 


corpo, e sem criar unidade entre marido, mulher e filhos.  A não ser que vocês tenham realizado 







isto, não deviam recitar a promessa.  Até agora, têm recitado a “Minha Promessa”, mas, de aqui em 


diante, a providência está a mover-se para o nível familiar.  Todas as vezes que se reúnem para orar, 


primeiro deviam recitar a promessa e, em seguida, orar.  Não podem orar, no mais verdadeiro 


sentido, sem ter unificado a vossa mente e corpo.  Não podem chamar a Deus o vosso Pai, nem 


podem restaurar nada, porque sabem como a Queda aconteceu.  (260-186, 8.5.1994) 


 


Que é verdadeiro amor?  A vossa mente e corpo têm de unir-se completamente.  Para conseguir 


esta unidade, têm de cortar a linhagem satânica dentro de vós.  Têm de destruir as raízes.  É essa a 


essência da vida religiosa.  É desse modo que cultivam a vossa mente.  Têm de unir a vossa mente 


e corpo, e fortalecer a vossa mente, atacando vosso corpo, forçando-o a seguir a mente.  A vossa 


consciência sabe que está destinada a ir para o Reino do Céu.  Atacando o vosso corpo, podem 


naturalmente separar-se de Satanás.  É isso que acontece quando praticam verdadeiro amor.  (260-


186, 8.5.1994)  


 


Vocês pensam que a mente e corpo de Deus lutam, ou estão unidos?  É fácil ou difícil criar unidade 


entre mente e corpo?  É mais difícil que virar todo o mundo ao contrário.  Aperfeiçoarem-se a 


vocês próprios é ainda mais difícil que isso.  A questão é como conseguir unidade entre mente e 


corpo.  Embora seja difícil, devíamos consegui-la, ou não?  Apesar da dificuldade, para torná-la 


mais fácil para vocês, construí a auto-estrada.  Fi-la pela construção de pontes e escavação de túneis 


através de montanhas.  Se só tivesse pensado em mim próprio, não teria tido de sofrer como sofri.  


Labutei para salvar as pessoas do mundo, vocês e o mundo.  Não foi para me salvar a mim próprio 


que labutei.  (260-186, 8.5.1994) 


 


Nada é mais extraordinário e precioso que o facto que todas estas histórias, que parecem sonhos, se 


tornarão realidade no mundo espiritual e na terra.  Portanto, vocês não deviam lamentar-se; em vez 


disso, deviam seguir obedientemente o modo de vida do Princípio e a vontade de Deus.  Têm de 


herdar o modo de pensar de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Se eu vos dissesse que não deviam 


herdá-lo, deviam insistir que o tinham de herdar.  Nesse caso, ainda que inicialmente me opusesse a 


vocês e me tornasse extremamente obstinado, inevitavelmente, não teria outra alternativa senão 


libertar-vos.  (283-92, 8.4.1997) 


 


Nos primeiros três parágrafos da Promessa da Família… tudo é consistente com o Princípio.  Vocês 


deviam memorizá-la toda.  Se não compreenderem a Promessa da Família, não compreenderão a 


direcção da providência.  Se não souberem a direcção, sentir-se-ão confusos no caminho.  A 


Promessa da Família e o discurso que a Mãe está agora a dar, têm de ser publicados como um livro, 


porque contêm os princípios monumentais da restauração do novo Céu e terra.  Temos de fixar a 


família, pela restauração do direito do filho primogénito, e seguindo no sentido contrário ao do 


mundo caído.  Por isso, devemos avançar em frente, com a autoridade ganha pelo estabelecimento 


desta família.  (283-92, 8.4.1997) 







 


Se vocês quiserem conseguir verdadeiro amor, têm de tomar plena responsabilidade por ele.  


Pessoas irresponsáveis nunca atingirão a perfeição.  Como poderiam?  Tomando responsabilidade, 


podem atingir a perfeição.  As pessoas que não tomam responsabilidade não têm nada a ver com 


perfeição.  Vocês têm de compreender isso claramente, no estabelecimento da vossa vida conjugal.  


Se não tomarem responsabilidade, nunca podem atingir a perfeição.   


Quando cumprem a vossa responsabilidade, amor pode desenvolver-se.  Desde que sejam 


responsáveis, então tudo será resolvido.  Têm de tomar responsabilidade.  Quando fazem amor, 


amam com todos os vossos cinco sentidos concentrados no acto de amor, não é verdade?  Os 


vossos olhos, nariz, ouvidos e boca estão focados em qualquer outra coisa, quando vocês fazem 


amor?  Quando o vosso órgão sexual está activamente envolvido a fazer amor, vocês agem com a 


vossa mente e corpo unidos, e os vossos cinco sentidos estão totalmente focados.  Sim ou não?  


Sim.  Portanto, é assim tão sério.  (283-92, 8.4.1997) 


 


Tenho oitenta anos.  Até agora, nunca passei nem mesmo o Natal, em casa, com a minha família.  


Há algum tempo, disse às pessoas que não celebrassem o meu aniversário natalício.  Recentemente, 


contudo, libertei a celebração do sexagésimo aniversário.  Tenho vivido de maneira completamente 


oposta ao mundo satânico.  Não vos devo favores.  Como um filho de Deus, como o verdadeiro 


filho, penso acerca de todos os conselhos que recebi, em cada hora de cada dia.  Não perco tempo 


pensando nos meus próprios interesses e desejos egoístas.   


Vocês têm de acelerar o processo de unificação no mundo celeste e na terra, na vossa vida diária.  


Têm de ser enérgicos nos vossos esforços.  Têm de mobilizar o mundo espiritual e os vossos 


antepassados.  Têm de trabalhar mais duramente que os vossos antepassados no mundo espiritual.  


Nunca podem permitir que os vossos antepassados trabalhem mais duramente que vocês.  Têm de 


conduzi-los.  Têm de ensinar o Princípio, mesmo durante o vosso sono.  É desse modo que vivo a 


minha vida.  A Verdadeira Mãe sabe estes meus segredos.  Se eu não pudesse acabar aquilo que 


queria dizer, falaria durante o meu sono.  Daria o discurso que devia dar na manhã seguinte, 


durante o meu sono à noite.  A Verdadeira Mãe sabe todos os meus segredos.  Não vou dormir 


simplesmente porque a noite chegou.  Nunca estou silencioso simplesmente porque a noite chegou.  


Nunca estou silencioso.  Estou sempre a falar..  (301-83, 16.4.1999) 


 


Qual é o vosso objectivo?  Vocês deviam alargar o grupo dos vossos parentes, criando entre eles 


messias ao nível de família.  Deviam ter doze ou mais filhos espirituais, e, centrados na vossa 


família, deviam ser capazes de educar todo o vosso clã, incluindo os vossos netos e seus cônjuges, 


até à terceira ou quarta geração.  Ao nível tribal, vocês têm de organizar setenta discípulos, ou 


mesmo cento e vinte.  Jesus devia ter tido cento e vinte discípulos, centrados na família de Zacarias 


e unidos com ela.  Ele devia ter formado e libertado uma nação, com todos os funcionários da corte, 


mas não pôde.  Essa é a responsabilidade do messias tribal.  Que é um Messias?  Verdadeiros 


Pais, a sua família, amor e linhagem.  (301-85, 16.4.1999) 







Enviei os messias nacionais, depois de, sozinho, ter estabelecido a fundação vitoriosa e feito a 


colheita.  Quando Deus puder mover-se livremente na vossa família, então, vocês terão 


estabelecido o domínio do companheiro objecto, e os domínios de libertação aos níveis familiar, 


tribal, nacional e mundial abrir-se-ão para vós.  Têm de encontrar a nação e, em seguida, têm de 


encontrar o mundo, ainda que tenham de sacrificar a nação.  Então, décadas mais tarde, ou 


cinquenta gerações no futuro, a nação pela qual vocês se sacrificaram será o centro do mundo.  Que 


pode ser mais sério que isto?  (301-85, 16.4.1999)  


 


Todas as coisas que tenho ensinado são como chaves que vocês devem usar para entrar no Céu.  A 


não ser que a chave entre, não podem abrir o portão do Céu.  Não podem abrir o portão do Céu ,a 


não ser que tenham as chaves que vos estou a dar.  Por mais importantes pessoas que vocês possam 


ser na América, não podem abrir o portão, a não ser que recebam as chaves de mim.  As minhas 


chaves são as essenciais.  Outras chaves, quer sejam de ouro ou de prata, não abrirão o portão, por 


mais bem feitas que possam estar.  Mas as minhas chaves podem abri-lo sempre, ainda que não 


pareçam ter nenhum valor e sejam feitas de bronze.  Ninguém mais pode fazer tais chaves.  (260-


186, 8.5.1999)  


 


Deus não pode viver com os seres humanos na terra, porque as pessoas não se uniram com as suas 


famílias.  Logo que os membros da família se unam, Deus habitará neles.  Quando dizemos 


“verdadeiro amor”, os conceitos de unidade entre mente e corpo, marido e mulher, e filhos, deviam 


vir à mente.  Quando esses três tipos de unidade são conseguidos, a família de verdadeiro amor será 


o ponto de partida do Reino do Céu na terra e no Céu.  Quando vocês atingirem unidade com Deus 


e os Verdadeiros Pais, como o vosso foco, o Reino do Céu na terra e no Céu pode ser construído.  


Onde começa o Reino do Céu na terra?  Começa nas vossas famílias, com os vossos filhos e filhas.  


(260-185, 8.5.1994) 


 


2.5. A nossa atitude em relação à Promessa da Família 


 


O primeiro parágrafo da Promessa da Família fala acerca da construção do ideal de Deus da criação, 


pelo vosso regresso à vossa terra natal.  O segundo fala acerca de nos tornarmos filhos filiais, 


patriotas, santos e filhos e filhas divinos, que possam resolver o ressentimento histórico de Deus.  


Deviam pensar que tornarão isto possível nas vossas próprias famílias, porque a missão de Jesus – de 


se tornar o filho divino que tinha originalmente tencionado ser – não foi cumprida.  Essa é a nossa 


tradição.  (267-193, 8.1.1995) 


 


Para vocês poderem recitar a Promessa da Família, a vossa mente e corpo têm de unir-se 


completamente, marido e mulher têm de atingir unidade completa, e filhos e filhas têm de formar um 


só corpo.  Só em tal posição vocês podem recitar a promessa.  Têm de recitá-la todos os dias.  


Têm de pensar nela quando acordam, quando tomam o pequeno-almoço, almoço e jantar.  Também 







têm de pensar nela quando forem para a cama.  Têm de pôr todo o vosso coração em realizar 


unidade entre mente e corpo, marido e mulher, e filhos e filhas.  Têm de reflectir nisto e tornar a 


sua realização o padrão da vossa vida diária.  Se lutam com o vosso cônjuge, não estão qualificados 


para recitar a Promessa.  Têm de compreender que situação miserável e desoladora é ser-se incapaz 


de recitar a Promessa da Família.  Ela é o vosso escudo de protecção.  (266-143, 22.12.1994)  


 


Vocês têm de recitar a Promessa da Família, quando acordam e vão para a cama.  Têm de focar a 


vossa atenção num parágrafo particular, em cada dia, e viver de acordo com ele.  Então, têm de 


verificar se cumpriram o conteúdo desse parágrafo, em determinado dia.  Se não puderam, têm de 


determinar-se a fazê-lo no próximo dia.  A promessa é o elemento de vida para nutrição e 


crescimento, e o elemento básico para a vida no Reino do Céu.  Por consequência, vocês deviam 


recitar a promessa e avaliar a vossa vida.  Se aqueles que têm famílias não recitam a Promessa da 


Família, são falsos.  Este é o padrão que a vossa família tem de atingir.  Aqueles que não o 


atingem são fracassos.  Vocês têm de compreender este assunto e tornar-se o padrão.  Aqueles 


pais que podem fazer isto têm de memorizar a promessa completamente, dividi-la em secções e 


ensiná-la aos filhos.  Também se têm de esforçar para que outras pessoas os sigam.  (287-130, 


19.9.1997)  


 


Vocês têm de olhar de novo, honestamente, para os Verdadeiros Pais.  Têm de amar a vossa mãe e 


pai, o vosso cônjuge, a vossa nação e o mundo, com esse tipo de verdadeira consciência.  Estamos a 


entrar na era na qual é necessário que vocês se unam completamente com os Verdadeiros Pais, como 


os vossos companheiros objecto absolutos. 


Como a família dos Verdadeiros Pais está agora estabelecida, vocês têm de unir-se completamente 


com a Verdadeira Família, com base nessa fundação.  Não deviam manter as vossas ideias 


convencionais.  A vossa mente e corpo têm de estar unidos, e têm de criar unidade com o vosso 


cônjuge.  Os vossos filhos também têm de criar unidade.  Sem conseguir estas coisas, vocês não 


podem recitar a promessa, ou chamar-me pai.  Têm estado a chamar-me pai para se aproveitarem 


de mim.  Não quero ser chamado pai desse modo.  Por essa razão, vocês têm de ter o padrão de 


manter totalmente a Promessa da Família.  (263-244, 4.10.1994)  


 


No mundo onde os Verdadeiros Pais vivem com os seus filhos que herdaram verdadeiro amor, 


religiões não são necessárias.  O mundo tem de ser o mundo da consciência.  Por consequência, 


temos de ter a Promessa da Família.  Vocês têm de se unir com os Verdadeiros Pais, quando 


recitam a Promessa da Família.  A vossa mente e corpo têm de estar unidos, e têm de criar unidade 


com o vosso cônjuge e filhos.  Sem essa fundação, não podem recitar a Promessa.  (266-31, 


4.12.1994)  


 


Vocês têm sempre de ter presente em mente que verdadeiro amor existe onde há unidade entre mente 


e corpo, marido e esposa, e pais e filhos.  Se não atingirem o padrão da Promessa da Família, não 







poderão passar através das regiões mais elevadas do mundo espiritual.  A promessa é assim tão 


formidável.  Deviam sempre viver de acordo com ela.  Se o pai não está unido com a promessa, 


então a mãe e os filhos serão todos responsáveis.  (260-189, 8.5.1994) 


 


Uma criança, cuja mente e corpo estão unidos, nasce de um casal cujas mentes e corpos estão unidos, 


e que estão unidos com Deus, como centro.  Esta é uma conclusão natural.  De outro modo, vocês 


não podem ter verdadeiro amor na vossa família.  Deus não pode permanecer onde não há 


verdadeiro amor.  Esta é uma conclusão lógica.  (270-324, 23.7.1995) 


 


A Promessa da Família encontra-se no centro da fixação, num lugar onde Deus e todo o universo 


estão completamente unidos.  Nem a América, nem o Japão, nem outros países altamente 


desenvolvidos são o centro.  O seu mundo acabará gradualmente, cheio de tragédia, miséria, 


sofrimento e ressentimento.  Até agora, a Igreja da Unificação tem sido considerada como um lugar 


de completa escuridão, como o inferno, mas anunciará o novo amanhecer e ascenderá.  A fortuna 


do Reino do Céu, o ideal da criação, é o ideal da família.  O ideal da família é a realização da base 


de quatro posições.  Para realizar tal família, vocês têm de criar a base de quatro posições em mais 


de três gerações: Deus, pais e filhos; Deus, Adão e Eva e os seus filhos.  Essa é a fórmula original 


da base de quatro posições.  A família de Adão é a família padrão.  (260-183, 8.5.1994) 


 


As palavras registam a vitória completa pela qual os Verdadeiros Pais têm lutado.  Elas são o 


registo da tradição vitoriosa.  Até que vocês realizem a libertação do Céu e da terra, pela aplicação 


desta tradição e avaliação da vossa vida diária, têm de estabelecer uma situação na qual sejam os 


companheiros objecto.  Quando recitam a promessa, têm sempre de se analisar tendo-a como 


referência.  Têm de pensar na promessa como palavras do Céu, analisar-se e verificar se há algo 


inaceitável.  Essa parte tem de ser eliminada.  Têm de dizer a vós próprios: “Tu, diabo, tu vieste 


para destruir a Igreja da Unificação!”  Pensaram deste modo?  (301-80, 16.4.1999) 


 


Tal como os israelitas, que tiveram de transportar a Arca da Aliança no seu curso de quarenta anos 


no deserto, os membros da Igreja da Unificação estão agora a entrar no Reino do Céu, levando 


consigo a Promessa da Família.  Os israelitas partiram do Egipto para estabelecer uma nação.  Do 


mesmo modo, vocês têm de ter um sentido claro de estabelecer uma nação.  Como os israelitas, não 


temos a nossa própria nação, em nenhuma parte do mundo.  Onde devia essa nação estar?  Devia 


ser a Coreia.  (265-293, 27.11.1994) 


 


 3.  A Promessa da Família e a Tradição das Famílias Abençoadas 


 


3.1. Temos de criar o Reino do Céu servindo os outros 


 


Deus não é um ser que existe nas nossas fantasias ou imaginação. Não é um ser abstracto.  Ele vive 







connosco na nossa vida diária, como o mestre da nossa vida.  Não existe simplesmente para ser 


servido.  Vive numa relação recíproca de amor juntamente com as pessoas, como parte da 


comunidade.  É uma realidade inacreditável.  (168-111, 13.9.1987) 


 


Vocês têm de saber que a vossa consciência, intuição e sentidos provêm de Deus.  Deviam 


compreender que tudo o que sentem e de que estão conscientes pertence a Deus.  A não ser que 


acreditem nisto profundamente, não poderão possuir Deus, que opera com o coração.  Têm de saber 


isto claramente.  (8-294, 14.2.1960) 


 


Temos de servir Deus com a nossa mente, e uni-la com o nosso corpo.  A não ser que façamos uma 


fundação desta unidade, não seremos capazes de erradicar o mal do mundo.  Assim, agora é a era 


do serviço, a era da salvação pelo serviço aos outros.  As pessoas podem ser salvas, servindo os 


outros.  Deus não vive no ar, num lugar qualquer distante da nossa vida.  Vive na nossa vida, e 


tem de ser servido como o seu mestre.  (144-274, 24.5.1986) 


 


Quantas vezes por dia sentem vocês que Deus existe?  Quantas vezes, durante as vinte e quatro 


horas de um dia, sentem a Sua presença?  Se quiserem realmente ser salvos pelo serviço a Deus e 


aos outros, então, sentir a Sua presença só uma ou duas horas das vinte e quatro de um dia, não é 


suficiente.  Têm de sentir necessidade de Deus mais desesperadamente que precisam de água.  


Deus é mais precioso que comida.  Precisam de Deus mais que de água.  Sentem isto?  (33-230, 


16.8.1970) 


 


De agora em diante, vocês têm de viver uma vida de serviço.  As pessoas têm acreditado que 


podiam ser salvas através de fé.  Agora é a era da salvação pelo serviço.  (161-218, 15.2.1987) 


 


Se os nossos antepassados não tivessem caído, teríamos vivido a nossa vida servindo Deus.  Vocês 


têm de servir Deus, com o vosso coração e durante a vossa vida diária.  (150-213, 15.4.1961)  


 


Vocês têm de servir durante a vossa vida.  Chegámos ao Reino do Céu de esperança, mas vocês 


ainda não viveram a vida de serviço.  Isto é, não conheceram Deus, o nosso ser sujeito, na vossa 


vida diária.  (6-226, 17.5.1959) 


 


Quanto mais vocês forem dominados por Deus, tanto mais quererão ser dominados por Ele, durante 


milhares ou mesmo dezenas de milhares de anos, porque Ele é o ser central do Céu e da terra.  


Como os princípios de serviço centrados em Deus funcionam desse modo, ninguém pode ser mais 


feliz que a pessoa que está sendo dominada por Ele.  Até agora, nunca pensámos mesmo neste facto.  


(77-328, 30.3.1975)  


 


Vocês têm de viver vidas de serviço.  Porquê?  É a maneira de se ser amado por Deus.  Por 







conseguinte, têm de servir Deus primeiro.  Têm de servir Deus.  (78-30, 1.5.1975)  


 


Durante as vinte e quatro horas da vossa vida diária, vocês têm de ver, ouvir e sentir, por causa de 


Deus.  Embora vivam na terra, têm sempre de ligar a vossa vida à vida no mundo celestial.  (35-


284, 25.10. 1970) 


 


Aqueles que são capazes de sentir a alegria e tristeza de Deus, não podem, possivelmente, tornar-se 


maus ou violar a lei celestial.  Um homem assim nunca pode ser seduzido, nem mesmo pela mulher 


mais bela do mundo.  Não é possível que ele seja seduzido por esse nível de tentação.  (40-297, 


7.2.1971)  


 


Porque é que, presentemente, tantos jovens homens e mulheres abandonam as suas famílias?  


Porque o amor que está unido com a lei celestial, não existe nelas.  Portanto, os Verdadeiros Pais 


do Céu e da terra, que podem fazer de Deus uma realidade viva nessas famílias, têm de vir à terra.  


(21-155, 17.11.1968)  


 


3.2. Necessidade viver em união com os Verdadeiros Pais 


 


Que permanecerá no fim?  O ser unificado de Deus e da humanidade (Deus humano), o caminho da 


sua vida, o seu ponto de vista sobre a vida diária, e a sua visão sobre o mundo permanecerão.  Não 


estou a falar acerca do nível onde a humanidade pode compreender Deus vagamente, mas do nível 


onde a humanidade é inseparável de Deus, por toda a eternidade.  Originalmente, a humanidade e 


Deus não deviam ter sido separados.  Temos de atingir um lugar mais elevado que o lugar original.  


De tal lugar, temos de procurar o nível da vida e do mundo onde Deus e a humanidade estejam 


completamente unidos.  (65-127, 5.11.1972) 


 


Vocês têm de estar focados nesta era de serviço – isto é, vivendo a vida de serviço.  Existem leis 


para servir Deus.  Quando as pessoas as violam, Deus pode ficar extremamente furioso.  Tal como 


uma palavra de uma criança pode ofender os seus pais afectuosos, ou agradar-lhes, Deus também, 


pode sentir-Se profundamente magoado, porque ama a humanidade.  Por conseguinte, também eu 


tento fazer Deus feliz, à minha própria maneira.  (17-287, 15.2.1967) 


 


Tal como as pessoas procuram aqueles que se preocupam com elas, Deus faz o mesmo.  Vocês 


podem capturar o coração de Deus, pensando n’Ele e servindo-O mais que as outras pessoas O 


servem.  Deus procurará uma pessoa assim.  (128-172, 12.6.1983) 


 


O primeiro mandamento para a humanidade é amar Deus.  Deviam vocês amar Deus, 


profundamente, até ao fim, ou superficialmente, durante um curto período de tempo?  Amarão 


Deus, mesmo que sejam atingidos por um raio?  Mesmo nessa situação, devem amá-l’O.  Se 







amarem Deus, com o risco da vossa vida, não haverá nada que não possam fazer.  (37-25, 


22.12.1970) 


 


Vocês têm de ser loucos para percorrer este caminho.  Cidadãos leais, na história, são considerados 


como pessoas de certo modo loucas.  Eles possuem na sua natureza alguma qualidade semelhante à 


dos ursos.  Mesmo que os seus braços sejam cortados, dirão: “Oh, isto não foi suficientemente 


cortado; precisa ser um pouco mais cortado”.  Vocês têm de ter tal natureza louca.  Quando ursos 


e javalis são feridos por um tiro e têm uma parte do corpo a abanar e a estorvar-lhes o caminho, 


morderão essa parte para a arrancar e fogem.  Vocês deviam ter em vós esse tipo de loucura.  


Cidadãos leais e patriotas têm de ser assim.  Deviam ser um pouco temerários.  (26-143, 


19.10.1969) 


 


Que espécie de pessoa sou eu?  Só há uma coisa que sei fazer.  Só caminho em frente, 


audaciosamente.  Se me calar e me mover como me apetece, não incomodarei ninguém.  Porque 


continuo a trabalhar, até ao ponto de ser desgraçado?  Porque só posso ultrapassar obstáculos 


quando enfrento oposição de muitas pessoas.  Mas vocês estão a pensar seguir às voltas, não estão?  


Porque se têm de desligar de tudo do mundo?  Porque não podem seguir este curso, se estiverem a 


ser puxados pelo amor dos vossos pais físicos.  Vocês têm de seguir a direito, porque Deus tem 


estado a caminhar a direito.  (97-257, 19.3.1978) 


 


Tenho caminhado em frente, sabendo que a minha missão era procurar pessoas que pudessem servir 


Deus, mesmo um pouco, e cumprir as Suas esperanças e vontade.  Sabendo que Deus é um ser tão 


solitário e isolado, empenhei a minha vida para expandir a Sua fundação.  Perseverei com amor, em 


vez de querer vingar-me, depois de receber insultos e pancadas, porque nasci como o filho de Deus e 


tenho a responsabilidade de estabelecer a Sua vontade.  Cambaleando, com as costas curvadas, ou 


rastejando sobre o meu estômago, tenho lutado com a determinação que deixarei pelo menos esta 


tradição por detrás.  (82-47, 30.12.1975)  


 


Agora vocês têm de viver com os Verdadeiros Pais.  Os Verdadeiros Pais estão na posição de avós 


e de vossos pais, e vocês estão na posição do primeiro filho.  Esta é a diferença.  Três gerações 


estão a viver juntas na vossa família.  Têm de viver sentindo que Deus, os Verdadeiros Pais e os 


vossos próprios pais estão convosco.  Entraram no tempo em que não podem mesmo conceber a 


ideia que “Deus está morto”, ou “Deus não existe”.  (131-97, 16.4.1984) 


 


Que deviam vocês fazer para receber o amor dos pais?  Deviam amar tudo aquilo que os vossos 


pais amam.  Só depois disso, podem receber o seu amor.  Na vossa família física, se quiserem ser 


amados pelos vossos pais, têm de amar tudo acerca deles.  Têm de saber isto.  Aqueles que 


querem ser amados pelos seus pais, sem fazer isto, são ladrões.  Se vocês tentam assumir o controlo 


de tudo o que os vossos pais estimam, não podem ser amados.  (133-26, 1.7.1984) 







Sacrifiquei a minha vida com sangue e suor, para vos trazer até este nível.  Dei o meu corpo como 


resgate.  Por consequência, vocês têm de fazer o mesmo que eu.  Quero gabar-me dos nossos 


membros.  Façamos uma promessa pública.  (11-164, 20.7.1961) 


 


Vocês têm de chorar, sentindo um anseio irresistível pelos Verdadeiros Pais, que permanecem na 


posição do Deus substancial.  Devem querer vê-los continuamente.  Devem querer servi-los, 


depois de prepararem uma tigela de arroz ou um copo de água, por mais humilde que possa ser.  


Devem ter essa espécie de desejo sincero.  Vocês sentir-se-ão bem, se as vossas lágrimas caírem 


livremente.  Em tal caso, o vosso coração e o meu serão unidos, e agiremos em uníssono.  


Chegarão a conhecer o meu padrão, o passado que o explica, e as razões e circunstâncias ligadas a 


ele.  Além disso, podem herdá-lo e assumir o seu controlo.  (38-75, 1.1.1971)  


 


Adão e Eva nunca puderam passar pela experiência de servir Deus directamente, porque caíram no 


Jardim do Éden e viveram no mundo caído.  Aqueles que nunca puderam servir Deus não estão 


qualificados para entrar no Reino do Céu.  Contudo, embora vocês tenham herdado a linhagem 


falsa, têm o direito de entrar no Céu, devido à condição de terem indemnizado o curso da restauração 


e servido Deus e os Verdadeiros Pais, os quais Adão e Eva não puderam servir durante a sua vida 


terrena.  Desse modo, vocês vieram a adquirir cidadania no Reino do Céu.  (150-233, 15.4.1961)  


 


Quando vocês desejam servir Deus, como deviam pensar?  Deviam viver pensando que são um só 


com Deus, com os Verdadeiros Pais e com tudo à vossa volta.  Vivendo desse modo, deviam 


pensar: “Tudo isto pertence a Deus e aos Verdadeiros Pais, e também a mim”.  O que pertence aos 


Verdadeiros Pais, pertence à sua nação, e o que pertence à sua nação, pertence a mim.  Este 


universo pertence aos Verdadeiros Pais.  Esta casa pertence aos Verdadeiros Pais.  Esta nação e o 


mundo também pertencem aos Verdadeiros Pais.  Tudo também me pertence também, porque sou o 


filho dos Verdadeiros Pais.  Chegarão a essa conclusão.  (161-231, 15.2.1987) 


 


Na Era do Testamento Completo, o próprio Deus aparecerá perante todas as pessoas, na forma dos 


Verdadeiros Pais.  Por causa disto, por mais que os poderes políticos tentem controlar a Igreja da 


Unificação, serão incapazes de fazê-lo.  Vendo repetidamente o Deus vivo, com os vossos próprios 


olhos, e vivendo no domínio onde podemos senti-l’O, com os nossos sentidos, avançaremos em 


frente.  Esse é o caminho da nossa Igreja da Unificação.  (A Vontade de Deus – 286) 


 


O desejo da humanidade é encontrar Verdadeiros Pais.  Ainda que as pessoas tenham de percorrer o 


caminho da morte, têm de encontrá-los.  Podiam perder toda a história, períodos de tempo inteiros, 


ou todos os descendentes e, em seguida, recuperarão tudo isto, se encontrarem os Verdadeiros Pais.  


Os Verdadeiros Pais são assim tão valiosos.  (35-237, 19.10.1970) 


 


 







Quando vocês pensam nas palavras Cham Bu Mo, têm de compreender que a história é governada 


pelos Verdadeiros Pais.  O ponto de partida para regressar ao novo mundo vem dos Verdadeiros 


Pais.  O poder interno para subjugar Satanás encontra-se nos Verdadeiros Pais.  Satanás, que 


controla o mundo exterior, é derrotado pelos Verdadeiros Pais.  Portanto, pela primeira vez, foi 


estabelecida a pessoa central que pode libertar Deus e realizar este trabalho.  Primeiro, vocês 


devem estar gratos pela graça extraordinária de ser capazes de viver juntos com os Verdadeiros Pais, 


o que vos permite receber as suas instruções e pô-las em prática.  (43-144, 29.4.1971) 


 


Temos de libertar Deus.  Ele devia ter sido servido pelos antepassados originais, e recebido louvor 


e felicidade ilimitados.  Devia ter tido autoridade absoluta, no ambiente ideal, mas isto não foi 


possível.  Sabendo este facto miserável, a minha sugestão é que devíamos libertar Deus, com as 


nossas próprias mãos. 


Que conceito maravilhoso este é!  São notícias extremamente felizes, que tal ideia tenha emergido 


no mundo religioso.  São as melhores das boas notícias.  Desta perspectiva, Deus é aquele que 


esteva por detrás da fundação do Budismo, Confucionismo, Islão e Cristianismo.  Por consequência, 


todas as religiões têm de dar as boas-vindas a esta mensagem, com ambas as mãos bem erguidas.  


(176-242, 11.5.1988) 


 


Quando vocês se unem completamente com os Verdadeiros Pais, têm verdadeiramente a vossa nação, 


povo, tribo e família.  Os Verdadeiros Pais são os seres substanciais cujo valor é igual a toda a 


glória encontrada no Céu e na terra.  Trocariam vocês os Verdadeiros Pais por todo o dinheiro no 


mundo?  Podiam trocá-los pela vossa vida?  Não, por conseguinte, é diferente do passado.  Onde 


quer que vocês vão, têm de visitar a Coreia para servir os Verdadeiros Pais.  Os vossos filhos e 


filhas e os vossos descendentes, durante dezenas ou dezenas de milhares de anos, também têm de 


fazê-lo.  É isso que torna a Igreja da Unificação única.  (30-237, 23.3.1970) 


 


3.3. A correcta tradição e lei da família têm de ser estabelecidas 


 


Aquilo que me preocupa não é saber se o nome da Igreja da Unificação permanecerá no futuro, mas 


se haverá pessoas que tenham herdado a minha tradição.  Portanto, tenho estado a educar as pessoas 


a ser sérias acerca da tradição.  (35-115, 4.10.1970) 


 


Temos vivido as nossas vidas irreflectidamente e falado descuidadamente.  Porém, de agora em 


diante, temos de estabelecer as regras da família.  Por mais zangados que os pais estejam, não 


deviam bater nos filhos com paus, ou dizer coisas como: “Seu, estúpido falhado!” De agora em 


diante, toda a gente devia ser renovada, centrada em Deus, no modo como fala, se comporta e vive.  


(28-252, 22.1.1970) 


 


Indivíduos e famílias deviam ter um padrão claro para viver as suas vidas.  Se vocês têm vivido a 







vossa vida com um conhecimento vago de como deviam viver, então, de aqui em diante, deviam ter 


um conhecimento distinto e claro.  (24-28, 22.6.1969) 


 


Os pais existem para os filhos.  Se os pais existissem para si próprios, não teria havido a palavra 


pais.  No futuro, uma ética devia ser formada com base no Princípio da Igreja da Unificação.  Os 


pais deviam viver para os filhos.  Esta é a mais importante regra de ética.  Não precisa de 


explicações.  A posição na qual os pais se sacrificam pelos filhos, não é o lugar de miséria, mas o 


lugar de felicidade.  (62-214, 25.9.1972) 


 


A quem pertencem vocês?  Pertencem aos vossos pais e aos vossos filhos.  Então, a quem 


pertencem os pais?  Os pais pertencem simultaneamente aos filhos e a Deus.  Assim, vocês têm de 


pertencer primeiro a Deus, em seguida, aos vossos filhos, e, depois, a vós próprios.  Quando isso 


acontece, a perfeição será realizada pela primeira vez.  Por conseguinte, a lei de respeitar os pais 


permanece na terra e na nossa vida, e as pessoas dizem que devíamos respeitar os nossos pais e amar 


os nossos filhos.  Uma pessoa sem pais é um órfão.  Primeiro, vocês recebem amor dos vossos 


pais e, em seguida, tentam amar os vossos filhos.  Só então uma pessoa será capaz de discernir as 


quatro direcções de cima e baixo, horizontal e vertical, no que respeita ao relacionamento com as 


pessoas.  (18-209, 8.6.1967) 


 


Temos de deixar por detrás a nossa tradição, assim como descendentes bons e ilustres.  Vocês não 


devem deixar por detrás descendentes tacanhos de espírito, mas descendentes fortes, corajosos e 


extraordinários.  Se fizerem isso, mesmo que o vosso país esteja a declinar, não desaparecerá.  


Têm de compreender que, no lugar onde perecerem, um novo benfeitor aparecerá.  E, no lugar de 


onde vocês foram afastados, uma nova bandeira de vitória será içada.  A tradição que devia ser 


deixada por detrás não devia ser só para a Coreia, mas para todas as pessoas do mundo se 


regozijarem com ela, e vocês têm de deixar por detrás bons descendentes.  Se não puderem fazer 


isto, não têm nada a oferecer ao Céu.  (99-329, 1.10.1978) 


 


É um problema sério como três gerações de filhos de famílias abençoadas podem viver juntamente 


comigo.  Se as três gerações puderem tornar-se sujeitos leais, podem tornar-se os sujeitos leais que 


nunca existiram até esta altura, no mundo celestial.  Vocês pensaram nisto?  Portanto, de agora em 


diante, têm de abraçar e educar os vossos filhos, e fazer um esforço sincero para implantar tal 


pensamento na sua mente.  (51-269, 28.11.1971) 


 


Que deviam vocês fazer, para viver uma boa vida no futuro?  Viver uma boa vida como um 


indivíduo não é a questão importante.  Vocês têm de educar os vossos descendentes.  Têm de 


deixar algo por detrás, por causa deles.  Não só eu, que tenho estado a dirigir a Igreja da Unificação, 


mas também vocês, temos seguido um curso miserável.  Como refugiados, não temos podido 


estabelecer-nos.  Temos seguido o curso no deserto.  De agora em diante, temos de estabelecer-







nos.  Para isso, temos de lutar e vencer.  Tal como a destruição das sete tribos de Canaã, temos de 


lutar e vencer; de outro modo, não podemos fixar-nos.  Temos de vencer a batalha com estas 


pessoas.  (77-251, 13.4.1975)  


 


Ainda que os pais morram, deviam deixar por detrás a lei celestial.  Porque existe a família?  


Ainda que vocês vivam para os vossos filhos, deviam viver primeiro para Deus e para a vossa nação.  


Esse é, em última análise, o modo de viver para os vossos filhos, porque só assim eles podem 


beneficiar da prosperidade da nação, do mundo e de Deus.  Por consequência, embora os vossos 


preciosos filhos, que nasceram da Bênção, sofram, vocês não deviam ajustar-se à sua situação, mas, 


em vez disso, ajustar-se ao destino da nação, do mundo e de Deus.  (21-87, 27.10.1968)  


 


Devíamos estar seriamente preocupados sobre como devemos manter a linhagem pura que herdámos 


de Deus.  Mesmo no Jardim do Éden, não contaminado, Adão e Eva caíram.  É muito difícil 


manter a pureza, neste mundo pecador.  Por mais difícil que possa ser, os pais têm de criar para os 


seus filhos, que nasceram da Bênção, um ambiente que não seja contaminado por este mundo 


pecador.  Ainda que os pais tenham de ser sacrificados, temos de criar tal ambiente para a segunda 


geração, logo que for possível.  Temos de nos apressar.  (Japão, 22.9.1978) 


 


As vossas famílias não podem ser convencionais e seculares.  Vocês não deviam pensar 


simplesmente que as vossas famílias são como são, e que as coisas serão melhores no futuro.  Já 


deviam ser perfeitas.  O problema está no agora.  Só quando o passado e o presente forem 


perfeitos, também o vosso futuro será perfeito.  O facto que Adão e Eva não tiveram nem sequer 


um dia de perfeição, no Jardim do Éden, é prova da Queda.  O ideal é que o passado, presente e 


futuro sejam todos consistentes.  Vocês têm de ser capazes de se oferecer no presente.  A 


esperança de Deus para vocês é que se tornem a fundação eterna na terra.  Esse será o ponto 


decisivo da história.  (21-77, 20.10.1968) 


 


Os israelitas pereceram depois de terem cumprido a restauração de Canaã, porque se habituaram e 


assimilaram o seu ambiente.  Puseram todo o seu esforço em viver confortavelmente, comer bem e 


adquirir luxos, e isto conduziu ao seu declínio.  Casaram-se com não israelitas abastados.  


Também tiveram sede de poder e de conhecimento.  No fim, foram completamente assimilados 


pela cultura de Canaã, e venderam o seu espírito como o povo escolhido.  Esta foi a causa da sua 


destruição.  (144-134, 12.4.1986) 


 


Hábitos crónicos podem ser as coisas mais difíceis de mudar.  Enquanto educam os vossos filhos, 


se os deixarem viver uma vida convencional, esses hábitos endurecer-se-ão dentro deles.  Em tal 


ambiente, vocês não terão tempo de fazer condições especiais de oração.  Não serão capazes de orar, 


porque os vossos filhos farão um grande tumulto ao vosso lado.  (30-125, 21.3.1970) 


 







Não damos importância primordial a indivíduos, mas a famílias.  No entanto, não estamos a tentar 


resolver tudo com base na família, mas, preferentemente, no todo.  Esforços passados, feitos por 


pessoas que procuraram a verdade individualmente, já não serão suficientes.  Vocês têm de investir 


várias vezes mais esforço, determinação e resolução que os feitos no passado.  Quando estão a 


viver uma vida de desafio ao mal, podem facilmente cansar-se e retroceder.  Quando têm uma 


família, têm de investir várias vezes mais esforço que quando eram solteiros.  A família torna-se o 


vosso foco.  Não podem ignorar essa realidade.  Têm de realizar na família as relações entre frente 


e trás, esquerda e direita, e acima e abaixo.  Não podem fazer isto com as crenças do passado.  


Não terão sucesso com as atitudes religiosas parciais do passado.  (27-85, 15.11.1969) 


 


Vocês têm de estabelecer famílias que não vivam simplesmente para a sua geração imediata, mas 


para o mundo e a eternidade.  As vossas famílias têm de tornar-se famílias que estejam 


determinadas a viver e a morrer para unir o coração de todas as pessoas, através da expansão do 


amor.  Têm de alumiar velas e queimar incenso e, orando juntos, criar unidade entre as pessoas e o 


Céu e a terra.  Se criarem tais famílias, ainda que algumas dificuldades apareçam, Deus protegê-las-


á.  Deus salvá-las-á, como as sementes.  (100-306, 22.10.1978) 


 


As famílias abençoadas têm de estabelecer a tradição da família e as leis celestiais.  Além disso, 


vocês têm de estabelecer o padrão de educação e regulamentos de família para os vossos filhos.  De 


outro modo, se os pais alguma vez cometerem erros, não haverá um padrão de responsabilidade 


perante os filhos.  (21-87, 3.11.1968) 


 


De agora em diante, usando um punhal, temos de cortar tudo o que tiver de ser cortado e dissecar 


tudo o que tiver de ser dissecado.  Vocês não podem fazer aquilo que lhes agrada.  Temos de 


restaurar famílias e não indivíduos, porque a Igreja da Unificação é a igreja que estabelecerá o Reino 


do Céu.  Aqueles que não se tornam bons exemplos nas suas famílias serão acusados pelo mundo, 


pelo Céu e pela terra.  (30-230, 23.3.1970) 







CAPÍTULO II 


 


Explicação sobre a Promessa da Família 


 


1. Explicação do Primeiro Parágrafo da Promessa da Família 


 


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete ir ao 


encontro da terra natal original e estabelecer o ideal original da criação, o Reino de Deus na Terra 


e no Céu. 


 


1.1. A dona de Cheon Il Guk 


1.1.1. O significado de Cheon Il Guk 


 


Não foi Deus quem estabeleceu a Sua realeza.  Foram os Verdadeiros Pais.  Foram os Verdadeiros 


Pais, e não Deus, quem estabeleceu Cheon Il Guk.  Cheon Il Guk (天一國) significa a Nação da Paz 


e Unidade Cósmicas.  Quando se escrevem separadamente as partes do carácter chinês para Cheon 


(天, Céu), temos ―duas pessoas‖ (二人).  Isto significa dois mundos em equilíbrio.  O carácter tem 


uma estrutura dual: uma pessoa do Céu e uma pessoa da terra.  A vossa mente e corpo constituem 


uma dualidade, não constituem?  Estão unidos, ou não?  As pessoas que estão a lutar não podem 


ser cidadãos de Cheon Il Guk.  (364-101, 1.1.2002) 


 


Em Cheon Il Guk, soberania, uma nação, e pessoas são necessárias.  A Cerimónia da Coroação da 


Realeza de Deus, no ano passado, foi a restauração da soberania.  Em seguida, os comícios para o 


estabelecimento da terra pátria de Deus constituíram a restauração da terra, e, finalmente, vocês 


devem registar-se como as pessoas de Cheon Il Guk.  Compreendem?  É por isso que têm de ter o 


cartão de identidade de Cheon Il Guk, para se tornarem cidadão dela.  (364-275, 3.1.2002) 


 


Cheon Il Guk é a nação na qual duas pessoas se tornam uma.  O Céu requer que haja duas pessoas.  


Para haver pais, duas pessoas são necessárias.  Todas as coisas da criação existem em pares, não 


existem?  Que é Cheon Il Guk?  Mesmo o mundo dos insectos e todo o mundo animal existem em 


pares.  Cada par tem de formar uma unidade.  Só quando a fundação original é estabelecida, 


através da unidade entre duas coisas, duas pessoas, dois pais, duas características, e companheiros 


sujeito e objecto, Deus pode assumir a posição que Lhe compete.  Isto também está na Bíblia, não 


está?  Quando duas pessoas oram… incluindo Deus, não constitui isso um grupo de três?  É o 


mesmo.  Essa duas ou três pessoas são a base de uma nação.  São a base de uma família, nação, e 


do mundo.  A partir desse ponto, uma família é formada, e a tribo começa a formar-se.  As coisas 


são assim quando há pelo menos duas pessoas.  (19.2.2002) 


 


 







Vocês têm o vosso próprio país?  Temos de concluir tudo neste país. Agora, o que quero dizer é 


que a promessa começa com: ―Como senhora de Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor…‖; vocês são os donos.  ―Como senhora de Cheon Il Guk, a nossa família, 


centrando-se em verdadeiro amor…‖ é o conteúdo essencial.  Compreendem?  A promessa está a 


mudar.  O conceito do ―dono‖ entrou nela.  Ninguém pode menosprezar as palavras da promessa!  


Por toda a eternidade, a expressão “Cheon Il Guk” veio a existir por causa dos Verdadeiros Pais.   


Agora estabelecemos a realeza de Deus, e, pelo estabelecimento do Domínio da Vida do 


Estabelecimento Completo dos Pais do Céu e da Terra, realizámos os comícios especiais para a 


Harmonia e Unidade do Céu e da Terra, e completámos a Cerimónia Sagrada da Queima para a Paz, 


Unidade, e Libertação do Céu e da Terra.  Por conseguinte, precisamos de uma nova nação.  (396-


149, 5.11.2002) 


 


1.1.2. A atitude e estilo de vida de um dono de Cheon Il Guk 


 


Quando dizemos que um marido e esposa estão unidos em coração, e que um pai ou mãe estão 


unidos em coração, queremos dizer que duas pessoas estão unidas em mente e corpo.  Unidade de 


coração não pode ocorrer quando uma pessoa está numa posição inferior e a outra numa posição 


inferior.  Se o pai está na posição superior e o filho ou filha na posição inferior, eles não podem 


unir-se em coração.  Portanto, só quando as relações internas e externas estão ao mesmo nível, as 


pessoas podem formar uma unidade de coração. 


O mesmo se passa com marido e esposa.  Só quando eles têm uma relação interna e externa e 


anterior e posterior, podem tornar-se um em coração.  Quando, na sua relação, um deles ocupa a 


posição superior e o outro a posição inferior, eles nunca podem formar uma unidade de coração.  


(41-30, 12.2.1971)  


 


A coisa importante é unidade de coração.  Os olhos têm de se unir com o coração; o nariz também; 


tudo devia ser unido com o coração.  Também, a mente e o corpo são um, em coração, e o homem e 


a mulher.  As tribos de uma nação têm de unir-se em coração, e as nações também. 


Vocês têm de se unir em coração, da maneira que um rei quereria.  O que é mais, o mundo pode 


tornar-se uma só nação, quando vocês criam unidade de coração com os presidentes das nações do 


mundo, com Deus, e com os presidentes no Céu e na terra.  Essa nação unificada é nossa e de mais 


ninguém.  (284-76, 15.4.1997) 


 


A primeira condição da Igreja da Unificação é a unidade entre a mente e o corpo.  Por 


consequência, Deus ordenou fé, amor e obediência absolutos, quando criou o Céu e a terra.  Se 


falamos, coisas acontecem substancialmente, de acordo com a nossa fé.  Se não acontecem, então, 


podemos fazê-las acontecer através de investimento de esforço.  Por mais extraordinárias que 


possam ser, todas acontecem como ordenamos.  São realizadas, porque investimos mais do que é 


esperado.  (400-203, 1.1.2003)  







A não ser que vocês tenham cumprido o caminho de verdadeiros filhos de piedade filial, em frente 


de Deus, de patriotas na nação, de santos no mundo, e de filhos e filhas divinos no Céu e na terra; a 


não ser que tenham uma atitude de um só coração, um só corpo, uma só atitude mental e uma só 


harmonia, baseadas na unidade entre a mente e o corpo; e a não ser que todos vocês se possam 


determinar, com uma mente pura de piedade filial: ―Viveremos servindo os Verdadeiros Pais 


eternamente‖, não podem tornar-se cidadãos de Cheon Il Guk.  Têm de descobrir que não podiam 


viver bem sozinhos.  Não importa que haja certas dificuldades ou circunstâncias felizes neste 


mundo.  Têm de ultrapassá-las e ir mesmo para um lugar miserável.  Só podem ser pessoas que 


devem herdar Cheon Il Guk quando se determinam a tornar-se representativos de Deus, na posição 


de príncipes pioneiros. 


Como vocês desejam viver com os Verdadeiros Pais, como eles estão a sofrer, vocês deviam estar 


dispostos a sofrer milhares de vezes mais.  Deviam investir tudo e estabelecer boas relações no 


vosso ambiente de vida.  Deviam estar determinados a trazer os Verdadeiros Pais para uma posição 


onde possam estar mais libertados e felizes que qualquer outra pessoa.  Só podem tornar-se donos 


de Cheon Il Guk quando se tornam pessoas que possam ultrapassar tribulações nas circunstâncias 


mais extremas  e mesmo assim estar eternamente gratos; quando possam oferecer louvores e a 


glória do serviço ao Céu; e quando possam deixar aos vossos descendentes algo de que se possam 


orgulhar.  (396-157, 5.11.2002) 


 


Vocês tornam-se donos do Céu depois de se tornarem filhos de piedade filial.  Depois de se 


tornarem filhos de piedade filial, tornam-se patriotas, santos, e famílias de filhos e filhas divinos.  


Uma família de filhos e filhas divinos é uma verdadeira família.  Vocês só se tornam donos do Céu 


quando formam uma verdadeira família.  (400-204, 1.1.2003) 


 


Vocês deviam tornar-se filhos de piedade filial, noras de piedade filial e, em seguida, santos de 


piedade filial.  Depois, têm de tornar-se filhos de piedade filial, perante Deus, ao nível de família, 


com base em pureza, linhagem e amor puros.  Toda a vossa família tem de se tornar filhos de 


piedade filial, não somente vocês, como indivíduos. 


Em seguida, tornem-se famílias filiais de patriotas, de santos, e de filhos e filhas divinos.  A partir 


dessa posição, deviam tornar-se representativos do dono, representativos perfeitamente capazes de se 


tornar príncipes e princesas que possam herdar a realeza do Céu, desde o nível individual até ao 


nível cósmico.  Deviam sempre treinar-se desse modo.  É isso que significa ser-se um dono de 


Cheon Il Guk.  (12.3.2003, Centro Internacional de Treino de Hannam-dong) 


 


A nossa esperança consiste em permanecer com Deus, no mesmo lugar, ter o direito de estar no 


mesmo lugar.  O direito de permanecer no mesmo lugar significa viver juntos.  Em seguida, vem o 


direito de participar juntos.  O direito de agir em conjunto, e o direito de participar juntos são a 


mesma coisa.  Vocês têm de participar e agir em conjunto.  Depois, vem o direito de partilhar 


amor em conjunto, o que significa que vocês vivem juntos para a finalidade do amor!  Esse é o 







significado. 


Portanto, Jesus disse: ―Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida; ninguém vem ao Pai senão por mim‖.  


Embora tivesse dito que era o Caminho, a Verdade e a Vida, ele não mencionou a palavra amor.  A 


Igreja da Unificação e Cheon Il Guk farão progresso com base em amor.   


O vosso desejo é permanecer no mesmo lugar, juntamente com os Verdadeiros Pais.  É isso que 


vocês desejam, não é verdade?  Querem viver juntamente com os Verdadeiros Pais; querem 


participar em tudo e agir juntamente com eles.  Que desejam, fazendo isto?  Viver juntos 


eternamente, num lugar libertado de felicidade e liberdade, com amor como o centro! Ámen!  É isto 


que quero dizer quando digo que a era tranquila da paz e unidade de Cheon Il Guk chegou.  Assim, 


quando vocês se movem não se movem sozinhos; a vossa nação segue-vos.  Estão a viver com a 


qualificação de donos, seguidos pelo mundo espiritual e celestial inteiros, e escoltados pelo mundo 


terreno e todas as suas pessoas.  Por conseguinte, através da vossa tribo, vocês têm de se tornar 


donos que observam a tradição de amor de Deus, a qual é uma filosofia que constitui a essência das 


tradições da nação.  (396-152, 5.11.2002)  


 


1.2. Centrando-se em verdadeiro amor 


 


1.2.1.  A premissa primária da Promessa da Família é “centrando-se em verdadeiro amor” 


 


Do ponto de vista da Providência de Deus, podemos ver que a era da providência da restauração 


acabou.  Quando a era da providência da restauração acaba, entramos no mundo do ideal original 


da criação.  O fim da era da providência da restauração significa que o mundo caído, sob o domínio 


de Satanás, chegou ao fim, e a era do Directo Domínio de Deus na terra e no Céu está a começar.  


A Igreja da Unificação proclamou a Promessa da Família, devido à vinda de tal era.  A Promessa da 


Família não é para pessoas comuns. 


A Promessa da Família não é simplesmente para qualquer pessoa recitar.  Todas as oito partes têm 


a frase: ―A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor…‖.  Que significa isto?  As palavras 


verdadeiro amor são faladas numa fundação que não tem nenhuma relação com o mundo satânico.  


(263-194, 4.10.1994) 


 


Para ultrapassar e ir para além do mundo que está ligado à vida e linhagem falsas, baseadas no amor 


falso que resultou da Queda, temos de ter um lugar de amor, vida e linhagem verdadeiros.  A não 


ser que façamos isto, não podemos ultrapassá-lo.  Vocês têm de saber isto claramente. 


A razão por que verdadeiro amor é o requisito e condição prévia da Promessa da Família, é para vos 


dizer aquilo que existia no mundo original, quando a Queda não tinha acontecido no Jardim do Éden.  


Se o ideal de unidade tivesse sido cumprido, com amor, vida e linhagem verdadeiros, juntamente 


com Deus, não poderia ter havido amor, vida e linhagem falsos.  Embora vivamos na terra, essa 


vida, ela própria, torna-se o Reino de Deus na terra e no Céu, e torna-se o começo do mundo eterno.  


Porém, tudo isto foi perdido devido à Queda.  (263-194, 4.10.1994) 







Todos as partes, desde a primeira até à oitava, da Promessa da Família, afirmam: ―Como dona de 


Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor…‖.  Vocês não poderão viver na 


presença de Deus, quando forem para o mundo espiritual, se não se tornarem um só, com base em 


verdadeiro amor.  (268-98, 12.3.1995) 


 


No decurso da história, numerosos fundadores de religiões, santos, e sábios têm aparecido; contudo, 


não têm tido absolutamente nenhuma relação com verdadeiro amor.  Para resolver tudo isto, Jesus 


veio à terra como o Messias, para estabelecer a fundação do noivo e noiva.  Então, que tem de fazer 


o Messias, quando vier?   


Tem de estabelecer um novo domínio de uma família real, movendo-se em direcção à nova família, 


tribo, nação e mundo.  Ele tem de criar o domínio da família real.  Quem é o antepassado directo 


da família real?  Ele é aquele, que, como um filho da linhagem directa de Deus, com amor não 


caído, se centrou em verdadeiro amor, e na fundação de vida e linhagem verdadeiras.  Ele é a 


semente.  Se uma raiz vem dessa semente, será a raiz central.  Se um rebento aparece, tornar-se-á 


o caule central e, eventualmente, crescerá para se tornar o tronco central.  Na mesma medida em 


que cresce verticalmente, crescerá, proporcionalmente, de modo horizontal, no mundo.  Isto reunirá 


as famílias e tribos, e também as pessoas, nações e o mundo.  (263-194, 4.10.1994) 


 


Quais são as primeiras palavras da Promessa da Família?  Começa com: ―A nossa família, 


centrando-se em verdadeiro amor,…‖.  Verdadeiro amor significa agir com verdadeiro amor.  


Devido à Queda, as pessoas sem verdadeiro amor não podem estabelecer famílias.  Vocês têm de 


compreender isto.  Originalmente, aqueles que não têm verdadeiro amor não podem ter famílias, 


perante Deus.  A Queda significa a corrupção de verdadeiro amor.  Então, que é verdadeiro amor?  


É um amor que só tem uma relação com Deus.  Vocês têm uma relação convosco, com as vossas 


nações, com os hábitos do mundo secular, e com os hábitos e tradições do povo de uma nação; 


todavia, verdadeiro amor não tem nada a ver com eles.  É um amor que só cria relações com Deus. 


Devido à Queda, este amor, relacionado só com Deus, não pôde aparecer.  Vocês têm estabelecido 


relações com amor satânico.  Isto é verdade, não só na família, mas também se expandiu para além 


de famílias satânicas, para o nível de uma tribo, povo, nação, mundo, e mesmo para os mundos 


terreno e celestial.  Todos os hábitos e tradições que mancharam o ambiente no qual vocês 


nasceram, como pessoas caídas, e no qual têm vivido, não têm nada a ver com Deus.  Vocês não 


compreendem quão difícil é negar todas estas coisas e resolver os problemas.  Como pode o amor 


puro e original de Deus ser restaurado para o seu padrão original?  Para poder entrar em contacto 


com o amor de Deus, vocês têm de rejeitar os hábitos e tradições baseados em amor egoísta. 


A promessa fala acerca dos deveres de filhos e filhas filiais na família, patriotas na nação, santos no 


mundo, e filhos e filhas divinos do Céu e da terra, centrados em verdadeiro amor.  Todos estes 


estão ligados através de relações de amor; porém, não é falso amor.  Devido à Queda, falso amor 


espalhou-se até aos confins do mundo.  Inúmeras situações complicadas de amor abundam.  Desde 


o começo da história, a vida e a morte têm estado relacionadas com situações complexas de amor, e 







nações têm sido arruinadas.  Todas as situações complicadas, relacionadas com amor falso, existem 


aqui agora.  Pensem na dificuldade em procurar verdadeiro amor, a partir daqui.  Assim, está 


escrito na Bíblia, relativamente à procura de verdadeiro amor, que aqueles que procuram morrer 


viverão.  Vocês não podem atingir esse lugar, a não ser que estejam dispostos a morrer.  Até agora, 


ninguém sabia isto.  (274-195, 3.11.1995) 


 


Deus não pode viver com as pessoas na terra, porque uma visão unificada não foi estabelecida nas 


famílias.  Logo que isso aconteça, Deus pode vir habitar com elas.  Quando se fala em ―verdadeiro 


amor‖, devia haver um conceito integrado da unidade da mente e do corpo, de maridos e esposas, e 


de filhos e filhas.  Se estes três podem criar unidade, a família de verdadeiro amor tornar-se-á o 


ponto de partida do Reino de Deus na terra e no Céu.  Quando vocês se unem completamente, 


centrados em Deus e nos Verdadeiros Pais, podem construir o Reino de Deus na terra e no Céu.  


Onde começa o Reino de Deus na terra?  Começa convosco, com a vossa família e os vossos filhos.  


(260-185, 8.5.1994) 


 


1.2.2. Verdadeiro amor é o amor relacionado só com Deus 


 


A Igreja da Unificação é o lugar que une Deus e a humanidade, e a mente e o corpo, através do ideal 


de verdadeiro amor.  Deus tem amor, vida e linhagem verdadeiros, e nós viemos d’Ele.  Por 


consequência, também devíamos ter amor, vida e linhagem verdadeiros.  Como a humanidade 


nasceu com uma relação de unidade entre pai e filhos, centrada no verdadeiro amor de Deus, a mente 


e corpo de cada pessoa deviam ter formado uma unidade completa, naturalmente, do mesmo que a 


mente e corpo de Deus estão naturalmente unidos em verdadeiro amor.  Contudo, os seres humanos 


ainda estão a lutar continuamente na linha de frente, com o seu corpo no lado de Satanás, ligado a 


amor, vida e linhagem satânicos, e a sua mente no lado de Deus.  (201-354, 30.4.1990) 


 


Deus, que é a origem de verdadeiro amor, queria transmitir verdadeiro amor absoluto e imutável aos 


seres humanos, da posição de um Pai.  Em verdadeiro amor, perfeita harmonia e unificação são 


atingidas; deste modo, o verdadeiro amor de Deus é completamente transmitido aos Seus 


companheiros, os seres humanos.  Além disso, através dos atributos de verdadeiro amor, os direitos 


de herança, de viver e de participar em conjunto aparecem naturalmente.  Portanto, os seres 


humanos, como filhos de Deus, deviam agir e trabalhar juntamente com Ele.  Além disso, as 


pessoas podem naturalmente gozar o direito de herança, de viver e de participar em conjunto, entre si 


próprias, centrando-se em verdadeiro amor.  Por conseguinte, no mundo original da criação, as 


pessoas deviam ter os seus próprios ideais e felicidade, centrando-se no verdadeiro amor de Deus, e 


transmitir estes, dos antepassados para os descendentes.  (205-156, 16.8.1990) 


 


Os seres humanos foram originalmente criados para viver com o verdadeiro amor de Deus, na sua 


mente e corpo e, assim, deviam responder directamente ao Seu amor.  Por outras palavras, a mente 







responderia a Deus, centrando-se em verdadeiro amor, e o corpo estaria naturalmente em sintonia 


com a mente.  A origem de verdadeira unidade, na qual a mente e o corpo não estão em conflito, 


começa com a herança e experiência do verdadeiro amor de Deus, tal como ele é.  Os ideais de 


pessoas cuja mente e corpo estão unidos, podem ser realizados quando elas possuem completamente 


o verdadeiro amor de Deus.  Quando a mente e o corpo estão unidos, com base em verdadeiro amor, 


o ideal de genuína liberdade e paz pode começar.  Na fundação da unidade entre a mente e o corpo, 


indivíduos, famílias, tribos, povos, nações, e um mundo livre e pacífico podem ser estabelecidos.  


(234-270, 2.9.1990)  


 


Verdadeiro amor está ligado a Deus eternamente.  A raiz de verdadeiro amor não está ligada à tribo 


ou ao universo centrados em nós próprios.  Está fundamentalmente ligada a Deus.  Quando nos 


ligamos a verdadeiro amor, podemos automaticamente tornar-nos seres eternos, porque Deus é um 


ser eterno.  Tudo isto é muito lógico.  (229-45, 9.4.1992) 


 


De onde vem verdadeiro amor?  Verdadeiro amor começa a existir quando servimos os outros, e 


não quando queremos ser servidos por eles.  Porquê?  A fundação fundamental para a criação do 


Céu e da terra, no começo, não era a acção de atrair as coisas para si mesmo.  Agarrar-se a qualquer 


coisa e atraí-la para si, só pode criar uma entidade.  Tudo neste mundo requer o investimento de si 


próprio.  O eixo para a criação do universo pertence a Deus, que tem estado a procurar o ideal de 


amor.  Não começou com a atracção de coisas para si, mas com investimento.  Vocês têm de 


compreender que o caminho de verdadeiro amor é encontrado no investimento da vossa própria vida, 


e em serem capazes de se esquecer desse investimento.  (284-71, 15.4.1997) 


 


Que é verdadeiro amor?  É dar continuamente, investindo mesmo a vossa vida, completamente, e, 


em seguida, investindo outra vez.  Verdadeiro amor só começa quando podemos dar continuamente, 


e esquecer-nos daquilo que já demos.  Verdadeiro amor pode penetrar o Céu e a terra.  Pode 


mesmo perfurar o mundo da morte.  No mundo da vida, pode encontrar o seu caminho em 


quaisquer circunstâncias, enternecendo mesmo um coração forte.  Não existe nenhum lugar onde o 


amor não possa penetrar, podendo mesmo entrar em lugares secretos.  (256-179, 13.3.1994)  


 


Que é verdadeiro amor?  Verdadeiro amor consiste em dar e esquecer-nos daquilo que demos, 


continuar a dar e esquecermo-nos novamente.  Que espécie de pais são grandes pais?  São pais 


que investem continuamente e, em seguida, se esquecem do seu investimento.  Se os pais 


conservassem um registo e preparassem uma conta, dizendo: ―Pagámos os teus estudos na 


universidade, por isso tens de nos pagar, tomando conta de nós, na nossa velhice‖, seriam falsos pais.  


Ao contrário de Deus, tais pais não podem ter filhos ideais de piedade filial.  (239-62, 23.11.1992)    


 


Que faz verdadeiro amor?  Que faz verdadeiro amor, realmente?  Pode unificar a nossa mente e 


corpo, que estão em conflito.  A vossa mente e corpo não se puderam unir até agora, porque vocês 







não tinham verdadeiro amor.  Não há outra alternativa, senão verdadeiro amor, para produzir 


unidade, porque falso amor veio a existir.  A Queda aconteceu devido a falso amor; logo, não 


podemos criar unidade sem verdadeiro amor.  (259-292, 17.4.1994) 


 


Que é verdadeiro amor?  É investir tudo, em seguida, investir novamente e, em seguida, estarmos 


dispostos a investir tudo, outra vez.  Pelo investimento incessante de tudo, encontramos o caminho 


para nos unirmos, no centro, com o verdadeiro companheiro de verdadeiro amor.  (268-13, 


7.2.1995)  


 


Verdadeiro amor existe para estabelecer o caminho do Céu.  Portanto, o amor devia ser baseado nas 


doutrinas do Princípio.  O amor é superior ao Princípio, não é?  A liberdade, também, é superior 


ao Princípio, ficando para além do domínio do Princípio; mas não nega o Princípio.  (303-165, 


17.8.1999) 


 


1.2.3. Uma verdadeira família é a fundação para verdadeiro amor 


 


A primeira terra natal de verdadeiro amor é uma verdadeira família.  Uma verdadeira família!  Ai, 


encontram-se um pai, mãe, marido, esposa e filhos verdadeiros.  Essa é a fundação para uma 


família de verdadeiro amor.  (215-243, 20.2.1991) 


 


Numa família, há um homem e uma mulher.  Que espécie de homem e mulher são eles?  Do ponto 


de vista do ideal da criação, o homem e a mulher têm de se ajustar ao processo da recriação.  


Devem unir a mente e o corpo.  É o mesmo para tudo.  Mente e corpo têm de estar unidos.  Logo 


que a mente e o corpo de um homem estejam unidos, ele torna-se um sujeito, a positividade, e quer 


unir-se com uma mulher, a negatividade, cuja mente e corpo estejam unidos.  Fazendo isto, o 


marido e esposa tornam-se uma grande negatividade, ou uma grande positividade, e tentam unir-se 


com os filhos.  Seguindo este princípio na família, o homem e a mulher tornam-se um só, como o 


sujeito e objecto.  A unidade entre esta positividade e negatividade torna-se os pais; os irmãos e 


irmãs têm os três estágios, para se unir completamente como positividade e negatividade, e essa 


união inteira é a família.  (268-13, 7.2.1995)  


 


Qual é o poder que permite a união entre a mente e o corpo, marido e esposa, e pais e filhos?  É o 


poder do amor; o poder de verdadeiro amor.  Onde começa esse poder?  Quando vocês se casam, 


desejam que o vosso cônjuge seja cem, mil, dez mil vezes e mesmo infinitamente melhor que vocês.  


Infinitamente.  De onde veio tal coração?  Veio de Deus.  Tal como os seres humanos, Deus 


também deseja que o Seu companheiro objecto tenha um valor infinito.  O Seu desejo é que o amor 


do Seu objecto seja absoluto, eterno, e único.  O poder desse amor quer aumentar continuamente.  


Quer começar pequeno e tornar-se maior.  Só verdadeiro amor se pode tornar maior.  Só através 


deste amor nos podemos ligar ao universo inteiro.  A mesma fórmula aplica-se a tudo.  (268-13, 







7.2.1996) 


 


Para que finalidade nascemos?  Para o amor.  Para a causa do verdadeiro amor.  Que é 


verdadeiro amor, na realidade?  Ele tem tal valor que não pode ser obtido ainda que se dê tudo no 


universo.  Se vocês se apoderam de verdadeiro amor, podem apoderar-se de Deus.  Podem agarrar 


o próprio Deus.  Por consequência, o casamento é algo magnificente.  Não é um conceito vago.  


É realizar a perfeição das dimensões vertical e horizontal, e tornar-se um com Deus.  A perfeição 


das dimensões vertical e horizontal, das posições anterior e posterior – tudo – é realizada lá.  (249-


294, 10.10.1993) 


 


Vocês tornaram-se verdadeiras pessoas?  Têm verdadeiros filhos?  Os pais têm de investir, 


esquecer-se, e investir uma vez mais, por causa dos filhos.  Maridos deviam investir nas suas 


esposas e esquecer-se do que investiram, e vice-versa.  Também, irmãos e irmãs deviam estabelecer 


o padrão de investir e esquecer-se que investiram.  Este era o ponto de partida ideal que o 


verdadeiro Deus desejava, com base no amor do ideal da criação.  (253-66, 1994) 


 


Os Pais são o rei e a rainha da família.  O centro de uma tribo é também o seu rei.  O centro de um 


povo é também o seu rei.  O centro do mundo é o rei do mundo.  Adão e Eva deviam ter sido o 


centro.  Como Deus é o companheiro sujeito, os seres humanos são os companheiros objecto; assim, 


se uma pessoa se torna rei ao nível da família, ou rei em todos os níveis, Deus também se torna o rei 


lá.  Deus é a positividade e o sujeito.  Por mais elevado que Deus possa ser, tem de seguir esta 


fórmula.  (268-13, 7.2.1995) 


 


Deus criou o universo por causa do Seu companheiro objecto.  Se Deus está sozinho, mesmo Ele Se 


sente abandonado.  Vocês não se sentem abandonados, quando estão sozinhos?  É por isso que 


precisam de um companheiro objecto.  Precisam estar numa parceria.  Que espécie de parceria?  


Uma parceria de amor.  Deus, que é o sujeito do amor, começou na base de investir e esquecer-Se, 


investir infinitamente e, em seguida, esquecer-Se.  Por conseguinte, o Seu companheiro também 


tem de ser um companheiro objecto que possa investir infinitamente, dar infinitamente e oferecer 


estímulo.  Em resumo, o amor de Deus contém o conceito de investimento e esquecimento.  Como 


este conceito existe, o universo inteiro começou a emergir na base do espírito de sacrifício e serviço 


que consome o próprio Deus.  Foi assim que o universo começou a sua existência perpétua.  Deus 


precisa do Seu companheiro de amor.  Vocês também precisam do vosso companheiro de amor, 


não precisam?  Deus quer estabelecer-Se na terra, onde possa amar o Seu verdadeiro companheiro, 


com verdadeiro amor, porque Ele é o verdadeiro Deus.  Esse é o começo da fixação.  A base para 


esta fixação é a família.  Esta é a base, a unidade fundamental.  A fórmula liga tudo, unidade a 


unidade.  Onde fica o ponto de começo da fixação, onde Deus pode sentir alegria, dançar, sorrir e 


cantar?  Não é uma nação, o mundo, ou nenhum homem.  É uma família, onde um homem e uma 


mulher se unem e se podem estabelecer como o objecto de Deus.  Tudo começa a partir daí.  







Todos os ideais, liberdade e felicidade começam a partir daí.  A mesma fórmula aplica-se a tudo.  


(268-13, 7.2.1995) 


 


Vocês têm de partilhar verdadeiro amor.  Têm de recitar a Promessa da Família, na base da unidade 


entre a mente e o corpo, marido e esposa, e filhos e filhas.  A mente e corpo foram separados, 


porque falso amor começou.  Marido e esposa, e irmãos e irmãs também foram separados.  


Portanto, vocês podem ligar-se ao Reino de Deus na terra e no Céu, através do restabelecimento do 


ponto onde a mente e o corpo, marido e esposa, e irmãos e irmãs se possam unir, de modo a formar a 


família que possa unir-se completamente com os princípios de restauração por indemnização.  


(260-317, 19.5.1994)  


 


1.3. A procura da nossa terra natal original 


 


1.3.1.  O verdadeiro significado da nossa terra natal original 


 


Que espécie de lugar é a terra natal original?  É o tipo de lugar para onde queremos ir, que 


queremos ver, onde queremos viver.  É o tipo de lugar para onde a nossa mente quer ir, e para onde 


o nosso corpo quer ir, juntamente com ela.  Temos de procurar a terra natal original, da qual a nossa 


mente e corpo ambos têm saudades simultaneamente; um lugar onde podemos descansar para 


sempre e sentir orgulho que é a nossa fundação de felicidade.  Por causa disso, através da história, 


numerosas pessoas ansiaram por esta espécie de terra natal original, procuraram-na, veneraram-na e, 


em seguida, morreram.  Precisamos estar cientes que numerosas pessoas de fé profunda e de grande 


sabedoria têm estado a fazer esforços tremendos, até hoje, na procura desta terra natal.  Por 


consequência, a terra natal original tem de aparecer certamente.  (23-74, 11.5.1969) 


 


O jardim original é o jardim ideal.  É um mundo onde todas as pessoas satisfazem as necessidades 


umas das outras; um mundo onde um sentimento de fraternidade penetra em todas as partes do 


universo.  Não é um mundo de ideais e ideologias, como hoje, onde as pessoas discutem as 


diferenças entre os sentimentos umas das outras, ou entre a soberania de nações.  Não é um mundo 


onde as diferenças entre pessoas, baseadas em circunstâncias económicas ou culturais, são discutidas.  


É um mundo onde a discussão vai para além das distinções entre povos, ou soberanias nacionais.  É 


um mundo onde as pessoas discutem matérias do coração.  (7-37, 5.7.1959) 


 


Se os antepassados da humanidade não tivessem caído, no princípio, onde teria ficado a terra natal 


original?  Não há dúvida que teria sido o Jardim do Éden – essa aldeia, essas montanhas e rios – 


onde Adão e Eva viviam.  Hoje, quando as pessoas nascidas na linhagem recebida dos pais caídos, 


dizem: ―terra natal original‖, pensam no seu lugar de nascimento.  A terra natal original, que toda a 


humanidade tem estado a procurar e pela qual tem estado a ansiar, parece ser tão inacreditável.  


Qual é a vocação mais elevada que a nossa Igreja da Unificação está procurando cumprir hoje?  







Temos de sair e procurar a terra natal original perdida.  Os nossos pais, irmãos, e parentes estarão lá, 


nessa terra natal original.  Eles poderão dar-nos as boas-vindas, não com tristeza, mas com alegria e 


felicidade eternas.  Esse é o lugar original, que temos de procurar.  (23-74, 11.5.1969) 


 


Na terra original, não há lugar onde o mal habita.  É o mundo unificado e eterno, onde as pessoas 


cortaram a sua ligação com o mal e, centrando-se em amor original transbordante, cantam e vivem 


em alegria eternamente.  (18-102, 28.5.1967) 


 


A terra natal original é o lugar onde queremos viver para sempre, no meio da alegria do Céu e da 


terra, cantando alegremente, enquanto dominamos todas as coisas, imersos no amor dos nossos pais 


e família.  (18-100, 28.5.1967)  


 


Ansiamos pela terra natal original, porque ela é o lugar onde podemos encontrar os nossos pais, 


irmãos e parentes, que são mais íntimos connosco que com qualquer outra pessoa, e que sempre nos 


dirigirão e nos darão as boas-vindas, com um coração imutável, em qualquer altura que os 


procuremos.  Cumprimentam-nos alegremente, simpatizam connosco, e confortam-nos quando 


temos dificuldades. 


Se não houvesse ninguém assim, na terra natal original, ainda que vocês fossem para lá com um 


coração fervoroso, têm de compreender que, no vosso regresso, o vosso coração de saudade 


profunda desapareceria e sentiriam mágoa.  Absolutamente, tem de haver pessoas que vos dêem as 


boas-vindas na terra natal original.  (23-80, 11.5.1969) 


 


Qual é o primeiro pensamento que os vem à mente, quando pensam acerca da terra natal original?  


Os vossos pais, aldeia, casa, e irmãos amados estão na terra natal original.  Se deixamos a nossa 


terra natal e estamos noutro país, o âmbito da nossa terra natal original expande-se para se tornar 


uma pátria, uma nação.  Da perspectiva do universo ou cosmos, este mundo é a nossa pátria 


original.  À medida que a vossa perspectiva se torna mais ampla, sentirão claramente, no decurso 


da vossa vida, que o âmbito da vossa terra natal também se expandirá proporcionalmente.  (7-22, 


5.7.1959) 


 


Quem é o antepassado que pode encontrar a terra natal original?  É Deus.  Deus e Verdadeiros 


Pais.  Se vocês são o verdadeiro indivíduo que deve ser ligado ao verdadeiro antepassado, isso não 


pode acontecer sem encontrar os Verdadeiros Pais e o Verdadeiro Deus.  Logo, o Reino de Deus na 


terra e no Céu, onde Deus e Verdadeiros Pais podem habitar, pode ser realizado na terra, pela 


restauração, através dos Verdadeiros Pais, todos os erros cometidos pelos falsos pais, através da 


história.  (267-321)  


 


Quando apreciamos a alegria de passar por dificuldades e prazeres, em unidade com o amor de Deus, 


podemos ter a honra de servir e viver com Ele, em glória, como um cidadão do mundo do Seu amor, 







como um membro da Sua família, e da família real centrada na vida eterna; esta é a nossa nação 


original, a nossa pátria original.  Vocês estão à procura desse lugar.  (264-155) 


 


Vocês têm de procurar a pátria original.  Temos de procurar a nossa casa, na nossa pátria original, 


esse lugar onde os nossos antepassados podiam tornar-se perfeitos, se não tivessem caído no Jardim 


do Éden, e podiam ter partilhado dificuldades e prazeres com Deus.  Estamos a seguir o caminho 


celestial, por nós próprios, para esse lugar, sem a direcção de líderes religiosos, pais, ou professores, 


mas de acordo com a direcção da nossa mente original.  Já alguma vez ouviram alguém dizer que 


devíamos educar a mente original?  A vossa mente original sabe tudo, no decurso da vossa vida.  


(262-117, 23.7.1994) 


 


Todos vocês têm uma pátria, não têm?  Todavia, onde podia ficar a pátria original de Deus?  Se 


Deus tivesse a Sua pátria original, os clãs dessa pátria formar-se-iam lá, e a partir dos clãs surgiriam 


povos, e desses povos emergiriam nações e um mundo.  Através deste processo, o Reino do Céu na 


terra seria estabelecido.  Se Deus tivesse uma pátria na terra, quereríamos ir lá, ou não?  


Quereríamos.  As pessoas querem mesmo ir para a sua terra natal, onde os seus pais e irmãos 


humildes estão a viver.  Então, não quereriam ir para a pátria original de Deus?  A pátria de Deus 


é a pátria de toda a gente.  Portanto, alguém que diga que não quer ir para lá, não está a dizer a 


verdade.  (23-152, 18.5.1969) 


 


Se houvesse algum lugar na terra onde Deus Se pudesse estabelecer, ter uma família, e fazer a Sua 


vida diária, essa família representaria toda a humanidade.  Por esta razão, a base dessa família, 


sobre a qual Deus começou a Sua experiência de vida diária, torna-se a pátria original de toda a 


humanidade.  Por consequência, a raiz e ponto de partida da vida de Deus é a pátria. 


Devido à Queda, a humanidade não pôde começar dessa origem, com Deus no centro.  A família 


não se pôde tornar tal lugar.  Não existe tal pátria.  Foi só depois de eu vir que a fundação original 


foi estabelecida, sobre a qual Deus e os Verdadeiros Pais se puderam estabelecer e fazer um começo, 


unidos por verdadeiro amor.  Esse lugar torna-se automaticamente a pátria original para toda a 


humanidade.  Como este lugar restaurado é o mesmo que o ponto de partida na forma original da 


criação, é o lugar onde todas as pessoas podem partilhar o amor de Deus, e a base de verdadeiro 


amor que Deus quer como ponto de partida.  Assim, é a pátria original para toda a humanidade.  


(289-142, 1.1.1998)  


 


Onde fica a nação, a pátria que Deus deseja?  Onde fica a pátria para toda a humanidade?  O país 


onde os Verdadeiros Pais da humanidade aparecem, é a pátria.  Não é isto lógico?  Onde disseram 


vocês que a pátria fica?  É o país para o qual os Verdadeiros Pais da humanidade vêm.  Onde fica 


a pátria original da humanidade?  Há muitas nações no mundo, tais como as que existem em África.  


No entanto, a pátria original da humanidade é o país onde os Verdadeiros Pais da humanidade 


nasceram.  Esta é a pátria original do universo inteiro e deste mundo histórico.  (156-233, 







25.5.1966)  


 


Onde fica a pátria que Deus deseja?  Onde fica a pátria original de toda a humanidade?  A pátria 


onde os Verdadeiros Pais nasceram, é a pátria histórica, universal, e global original.  Vocês têm de 


herdar a ideologia e tradições dos vossos antepassados; de outro modo, serão tratados como enteados.  


Os coreanos têm de tornar-se o povo escolhido.  Para que isto aconteça, tenho de virar as coisas ao 


contrário.  Se a Coreia é a pátria original, todas as civilizações do mundo têm de produzir frutos na 


Coreia.  Para que a Coreia se torne a pátria original, temos de nos determinar a tornar-nos ofertas 


sacrificiais de lealdade, devoção, amor e sacrifício; senão, perderá a qualificação para ser a pátria 


original.  A criação de algo bom requer acção substancial.  Vocês têm de realizar isto, através do 


vosso sangue, suor e lágrimas.  (15-283, 2.11.1965) 


 


Se a Coreia é a pátria original desejada por Deus, para o mundo e para todas as pessoas no universo, 


criaria dentro de si uma nova civilização que influenciaria todo o mundo.  A sua língua tornar-se-ia 


a língua mundial, e os seus homens e mulheres tornar-se-iam pessoas de nível mundial.  Se todas as 


pessoas tivessem nascido como descendentes dos pais originais que Deus desejava, só teria havido 


uma língua.  Devido à Queda, existem muitas.  Se, no futuro, a Coreia se tornar a pátria, a nação 


original, e a nação que Deus deseja, então, a Coreia será elevada.  Deus dançará, enquanto a abraça.  


Até hoje, Deus nunca teve um dia onde pudesse dançar ou sorrir.  (156-233, 25.5.1966) 


 


A Coreia é o lugar original, onde o amor apareceu.  É a pátria original, onde as pessoas podem 


realizar a habitação de amor, a terra natal de amor, e o país de amor para todas as pessoas.  Por esta 


razão, eu, como o Verdadeiro Pai, explorei uma estrada directa capaz de ligar a nação, o mundo, e o 


Céu, o Reino de Deus na terra e no Céu, com base nos ideais de família absolutos e imutáveis, 


centrados em verdadeiro amor.  Noutros países, as pessoas sabem isto bem.  É por essa razão que 


querem deixá-los e fixar-se na Coreia.  (290-287, 2.3.1998) 


 


Aqueles que viveram no Reino de Deus, como a Sua família, vão para o Seu reino no Céu e no 


mundo espiritual.  O Céu é a nossa pátria original.  Isso significa que o Reino de Deus no Céu é a 


nossa pátria original.  Contudo, devido à Queda, o Reino de Deus na terra ainda não foi 


estabelecido; por conseguinte, o Reino de Deus no Céu não está habitado.  Ninguém jamais entrou 


no Reino de Deus no Céu.  (161-12, 1.1.1987) 


 


1.3.2.  A pátria original que temos de procurar 


 


Onde fica a pátria original, pela qual vocês têm ansiado?  No lugar onde a vossa mãe e pai estão.  


Isso está absolutamente certo.  O presente mundo humano é constituído por cinco biliões de 


pessoas, descendentes dos filhos de Adão e Eva, que casaram depois de terem sido expulsos do 


paraíso, longe de Deus, depois de terem caído.  Ninguém pode negar isto.  Elas não sabem para 







onde ir, porque há algo errado com elas.  Uma calamidade aconteceu, e as pessoas têm estado a 


viver como órfãos.  O ponto de partida não é claro, e o mesmo acontece com o destino.  A 


humanidade não tem sabido para onde caminha.  Ninguém sabe o que acontecerá no futuro.  Deus 


queria ensinar aos cinco biliões de pessoas da raça humana, que vivem em ignorância, e, por isso, 


ensinou-me a mim primeiro.  Uma vez que as pessoas venham para a Igreja da Unificação, todas 


vêm a conhecer Deus.  (228-220, 3.4.1992) 


 


Devido à Queda, perdemos a pátria e terra natal originais.  Se a Queda não tivesse acontecido no 


começo, onde teríamos nascido, vivido, e morrido?  Na pátria original.  Quando morremos, 


queremos ser enterrados na pátria original.  Onde quereriam vocês viver?  Na pátria original.  


Devíamos ter vivido na pátria original, mas nascemos e descobrimos que estávamos na terra do 


inimigo, numa terra de tristeza.   


Pode o lugar onde vivemos agora tornar-se o nosso lugar de habitação original, a terra que podemos 


proclamar como o nosso ambiente feliz?  A resposta é não.  Portanto, todas as coisas têm de 


desaparecer.  Famílias, nações, o mundo, comunismo e democracia, todos deviam desaparecer.  


Aquilo que desejo é a filosofia de amor da pátria original, a filosofia de uma irmandade que partilha 


o amor dos pais e a sua carne e sangue.  Jesus gritou de certo modo por tal mundo, mas agora as 


coisas são mais específicas.  (155-32, 6.10.1964) 


 


Vocês têm de procurar a pátria original.  Onde fica ela?  Onde está a pátria de Jesus?  Se ele não 


tivesse morrido, a nação de Israel teria sido a sua pátria original.  O começo da pátria global teria 


ocorrido, tendo Israel como centro.  Qual era a responsabilidade de Jesus e a missão que devia 


cumprir na terra?  Devia estabelecer a pátria original.  Os Pais que o Céu encontrou e estabeleceu 


têm de aparecer, para que a pátria original, a terra natal original, possa aparecer em frente de toda a 


humanidade caída.  De outro modo, a pátria original não pode aparecer.  Pode haver irmãos e 


irmãs, sem pais?  Não pode.  Quem está na terra natal?  Deviam estar parentes, irmãos e pais.  


Também devia haver bens materiais possuídos pela vossa família.  Porque têm saudades da vossa 


terra natal?  Porque os laços de coração, das relações na vossa vida, começaram lá.  Portanto, 


nunca podem esquecer-se da vossa terra natal, desde que apreciem a vossa vida.  (155-321, 


1.11.1965) 


 


Que o tempo da pátria de esperança venha em breve!  Através do estabelecimento de uma nação do 


Céu, temos de julgar o inimigo do Céu, Satanás, eliminar o mal, e realizar o Reino Celestial de paz, 


na terra, somente baseado em bondade.  Esta é a esperança de Deus e de Jesus.  É também a 


esperança dos nossos antepassados que contribuíram grandemente para a providência, até hoje.  


Vocês têm de compreender isto claramente.  (155-321, 1.11.1965) 


 


Ninguém jamais pensou que Deus estivesse cheio de amargura e tristeza.  Isto era desconhecido.  


Todas as pessoas no mundo deviam ter sido os Seus filhos e filhas, mas foram apanhadas na 







armadilha do inimigo.  Estão a gritar: ―Estou a morrer!‖, de sofrimento para o Céu e a terra.  


Então, responderia Deus: ―Como podem gritar por socorro?  Estou a preparar-me para dormir‖, e, 


em seguida, descansaria e dormiria confortavelmente?  Vocês têm de compreender que Deus nunca 


descansa, mas está a trabalhar constantemente para restaurar esta terra.  (156-233, 25.5.1966) 


 


A Promessa da Família diz: ―procurar a nossa pátria original‖.  No mundo da religião, todas 


pessoas foram instruídas a deixar as suas casas e viver vidas de celibato.  Todavia, a Igreja da 


Unificação diz o oposto: voltem para a terra natal.  A mensagem de voltar para a nossa terra natal é 


a melhor de todas as boas notícias.  Nunca foi ouvida antes, na história da religião.  Estas são as 


notícias mais alegres de todas as notícias alegres, alguma vez dadas.  Contudo, tem havido tantos 


pecadores relutantes em regressar às suas terras natais!  (264-187, 9.10.1994)  


 


Qual é a primeiro parágrafo da Promessa da Família?  ―(A nossa família) centrando-se em 


verdadeiro amor, promete ir ao encontro da terra natal original…‖.  Temos de procurar a nossa terra 


natal original.  Não estamos a prometer aperfeiçoar ―O Reino de Deus na terra e no Céu, o ideal 


original da criação…‖.  Temos de construí-lo.  Temos de fazê-lo com as nossas próprias mãos.  


Temos de recuperá-lo inteiramente do mundo do diabo.  Temos de recuperar completamente o 


mundo que está sob o domínio de Satanás.  Por consequência, isto não é aperfeiçoá-lo mas 


construí-lo.  É diferente.  (261-88, 22.5.1994)  


 


Devíamos ter construído o Reino de Deus na terra e no Céu, depois de termos ido para as nossas 


terras natais, e nos termos tornado filhos e filhas filiais e patriotas, estabelecendo uma família, nação 


modelo e realeza, de acordo com o ideal de Deus da criação.  Devido à Queda, um mundo diferente 


apareceu, e, assim, temos de unificar este mundo, com base no ideal de Deus de uma família 


alargada.  Mas uma vez que o tenhamos unificado, não o podemos simplesmente abandonar.  


Temos de ligar esse mundo unificado com o mundo celestial e com o Reino de Deus na terra.  


Vocês têm de estar excitados para encurtar o tempo necessário, e trabalhar fervorosamente para fazer 


progresso neste domínio.  (267-153, 4.1.1995) 


 


Com base na nossa terra natal original, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, realizará o 


ideal original da criação, o Reino de Deus na terra e no Céu…‖.  Isto significa que devíamos criar o 


Reino de Deus na terra e no Céu.  Isto é, temos de formar famílias, devida à perda da família.  


Estou a dizer que, com base na nossa terra natal original, as nossas famílias realizarão o ideal 


original da criação, o Reino de Deus na terra e no Céu, através de verdadeiro amor.  Devia ser a 


terra natal original – a terra natal original, baseada em famílias.  Não é para uma nação, mas para a 


vossa terra natal, que vocês têm de voltar.   


Se tiverem tal família, têm de regressar à vossa terra natal e estabelecer o Reino de Deus na terra e 


no Céu.  Logo que encontrem a vossa terra natal, a nação e o mundo unir-se-ão naturalmente.  


Vocês não terão de se preocupar.  O Reino de Deus na terra e no Céu será estabelecido 







naturalmente.  Tudo se desenvolve a partir de famílias.  (260-156, 2.5.1994)                     


 


Que significa regressar à vossa terra natal?  Como Deus é a raiz de verdadeiro amor, temos de 


regressar à terra original e viver juntos, eternamente, com as raízes, ramos, e frutos de verdadeiro 


amor.  Voltamos para a nossa terra natal para viver eternamente em paz e alegria, centrados em 


verdadeiro amor.  É muito simples.  (252-269, 1.1.1994) 


 


Como nos podemos ligar à terra natal original e a Deus?  A vossa terra natal é o vosso lugar de 


nascimento, não é?  Toda a gente se liga ao mundo, horizontalmente, começando pela terra natal. 


Nenhuma das pessoas no mundo pôde ter uma terra natal do lado do Céu.  As terras natais foram 


perdidas.  As pessoas não puderam encontrar a posição original de Adão. Nós próprios temos de 


encontrar essa posição.  Temos de voltar para lá. A partir desse ponto, devíamos começar as nossas 


famílias e tribos, e continuar até aos níveis da nação e do mundo.  Isso é lógico.  Não é 


exactamente alguma noção.   


Se vocês fizerem isso, o caminho que podem seguir já está preparado.  Na fundação individual, têm 


de restaurar a posição de Adão, o nosso antepassado, e a de Jesus.  Então, serão capazes de entrar 


na terra natal original, centrados no Verdadeiro Pai, o Senhor, no seu Segundo Advento.  Logo que 


estejam lá, tudo vos pertencerá.  Essa será a vossa posição.  Se tiverem essa ideia firmemente 


implantada na vossa mente, Satanás retrocederá.  Por conseguinte, têm de completar a vossa missão, 


como messias tribais.  (248-27, 30.5.1993) 


 


À medida que vocês se estabelecem, que transmitem à posteridade?  É a família, não o indivíduo.  


Têm de compreender isto.  É por isso que temos a Promessa da Família.  Temos de receber 


educação meticulosa acerca da Promessa da Família.  Se lerem a Promessa da Família, o primeiro 


parágrafo diz que procuraremos a nossa terra natal original e construiremos o Reino de Deus na terra 


e no Céu, o ideal original da criação, centrando-nos em verdadeiro amor.  Só com isso podemos 


conseguir tudo.  (268-226, 2.4.1995) 


 


1.4. O ideal original da criação 


 


Qual é a vontade de Deus?  É verdadeiro amor.  Significa realizar o ideal da criação.  Que 


significa realizar o ideal da criação de Deus?  Significa completar a base de quatro posições.  Se 


Deus e a humanidade se tivessem unido completamente, através do casamento de Adão e Eva, todas 


as coisas podiam ter-se unido, nessa fundação de amor, e a humanidade podia ter tido Deus para si, 


assim como todas as coisas da criação, tornando-se desse modo a segunda dona.  Deus é o dono 


invisível, e nós somos os donos visíveis.  Deus é o Deus interno, e nós somos o Deus externo.  


Toda a gente tem o desejo de se tornar Deus.  (276-253, 24.2.1996) 


 


A perfeição da base de quatro posições, a qual é o ideal da criação de Deus, é realizada quando Adão 







e Eva são um com Ele.  Deus está, então, presente em cima e em baixo, na esquerda e na direita, e 


nas posições anterior e posterior.  Em seguida, que tem de ser cumprido?  Primeiro, o amor de 


Deus e o amor humano devem ser aperfeiçoados.  Esta é a perfeição do amor entre Deus e a 


humanidade.  Eles tornam-se um só corpo.  Quando se unem através de amor, o direito de posse é 


decidido.  Em amor eterno, o direito de posse do amor é decidido.  Em amor eterno, uma mulher 


pertence eternamente ao marido, e o marido pertence eternamente à mulher.  Vocês deviam saber 


isto.  (276-253, 24.2.1996) 


 


Qual é a vontade de Deus?  É cumprir o ideal da criação.  Qual é o ideal da criação?  É completar 


a base de quatro posições.  Que significa a base de quatro posições?  Significa a perfeição do ideal 


de amor e do ideal de unidade.  É isso precisamente.  Podemos ver que tudo apareceu por causa de 


amor.  Então, que espécie de amor?  Verdadeiro amor.  Onde começa verdadeiro amor?  


Começa quando nos investimos completamente; quando nos investimos, e nos esquecemos que 


investimos.  Quando Deus criou, Ele fê-lo na fundação de fé absoluta.  (276-299, 10.3.1996) 


 


Deus é o Pai vertical e o sujeito vertical, e os seres humanos são o sujeito horizontal.  Só quando a 


vertical e a horizontal se unem, um ser se torna completo.  Para fazer um ser tridimensional, a 


vertical e a horizontal têm de ser unidas, e o mesmo acontece com as posições anterior e posterior.  


Que é a relação vertical?  É a relação entre pai e filhos.  A relação horizontal é a relação entre o 


Este e o Oeste, e entre marido e esposa.  A relação entre as posições anterior e posterior é a relação 


entre irmãos e irmãs.  O ideal de Deus da criação consiste em criar a forma esférica do ideal de 


amor, em cada família. 


Onde está Deus, em tal família?  Está no centro.  O ideal de Deus da criação é que Ele seja o ser 


central, que possa ser representado pelo pai, marido, mãe, esposa, filho, irmão mais velho e irmão 


mais novo.  O que quero dizer com isso é que Deus quer viver juntamente com o homem e a 


mulher, por toda a eternidade.  Se as pessoas se tornam pais, Deus quer estar com elas, para sempre, 


na posição de um pai; se se tornam marido e esposa, Deus quer estar com elas, para sempre, na 


posição de um marido ou esposa.  Como Deus é o Pai, quer viver juntamente com a humanidade, 


eternamente, como o nosso Pai; e a fundação para isso é a família!  (267-224, 8.1.1995) 


 


Originalmente, o ideal de Deus da criação foi estabelecido de acordo com o padrão de Verdadeiros 


Pais.  Estou a dizer que, desde o começo da criação, Deus criou todas as coisas de acordo com o 


padrão de Verdadeiros Pais.  Quando Verdadeiros Pais, isto é, Adão e Eva, tivessem atingido o 


nível de perfeição, teria sido possível realizar o seu casamento sagrado, e esse momento teria sido, 


ao mesmo tempo, como o próprio casamento de Deus.  Como Deus é o dono e a raiz de verdadeiro 


amor, o ideal da criação é que a humanidade e esta raiz se unam completamente, e a expansão desta 


raiz de verdadeiro amor, através do mundo horizontal, mundo humano e mundo terreno.   


Porém, devido à Queda, a humanidade herdou a carne e o sangue de Satanás, através da linhagem.  


Ainda que o sangue e a linhagem de Satanás, e o inferno fossem todos eliminados, seria, mesmo 







assim, muito difícil entrar no Céu.  Ainda que as pessoas se libertassem de todas estas coisas, a 


humanidade não teria, mesmo assim, nenhuma relação com o mundo que poderia ser, o mundo da 


linhagem baseada no verdadeiro amor de Deus e de Verdadeiros Pais, o mundo baseado no ideal da 


criação, que Deus tinha desde o começo.  (266-58, 11.12.1994) 


 


A nossa consciência quer os ideais mais elevados, e temos a ambição mais elevada, no plano físico.  


Portanto, o desejo de todos os homens e mulheres é tornarem-se reis ou rainhas do mundo.  Esse é 


o ideal original da criação.  Horizontalmente, as pessoas tornam-se os seres centrais infinitamente 


grandes e, verticalmente, tornam-se como Deus.  Há algum ser supremo mais elevado que Deus?  


Logo, mulheres e homens são os templos de Deus.  Eles são as encarnações dos aspectos internos 


do Deus invisível.  (272-277, 8.10.1995)  


 


Primeiro, o ideal de Deus da criação era plantar uma única semente.  Esta é a fórmula: plantar uma 


única semente.  Essa única semente representa um homem absoluto.  Não dois.  O mesmo 


acontece com uma mulher.  Tal mulher é uma rainha, e tal homem é um rei.  O ideal é que tais rei 


e rainha criem unidade baseada em amor.  Quando estão unidos desse modo, Deus pode habitar 


neles.  No mundo caído, não há fundação baseada nesta fórmula ideal.  (271-328, 3.9.1995)  


 


O amor cria unidade.  Sem amor, não há unidade entre pai e filhos, marido e mulher, ou entre 


irmãos e irmãs.  O corpo de um homem ou de uma mulher é o corpo de Deus.  Quando eles se 


unem, estão a atingir esse padrão vertical.  Podem encontrar-se num ponto.  A ligação com o 


padrão vertical vem primeiro.   


Devido à força da gravidade, algo que é vertical desce mais rapidamente que algo horizontal.  


Desce naturalmente, e o padrão vertical torna-se o centro exacto.  Se estes se unem e giram em 


conjunto, então, o todo criará uma forma esférica com um centro.  Isto torna-se o núcleo, e Adão e 


Eva tornam-se seres secundários e aperfeiçoam uma esfera de amor.  É nesse lugar que filhos e 


filhas se tornam as encarnações de perfeito amor.  É a perfeição do ideal de amor de famílias, no 


Reino do Céu.  É precisamente o lugar que causa a expansão explosiva do fruto do núcleo original, 


o ideal de Deus da criação realizado pelo homem e mulher.  (262-189, 23.7.1994) 


 


Qual é a origem de um mundo de paz?  Deus é o centro.  Esse mundo é possível através do 


cumprimento de unidade entre direcção e finalidade, centradas em Deus, na Sua vontade e no Seu 


ideal da criação.  Qual é a vontade de Deus?  Esta é uma questão importante.  Na nossa Igreja da 


Unificação, que dizemos que é a vontade de Deus?  Primeiro, é completar o ideal da criação.  É 


simples.  Então, que é o cumprimento do ideal da criação?  É o cumprimento da base de quatro 


posições.  Que é o cumprimento da base de quatro posições?  É a família ideal.  É assim tão 


simples.  A questão consiste em saber se vocês se tornaram famílias ideais.  (261-289, 24.7.1994) 


 


 







Da perspectiva do ideal de Deus da criação, Deus anseia por um verdadeiro homem e uma 


verdadeira mulher, e liga a eles amor, vida e linhagem verdadeiros.  Se começarem a sua família a 


partir desse lugar seguro de fixação, o amor, vida e linhagem de Deus descem verticalmente; o Céu e 


a terra tornam-se um só, e eles fixam-se na terra e expandem-se externamente.  Quando existe uma 


família baseada em amor entre os companheiros, então, com base nela, uma tribo e um povo 


emergirão e expandir-se-ão em todas as quatro direcções.  (259-192, 10.4.1994)  


 


O ideal de Deus da criação era o ideal de pais.  Pais são assim tão importantes.  Como pais são os 


seres centrais do Céu, devem ser o rei e a rainha.  O rei e a rainha começam a partir de pais na terra.  


Eles são o centro de tudo.  São o centro do Céu e da terra, e do mundo celestial.  A realeza no Céu 


é interna, e a realeza na terra é externa.  É a mesma relação que a que existe entre a mente e o corpo 


de uma pessoa.  Devido a isso, a mente e o corpo tornam-se um só.  Em última análise, o ideal da 


criação – a finalidade de todo o Céu e a terra – é o estabelecimento de uma família centrada em pais.   


Uma unidade familiar é formada pela unidade entre três: um homem e mulher verdadeiros, um 


verdadeiro casal, e verdadeiros filhos.  Isto é exactamente como uma fórmula.  Eles não podem 


ser destruídos por outra unidade familiar, nem se podem separar.  Porquê?  Por maior que seja o 


poder aplicado, não pode destruir uma família que se tenha unido completamente, com base em 


verdadeiro amor.  Mesmo o próprio Deus não pode.  Essa entidade está unida por toda a 


eternidade; está absolutamente unida.  (265-288, 27.11.1994)  


 


O objectivo final da história providencial é o ideal da criação.  Sim, vocês têm de saber a vontade 


de Deus.  Embora toda a gente fale da vontade de Deus, ninguém sabe o que é.  Vocês têm de 


saber isto claramente.  Quando perguntei a um teólogo famoso, acerca disto, ele respondeu: ―Oh! A 


vontade de Deus é simples e, ao mesmo tempo, muito difícil‖.  Como pode alguém dizer isto?  


Mesmo teólogos são incapazes de definir a vontade de Deus.  Por consequência, o número de 


denominações tem aumentado.  O número tem aumentado, porque o Cristianismo não pôde dar 


uma definição.  Não pôde chegar a uma conclusão comum. 


Qual é a vontade de Deus?  É a perfeição do ideal da criação.  Não é assim?  A mente de Deus 


está dividida em duas, ou unida?  Tal como Deus é absoluto, pode concluir-se, logicamente, que a 


Sua vontade também é, absolutamente, uma só. 


Então, que significa a realização do ideal da criação?  Significa o estabelecimento da base de quatro 


posições.  Que é o estabelecimento da base de quatro posições?  É a perfeição do ideal de amor.  


Que espécie de amor é esse?  É verdadeiro amor.  Então, tudo está incluído.  (247-116, 1.5.1993) 


 


No futuro, nós seremos o centro do Reino de Deus no Céu e na terra.  O Reino de Deus no Céu é o 


padrão vertical, e o reino de Deus na terra, o padrão horizontal.  O Reino de Deus na terra e no Céu 


unir-se-ão, através da união dos padrões vertical e horizontal.  Isto estabelece o modelo para a 


formação de uma grande família unificada, centrada no verdadeiro amor de Deus.  Este é o ideal de 


Deus da criação.  (269-80, 8.4.1995) 







Com base em verdadeiro amor, Deus aperfeiçoará a humanidade, como seres de valor infinito.  


Desse modo, Ele também aperfeiçoará verdadeiro amor e o mundo do ideal da criação, que é a 


habitação do amor ideal eterno.  (254-106, 1.2.1994) 


 


O amor ideal de Deus não pode ser aperfeiçoado por nós próprios.  Só pode ser realizado através de 


famílias e de casais.  Contudo, as pessoas não puderam encontrar a solução, porque não 


compreenderam este assunto.  Como os falsos pais caíram, os seus descendentes não têm podido 


entrar no Reino do Céu, mesmo até hoje.  As pessoas não têm podido entrar no Reino do Céu, que 


Deus estabeleceu como o ideal da criação.  Estão a permanecer nas regiões intermédias do mundo 


espiritual.  O próprio Jesus está na mesma situação.  Porque foi Jesus para o paraíso?  Porque não 


pôde casar-se.   


Portanto, todos os antepassados no mundo espiritual estão separados entre si.  Para onde vão eles?  


Por mais afectuoso que um casal possa ser, quando vão para o mundo espiritual não podem ir para o 


Reino de Deus.  As pessoas entram nas regiões intermédias do mundo espiritual, e vão para um 


lugar adequado ao seu nível espiritual.  Por conseguinte, se há dez membros numa família, todos 


estão em lugares diferentes.  (272-289, 13.10.1995)  


 


O ideal de Deus da criação é aperfeiçoar um modelo dentro da família, como o núcleo substancial 


que possa assimilar o mundo.  Este ideal será realizado através de casais.  Por consequência, se 


algo estiver errado num casal, isso cria desordem nos quatro domínios do coração.  Famílias 


aperfeiçoadas estão destinadas a entrar no Reino do Céu; mas os casais que falharam irão para o 


inferno, em vez de para o Céu.   


Vocês têm de saber quão precioso o primeiro amor é.  Sabendo isto, quão extraordinárias se podem 


tornar as famílias da Igreja da Unificação?  (257-216, 15.3.1994)  


 


A vontade de Deus é aperfeiçoar o Seu ideal da criação.  A perfeição do ideal da criação é a 


perfeição da base de quatro posições, e a perfeição da base de quatro posições é a perfeição do ideal 


de verdadeiro amor.  Como isto foi perdido, devido à Queda, que temos de fazer para voltar para 


trás?   


Temos de restaurar o direito do filho primogénito, o direito dos pais, e o direito da família real.  


Vivendo desse modo, temos de estabelecer o padrão original, com base no qual podemos entrar no 


Céu.  Este é o objectivo final da história providencial da Igreja da Unificação.  Embora a 


providência da criação devesse ter sido o objectivo principal, devido à Queda, a providência da 


restauração tornou-se o objectivo principal.  (247-143, 1.5.1993) 


 


 


 


 


 







1.5. A construção do Reino de Deus na terra e no Céu 


 


1.5.1. O ponto de partida para o Reino de Deus na terra e no Céu é a família 


 


A família de Adão devia ter sido uma família de verdadeiro amor, unida com o ideal de Deus.  


Adão e Eva, os nossos primeiros antepassados, foram criados na expectativa que transmitiriam a 


vontade e o amor de Deus ao universo, depois de se aperfeiçoarem, como as manifestações 


substanciais das características invisíveis de Deus.  Adão, Eva, e os seus filhos teriam estabelecido, 


nas suas vidas, o princípio fundamental que toda a humanidade podia seguir.  Os descendentes de 


Adão e Eva deviam atingir unidade entre a sua mente e corpo e, desse modo, tornar-se indivíduos 


que formariam uma unidade com Deus, casais unidos em famílias, e famílias com unidade entre pais 


e filhos.  Assim, teriam criado uma fundação estável cheia de liberdade, paz, felicidade e esperança, 


através da terra.  O ideal de Deus era que este modelo não permanecesse confinado na família ou 


nação, mas se expandisse por todo o mundo e pelo universo inteiro.  O modelo do Reino do Céu, 


realizado na família, pode expandir-se para a nação inteira; o Reino do Céu no domínio de uma 


nação pode expandir-se para o mundo inteiro; e o Reino do Céu no domínio global pode expandir-se 


para todo o Céu e terra.  (288-167, 27.11.1997) 


 


O coração e carácter fundamental de uma pessoa são formados na família.  A família é o ponto de 


partida de amor, carácter, e vida.  É a base fundamental.  Começamos a nossa vida como crianças 


nascidas na fundação de uma família, através do amor dos nossos pais, e estamos destinados a 


desenvolver-nos para nos tornarmos maridos e esposas, em seguida, pais e avós, e a aperfeiçoar-nos 


como seres de carácter afectuoso que passam através de todos os níveis diferentes.  Finalmente, 


vamos para o mundo espiritual, rodeados pelo amor e afecto dos nossos descendentes.  Esse é o 


princípio da criação.  Através de famílias, a história e nações emergem, e o mundo ideal começa.  


Sem isto, não há nenhum sentido para a vida como um indivíduo, e não há continuação da linhagem 


para outras gerações.  Portanto, a família é a base fundamental para o amor e vida humanos, os 


quais são mais preciosos que todos os valores, ideologias, sistemas e organizações, e superiores a 


eles.  (288-167, 27.11.1997) 


 


Durante a vossa vida na terra, dando as boas-vindas a Deus,  servindo-O, e vivendo juntamente 


com os Verdadeiros Pais, com base na vossa família, vocês podem ir para além da vossa situação de 


uma família na terra e tornar-se uma família do Reino de Deus na terra e no Céu, e toda a gente pode 


entrar no mundo unificado.  Por consequência, Deus tem de poder viver nas vossas famílias.  Têm 


de criar a família do Éden, onde Deus queira viver, servi-l’O e viver com Ele nas vossas famílias, 


porque não pôde viver na família de Adão e Eva. 


Os vossos clãs têm de servir Deus, como messias tribais.  As vossas nações, o vosso mundo, e o 


Céu e a terra têm de viver servindo Deus.  Então, a família é a base original que pode servir Deus e 


viver juntamente com Ele.  Vocês têm de saber que a família é a base a partir da qual o Reino de 







Deus no Céu e na terra se pode expandir.  (270-103, 7.5.1995)  


 


Uma vez que Deus é a substância original do verdadeiro amor, aqueles unidos por verdadeiro amor 


formam um só corpo.  Os pais são deuses vivos, permanecendo na posição de Deus, o marido e 


mulher representam a dualidade de Deus, numa relação recíproca, e os filhos e filhas são pequenos 


deuses.  Uma família de três gerações, organizada de tal modo, baseada em verdadeiro amor, é a 


fundação para o Reino do Céu.  Sem uma tal fundação, o Rei do Céu não pode ser estabelecido.  A 


família é o centro do universo.  A perfeição de uma família é a base para a perfeição do universo, e, 


assim, se se ama o universo como se ama a família, pode-se ir para qualquer lado, sem restrições.  


Neste caso, Deus permanece na posição central, combinando todos os tipos de amor, como o Pai de 


todo o universo.  (298-306, 17.1.1999) 


 


Uma vez que vocês se unam, centrados em Deus, movimento circular manifesta-se em todos os tipos 


de formas.  Portanto, o irmão ou irmã mais velho têm de amar o mais novo, seguindo o exemplo dos 


seus pais, amando os filhos.  Numa família completamente unida em amor, desse modo, o amor 


floresce.  Esse amor pode tornar-se o amor por uma sociedade e, em seguida, o amor por uma nação.  


Assim, mais tarde torna-se amor pelo mundo inteiro.  Todavia, presentemente, isto tornou-se muito 


obscuro.  (28-170, 11.1.1970) 


 


Que teria Deus feito por Adão e Eva, se eles não tivessem caído?  Tê-los-ia casado, através da 


Bênção, de modo que pudessem gerar filhos e criar uma família que Lhe desse alegria.  Então, Ele 


tê-la-ia expandido para criar uma tribo e um povo.  Quando estes se tivessem desenvolvido ainda 


mais, em que filosofia se teria esse mundo baseado?  Teria sido um mundo baseado 


simultaneamente na ideologia de Deus e de Adão.  Se esse mundo tivesse tido uma ideologia, teria 


sido a ideologia baseada em Adão, o modo de vida de Adão.  Se tivesse havido um conceito do 


universo, teria sido o conceito do universo baseado no modo de vida de Adão.  Se tivesse havido um 


conceito do cosmos, teria sido baseado no modo de vida de Adão, e a perspectiva sobre a vida terá 


sido baseada na vida de Adão.   


As cinco raças da humanidade teriam realizado um mundo cheio de cor, e as pessoas teriam pensado 


que isso seria encantador.  Como as diferenças ocorreram devido ao ambiente, toda a gente aceitaria 


bem as diferentes cores de pele das várias raças.  Em seguida, como foi que as línguas de tantas 


nações se tornaram diferentes?  Devido à Queda dos nossos primeiros antepassados, Deus separou 


as pessoas.  (156-202, 25.5.1966)  


 


A família é a fundação horizontal, que é um microcosmo do mundo.  Da família provêm a nação e o 


mundo.  Que é a família?  Como o microcosmo horizontal do mundo, a família forma uma relação 


recíproca com o centro absoluto.  Então, que somos nós?  Somos a base onde o centro absoluto 


pode residir.  (26-258, 9.11.1969) 


 







Os cidadãos de uma nação e toda a humanidade vieram a existir a partir de irmãos e irmãs.  Irmãos 


representam as posições anterior e posterior, mas tornam-se a carne.  Isto é horizontal e, em seguida, 


torna-se substanciado, e a partir daí uma esfera é formada.  A forma redonda é formada pelos irmãos 


e cidadãos.  Os irmãos expandem-se para formar os cidadãos de uma nação.  Por conseguinte, amor 


fraternal expande-se para se tornar amor pelo mundo.  Uma família com muitos irmãos é como um 


modelo que abraça as pessoas do mundo e cria o Céu ideal – o Reino de Deus na terra e no Céu.  


Consequentemente, os irmãos expandem-se em número, a partir daqui.  (235-268, 11.10.1992) 


 


De que espécie de família estamos a falar?  Deus está na posição de um avô.  Adão representa a 


família do presente, e os seus filhos e filhas representam o futuro.  Deus simboliza o passado; a mãe 


e o pai simbolizam o presente, e os seus filhos, o futuro.  Com base na ideia de amor, os quatro 


domínios de coração e as três grandes realezas têm de desenvolver-se na família.  Que acontece 


logo que o coração é aperfeiçoado?  Deus pode aparecer na terra, dirigir a família na posição de Avô, 


e pode trabalhar para aperfeiçoar o Seu Reino unificado no Céu e na terra.  Então, os filhos e filhas 


que se multiplicaram, são ligados como os herdeiros destes dois reinos.  (236-259, 8.11.1992)  


 


A família é o modelo para o Reino de Deus na terra e no Céu.  Há quatro gerações diferentes, 


formadas pela avó e o avô, a mãe e o pai, o casal, e os filhos.  Se isto se expandir, em cada nação do 


mundo haverá as mesmas quatro gerações de uma avó e avô, mãe e pai, casal, e filhos.  Indivíduos 


têm de fazer sacrifícios pelas suas famílias, famílias pelas tribos, tribos pelos povos, povos pelas 


nações, e nações pelo mundo.  Com base no princípio que nos devíamos sacrificar por algo mais 


elevado, quando vamos para outro país, temos de nos sacrificar pelo seu povo, mais do que pelos 


nossos avós, mãe e pai, cônjuge e filhos; e temos de ajudar a engrandecer o seu povo, mais que o 


povo da nossa nação.  Se fizermos isto, podemos ir para qualquer parte no Reino do Céu, através do 


nosso aperfeiçoamento no lugar que estiver unido com o palácio original do Céu.  (252-265, 


1.1.1994) 


 


Vocês têm de amar as pessoas do Reino de Deus na terra e no Céu.  Elas são os vossos irmãos e 


irmãs.  Estes três amores (de avós, pais e filhos) começam a partir daí.  O tipo de modelo de irmãos 


capazes de se amarem entre si é o eixo do Reino do Céu.  É um eixo para a construção do Reino do 


Céu ideal.  É o eixo na terra e também se torna o eixo do mundo celestial.  O céu desenvolver-se-á, 


se o reino celestial for expandido através da acção de dar e receber entre os mundos terreno e 


celestial.  Deus criou os seres humanos, porque queria a estrutura ideal das dimensões horizontal e 


vertical.  Ele precisava de filhos, porque a forma esférica centrada nas posições anterior e posterior, 


que formam uma relação horizontal, tinha de ser estabelecida.  Foi por essa razão que Deus criou os 


Seus filhos.  (219-168, 29.8.1991) 


 


Centrado em Deus, o Reino de Deus na terra e o Seu Reino no Céu serão unificados.  Caim e Abel 


tornam-se um, horizontalmente, centrados em Deus e Verdadeiros Pais, os quais formam uma linha 







vertical.  Eles deviam unir-se em amor, porque Deus criou com amor o Seu Reino no Céu e na terra.  


Além disso, os companheiros sujeito e objecto, centrados no ideal original de Deus, unir-se-ão com 


base no ideal de amor.  Este universo, o mundo criado, começou a partir de amor.  Por 


consequência, o próprio Deus tem de formar uma unidade baseada em amor.  O amor é a essência 


fundamental relacionada com o Reino do Céu na terra e no Céu.  (243-323, 28.1.1993) 


 


A perfeição de uma pessoa ocorre quando a mente e o corpo estão unidos num só, com base em 


verdadeiro amor.  Quando tal homem e mulher estabelecem laços eternos de amor, como marido e 


esposa, tornam-se verdadeiros pais.  Como a história baseada em tais pais, continua a partir deles, 


sem mudança durante milhares e milhares de anos, é transmitida verticalmente e, em seguida, 


expande-se horizontalmente.  O mundo que emerge torna-se o Reino do Céu na terra e no Céu.  É 


aí que é realizada a unidade do Céu e da terra.  (207-58, 28.10.1990) 


 


O que é surpreendente, acerca dos princípios da Igreja da Unificação?  Até agora, as pessoas não 


sabiam qual era a base teórica para a unidade do Reino de Deus na terra e no Céu.  Teria começado 


com Adão e Eva, com base em verdadeiro amor.  Deus representa a natureza interna de Adão, e 


Adão representa a natureza externa de Deus.  Os dois devem tornar-se um só.  Portanto, o amor de 


Deus começou juntamente com Adão.  Um foi um começo vertical, e o outro foi um começo 


horizontal.  Falando logicamente, isso está perfeitamente correcto.   


É assim que o Reino de Deus na terra e no Céu se tornam um só.  Uma explicação lógica é possível.  


A teologia das igrejas oficiais Cristãs não pode explicar isto.  Os Cristãos acreditam que o Criador é 


sagrado, mas todas as Suas criaturas, profanas.  Se esse fosse o caso, como podia uma teoria de 


amor ser estabelecida?  Imediatamente, há um problema.  Pode Deus fazer tudo o que quiser, como 


os teólogos Cristãos defendem?  Não.  Há coisas que Deus não pode fazer como quer.  Mesmo 


Deus não pode fazer aquilo que quer, em relação ao amor.  (226-169, 4.2.1992) 


 


Uma família é uma concentração de todos os homens e mulheres da humanidade.  Por 


―humanidade‖, queremos dizer homens e mulheres.  Uma família é a semente que se pode expandir 


para todos os níveis.  Uma semente pode multiplicar-se para se tornar uma família.  Uma família 


pode multiplicar-se para se tornar mais famílias.  Estas famílias juntam-se, expandem-se em número, 


e formam tribos, povos, nações, o mundo, e o Céu e a terra.  (273-48, 21.10.1995) 


 


A família é como a locomotiva de um comboio.  Quando se desloca para o seu destino, passando 


através de túneis, a vossa nação e o mundo, que estão agarradas à cauda do comboio, podem chegar 


automaticamente ao Reino do Céu.  (269-291, 1.5.1995) 


 


1.5.2.  A missão das famílias abençoadas é a construção do Reino do Céu 


 


O primeiro parágrafo da Promessa da Família diz respeito à restituição do ambiente.  Temos de 







restaurar por indemnização tudo aquilo que foi perdido.  Até agora, as religiões têm pedido às 


pessoas que deixem a sua casa e vivam vidas de celibato.  Porém, a Igreja da Unificação instrui as 


pessoas a voltarem para a sua terras natais, para as suas nações.  Algo extraordinário ocorreu 


globalmente.  Não pode haver maior felicidade que esta, no mundo religioso.  Isto não é conversa 


fiada.  (269-105, 9.4.1995)  


 


Depois de ―irmos ao encontro da terra natal original‖, que se segue?  Temos de construir o Reino de 


Deus na terra e no Céu.  Adão e Eva perderam tudo, porque foram expulsos, não é verdade?  


Depois de vocês encontrarem aquilo que eles perderam, que deviam fazer?  Têm de construir o 


Reino do Céu na terra e no Céu.  Têm de criá-lo.  Temos de recriá-lo completamente, porque foi 


perdido.  Temos de encontrar e reconstruir as coisas que foram roubadas, ainda que demore 


milhares ou dezenas de milhares de anos.  É por isso que a Igreja da Unificação vos pediu que 


regressassem à vossa terra natal.  Isto é algo sem precedentes no mundo religioso.  (288-323, 


1.1.1998) 


 


Como Adão e Eva perderam o Reino de Deus na terra e no Céu, se não os restaurarmos, Deus 


também não poderá fazê-lo.  O diabo tem um forte desejo de destruí-los.  Temos de restaurar o 


Reino de Deus na terra e no Céu.  A Promessa da Família diz: ―ir ao encontro da nossa terra natal 


original‖.  No mundo religioso, todas as pessoas foram instruídas a deixar as suas casas e viver 


vidas de celibato.  Contudo, a Igreja da Unificação é o oposto: diz que regressemos à nossa terra 


natal.  A mensagem de voltar para a nossa terra natal é a melhor de todas as boas notícias, e nunca 


antes foi ouvida na história da religião. Estas são as notícias mais alegres de todas as notícias alegres, 


alguma vez dadas.  (264-187, 9.10.1994)  


 


Que felizes ficarão Deus, os Verdadeiros Pais e as famílias abençoadas, com a proclamação da 


Promessa da Família!  ―Ir ao encontro da terra natal original!‖  Esta terra é a terra natal original.  


Significa completar o Reino de Deus na terra e no Céu, o ideal original da criação, na nossa terra 


natal original.  Através de quê?  Através de amor.  Todos devem seguir o caminho de amor que 


pode voltar para a terra natal original.  Devemos recriá-la pela procura e restauração do amor 


original nas pessoas caídas.  (297-209, 20.11.1998)  


 


As pessoas que viveram na terra, como uma família unificada centrada no verdadeiro amor de Deus, 


onde o Reino de Deus na terra e no Céu estão unificados, tornam-se uma família do Reino do Céu.  


Esta não é a era da salvação individual.  O Cristianismo fala acerca da salvação do indivíduo, mas 


essa não é a verdadeira salvação.  A vontade de Deus é a salvação da família.  Restauração tem de 


ocorrer na família, porque a Queda aconteceu na família.  Esse tempo chegou.  Isto nunca 


aconteceu na terra, até agora.  Finalmente, a família entrou na era da fixação, pela primeira vez.  


(260-304, 19.5.1994)  


 







Vocês têm de saber que serem capazes de recitar a Promessa da Família são as melhores de todas as 


boas notícias, em toda a história.  Por conseguinte, dizemos: ―A nossa família‖.  As palavras ―A 


nossa família‖ estão lá.  ―A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete ir ao encontro 


da terra natal original…‖  Essa é a terra natal original onde vocês nasceram.  A nossa terra natal é a 


coisa mais preciosa.  ―A nossa família…promete construir o Reino de Deus na terra e no Céu, o 


ideal original da criação‖.  O ideal da criação refere-se ao ideal da criação centrado em Deus.  O 


ideal da criação era o estabelecimento do Reino de Deus na terra e no Céu.  Como o ideal da criação 


não pôde ser realizado, devido à Queda, temos de restaurá-lo.  Temos de construir o Reino de Deus 


no Céu e na terra, o ideal original da criação, com base na nossa terra natal original.  (260-188, 


8.5.1994)       


 


Vocês têm de construir o Reino de Deus na terra e no Céu, o ideal original da criação.  Isto é, como 


a família foi perdida, as nossas famílias têm de restaurá-la.  A terra natal original é a terra natal 


centrada em famílias.  Por conseguinte, não é para uma nação, mas para a vossa terra natal, que 


vocês têm de voltar.   


Se têm tal família, têm de voltar para a vossa terra natal e estabelecer o Reino de Deus na terra e no 


Céu.  Uma vez que restaurem a vossa terra natal, a nação e o mundo unir-se-ão automaticamente.  


Não haverá necessidade de se preocuparem.  O Reino do Céu na terra e no Céu será naturalmente 


construído, e desenvolver-se-á a partir da família.  (260-156, 2.5.1994) 


 


―A nossa família promete…para construir o Reino de Deus na terra e no Céu, o ideal original da 


criação‖.  Aqui, dizemos ―construir‖.  Porque usamos aqui a palavra ―construir‖?  Porque temos 


de criá-lo completamente.  Não aparecerá por si próprio.  Temos de fazê-lo.  Temos de trabalhar 


para recriar o Reino de Deus, porque o inferno apareceu na terra e no mundo espiritual.  ―A nossa 


família… promete ir ao encontro da nossa terra natal original para construir o Reino de Deus na terra 


e no Céu, o ideal original da criação‖.  Temos de fazer isto.  Mesmo para o indivíduo, o Reino do 


Céu na terra e no Céu deve ser estabelecido através de uma família.  Temos a Promessa da Família, 


porque temos de criá-lo nas nossas famílias.  Se não pudermos fazer isto, não aparecerá.  É algo 


que nós próprios temos de fazer.  (260-304, 19.5.1994) 


 


O primeiro parágrafo da Promessa da Família fala acerca do regresso à nossa terra natal.  Isso 


significa o regresso ao ambiente da nossa terra natal.  Portanto, a promessa diz: ―ir ao encontro da 


nossa terra natal original, e construir o Reino de Deus na terra e no Céu, o ideal original da criação‖.  


Foi perdido, não foi?  Quem o criará?  Ainda que Deus não o faça, nós fá-lo-emos.  Tenho de fazê-


lo!  A família de Adão tem de fazê-lo.  Eu próprio já estabeleci a fundação, porque os casais 


abençoados não o puderam fazer.  Se vocês não recebem oposição, com estes ensinamentos e este 


conteúdo, é automático que, onde quer que vocês vão, podem tornar-se os líderes.  Onde quer que 


vão, abram a boca e falem.  Vão à volta do lugar onde vivem, acordem as pessoas e reúnam-nas.  


No entanto, se elas não se reunirem, então, mesmo que vocês tenham de persegui-las com um rolo de 







massa, ainda que precisem usar de força, têm de reuni-las e falar-lhes durante meia hora, uma hora, 


duas horas.  Digam-lhes que tomem a iniciativa de se vos opor se disserem algo errado.   


No fim, agradecer-vos-ão por fazer isto.  Com esse tipo de autoridade absoluta, ainda que vocês as 


ponham de lado, já criámos as circunstâncias onde não haverá reacções negativas.  Se vocês vêem 


claramente o caminho a seguir e, contudo, não podem actuar em relação ao que vêem, são insensatos.  


Tais pessoas insensatas serão removidas da sua posição, por pedintes, e acabarão por se tornar servos.  


(283-75, 8.4.1997) 


 


Que é o nosso coração sincero e imutável?  É ir ao encontro da nossa terra natal original e 


estabelecê-la.  Presentemente, as pessoas estão a falar de reconstrução, não estão?  Reconstruir 


significa destruir aquilo que já existe e fazê-lo de novo.   


A Igreja da Unificação não quer reconstruir, mas criar.  Não temos nenhuns recursos.  Só temos as 


nossas mãos nuas.  Temos uma pátria original?  Não.  Como não temos nenhumas destas coisas, 


temos de criá-las.  Com que materiais podemos criá-las?  As vossas mãos, o vosso corpo e os 


vossos ossos são os materiais.  Quando realmente investem o vosso corpo, carne e sangue, e rangem 


os vossos ossos, os tesouros do mundo voarão para vocês.  Desse modo, seremos capazes de 


comprar materiais.  (155-53, 6.10.1964) 


 


Ter a Promessa da Família é algo pelo qual temos de estar gratos.  É dizer às pessoas religiosas, que 


têm estado a vaguear em terra estrangeira, que regressem a casa, que voltem para a sua terra natal.  


Que maravilhoso é ser capaz de voltar para casa!  Estas são palavras inesquecíveis.  (283-77, 


8.4.1997) 


 


1.5.3. O regresso à nossa terra natal e a conclusão da missão de messias tribal 


 


Vocês têm de ir para além do Gólgota individual, familiar, tribal, social e nacional, e, em seguida, 


avançar em direcção ao Gólgota mundial.  Deus não quer que caminhemos à Sua frente.  Em vez 


disso, tem permanecido na linha de frente, até agora.  Explorou o caminho que devemos seguir e, 


em seguida, chamou-nos.  Se vocês forem incapazes de percorrer este caminho, declinarão.  Estão 


destinados a declinar.  Ainda que tivessem de morrer milhares ou dezenas de milhares de vezes, têm 


de seguir este caminho.  No dia em que a pátria natal original for criada pelas mãos de coreanos, as 


pessoas do mundo olharão para nós, como as pessoas da terra pátria. 


Estamos a continuar, mesmo hoje, em direcção ao jardim que Deus deseja ver.  Unimo-nos, 


preparados a continuar amanhã o nosso caminho para esse jardim.  Por consequência, vocês têm de 


saber claramente que seguir este caminho, com toda a nossa energia e sincera dedicação, e 


considerá-lo a coisa mais preciosa do mundo, é a finalidade da vida, que recebemos na altura do 


nosso nascimento.  (155-53, 6.10.1964) 


 


 







Vocês têm de regressar à vossa terra natal.  Todos foram afastados dela, e, por isso, têm de regressar 


e restaurá-la.  Podem procurá-la, como uma família aperfeiçoada.  Que devem fazer, logo que vão 


ao encontro dela?  Não devem simplesmente viver lá.  Têm de restaurá-la e construir o Reino de 


Deus na terra e no Céu, que foi perdido. 


Têm de construí-lo vocês próprios, porque Satanás domina a vossa terra natal, e porque os 


Verdadeiros Pais querem transmitir-vos todos os seus empreendimentos.  Os Verdadeiros Pais 


vieram, tendo encontrado e restaurado, ao nível mundial, a terra natal original perdida na família de 


Adão, e estabeleceram a fundação para completar o Reino do Céu na terra e no Céu.  Vocês têm de 


estabelecer a fundação ao nível tribal, porque eu estabeleci a fundação mundial.  (266-144, 


22.12.1994)  


 


Porque deviam cumprir a vossa responsabilidade como messias tribais?  A primeira razão é que 


precisam salvar os vossos pais.  Eles estão na posição do primeiro Adão, e vocês estão na posição 


do segundo Adão.  Têm de cumprir a missão de Adão, pela restauração e recriação dos vossos pais. 


A segunda razão é que vocês precisam de uma terra natal.  Cumprindo a vossa missão como messias 


tribais, virão a possuir a vossa própria terra natal.  Em última análise, precisam cumprir a vossa 


responsabilidade como messias tribais, para aperfeiçoar a família de Adão.  Em termos concretos, 


precisam educar as vossas tribos.  (217-126, a27, 12.5.1991) 


 


Sem messias tribais, não é possível ligar todos os níveis, com base no padrão da família.  Sem isto, 


vocês não podem ter a vossa terra natal.  Eu tenho a minha própria terra natal, mas vocês não têm 


nenhuma.  Quando todas as famílias forem registadas, a era do registo estará às portas.  E uma vez 


que a era do registo tenha chegado, vocês serão classificados em tribos, e a ordem na qual forem 


registados, determinará a vossa posição.  Aqueles que se registarem primeiro, serão os anciãos, e 


um novo sistema entrará em efeito, no qual eles serão servidos come se fossem os vossos 


antepassados.  Somente quando todo o mundo se tornar num tal lugar, o Reino do Céu na terra pode 


ser realizado.  (210-273, 25.12.1990)  


 


Os membros da Igreja da Unificação formam uma tribo.  O nosso sangue está ligado.  Se uma 


pessoa chora, as outras também devem chorar.  Se uma sente alegria, as outras têm de compartilhar 


essa alegria.  Reunimo-nos para formar um só corpo, transcendendo as cinco raças da humanidade, 


diferentes padrões nacionais e antecedentes culturais, e destruímos todas essas barreiras.  Criaremos 


o novo Reino do Céu.  Quando este povo se tornar um povo santo, o Reino do Céu pode aparecer, e 


quando vocês viverem como os filhos e filhas divinos dessa nação, o mundo celestial será 


estabelecido.  Na fundação desse mundo, o Reino Cósmico de Deus na terra e no Céu será 


estabelecido.  (168-136, 13.9.1987) 


 


Conferi-vos o título de messias.  Messias tribais!  Que deviam fazer agora?  Que deviam fazer 


como messias?  Preparei a fundação para se tornarem messias nacionais, mundiais e cósmicos.  







Preparei montanhas de tesouros para vocês.   


Logo que se tornem messias, cada parte desta montanha de tesouros ser-vos-á concedida.  Um cano 


de água será ligado entre os tesouros e vocês, e eles correrão pelo cano, até ao vosso colo, tão 


naturalmente como se fossem água.  (189-247, 9.4.1989) 


 


Vocês deviam saber que as pessoas que viveram no Reino de Deus na terra, vão para o eterno reino 


celestial no mundo espiritual, quando entram lá, e deviam pensar em como se unirão com esse lugar.  


De agora em diante, não é necessário pensar em mais nada.  Cada um de vocês devia saber que está 


no ponto final de destino, onde pode cumprir e resolver todos estes assuntos; a questão final consiste 


em saber como podem cumprir isto.   


Para cada indivíduo, existe a questão da unidade entre a mente e o corpo.  Em cada família, existe a 


questão da unidade entre o marido e esposa, e se há filhos, a questão de uma relação entre as 


posições superior e inferior.  Vocês têm de compreender que este é o título de perfeição que ligou 


entre si todos os membros da vossa família.  Também deviam saber claramente que, se qualquer de 


vocês se inclina para um dos lados, toda a gente se desequilibrará.  (298-53, 1.1.1999) 


 


Que significa dizer que os Últimos Dias vieram?  Significa que se aproxima o dia em que a raça 


humana pode encontrar a sua terra natal original.  Significa que se aproxima o tempo em que as 


pessoas que podem viver na terra natal original, podem estabelecer a sua pátria histórica. 


Por causa disso, Jesus, que veio com o ideal de fundar algo, recebeu o título de Rei dos reis.  Isso é 


muito estranho, não é?  Porque lhe foi conferido tal título?  Isto não é uma mentira; é a verdade.  


Sem um motivo, nenhum resultado pode aparecer.  Se vocês examinarem cuidadosamente um 


resultado, descobrirão, sem falha, que há um motivo.  Todavia, esse motivo é algo que os seres 


humanos não podem saber.  Deus está a mover tudo.  (155-32, 6.10.1964)  


 


Eu gostaria de fazer de todos os jovens homens e mulheres da Igreja da Unificação, hoje, pessoas 


que possam mover-se em todas as direcções.  Tenho de educar pessoas que possam cumprir a sua 


missão, não importa qual a posição que lhes for dada, se a nação enfrentar uma situação urgente.   


Se vocês querem simplesmente viver uma vida tranquila, como agricultores lavrando a terra, que 


importaria se morressem?  Porque fariam isso?  Ainda que tenham de vender a vossa terra, ainda 


que tenham de sair, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, antes de voltarem para a vossa 


terra natal, realizarão coisas que os vossos vizinhos não podem nem sequer imaginar.  Eles virão a 


saber, dez ou vinte anos mais tarde.  É assim que trabalhamos.  Somos as pessoas que nos 


preparamos para fazer coisas extraordinárias, que os outros não podem fazer.  Vamos! Vamos! 


Apressem-se.  Vamos para a nossa terra natal original.  Façamo-lo!  Façamo-lo!  Apressemo-nos a 


dar testemunho!  Lutemos com todas as nossas forças!  Façamo-lo!  Façamo-lo!  Apressemo-nos 


e façamo-lo!  Unamos os nossos corações para fazer o quê?  Para cumprir a verdadeira vontade.  


(155-51, 6.10.1964)         


 







Devíamos seguir em frente, hoje e amanhã.  Como aquele que vos está a dirigir, fui severamente 


espancado por causa de percorrer este caminho.  Fui aprisionado várias vezes.  Se vocês 


adicionarem todos os anos que estive na prisão, qual é o total?  Fui aprisionado.  Fui espancado até 


vomitar sangue.  Entre sofrimento e perseguição, e de vários modos, tenho sido tratado com 


desprezo e colocado em situações miseráveis.  Cheguei a compreender o coração pesaroso dos meus 


pais, parentes, da nação e do seu povo, e de numerosas religiões. 


Porém, como eu sabia que o caminho que estava a percorrer era mais importante e precioso que estes 


problemas, não podia fixar a minha atenção neles.  Como hoje avancei até este ponto, tenho de 


continuar a caminhar amanhã; e se continuar amanhã, terei de continuar a caminhar depois de 


amanhã.  Se continuar este caminho durante o ano corrente, terei de continuar no próximo ano.  Se 


tenho percorrido este caminho durante dez anos, vinte anos, quarenta anos, tenho de continuá-lo até 


ao último dia da minha vida, porque a terra natal original, que tenho de atingir, ainda não foi 


realizada.  Que espécie de lugar é a terra natal original?  É o lugar para onde toda a gente quer ir e, 


uma vez lá, quer encontrar-se com os outros e viver lá.   


Vocês precisam saber que este caminho é muito mais precioso que todas as coisas deste mundo e o 


ambiente que vos rodeia.  É mais sério que qualquer outra coisa; portanto, vocês estão destinados a 


abandonar tudo para poderem continuar.  Este é o caminho da Unificação, que estamos a percorrer.  


Vocês têm de compreender que é o caminho do vosso professor.  Têm de percorrer este caminho, até 


ao fim da vossa vida.  (155-53, 6.10.1964) 


 


Vocês têm de formar uma família que estabeleça o ideal de beleza da família, como o destino final.  


Deviam formar uma família que sirva Deus, e que Deus e os Verdadeiros Pais nunca queiram deixar, 


uma vez que lá tenham estado.  É a nossa responsabilidade estabelecer as famílias modelo nas quais 


os líderes de todas as pessoas, filhos e filhas directos dos Verdadeiros Pais no reino celestial, ou 


quaisquer famílias reais da nação celeste, quereriam viver.  Vocês têm de compreender claramente 


que Deus vos está a propor isto, como uma tarefa urgente, no tempo presente!  Têm de cumprir isto!  


Tornem-se figuras centrais responsáveis!  Deste modo, o começo do Reino do Céu na terra e das 


famílias eternas que Deus deseja, será realizado.  (298-54, 1.1.1999) 


 


 2. Explicação do segundo parágrafo da Promessa da Família 


 


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


representar e tomar uma importância central no Céu e na Terra, servindo Deus e os Verdadeiros 


Pais; aperfeiçoará o caminho do dever de piedade familiar na família, de patriotismo na nação, de 


santos no mundo, e de filhos e filhas divinos no Céu e na Terra. 


 


 


 


 







2.1. A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete representar e tomar uma 


importância central no Céu e na terra 


 


2.1.1. A família de Adão é a família representativa e central 


 


―A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor… servindo Deus e os Verdadeiros Pais‖.  


Vocês têm de servir Deus e Verdadeiros Pais.  Contudo, devido à Queda de Eva, Deus e 


Verdadeiros Pais foram afastados da família de Adão.  Vocês têm de servir Deus e Verdadeiros 


Pais.  Deus é o Pai vertical, e Adão e Eva aperfeiçoados, os pais horizontais.  Na fundação da 


união entre estes dois pais, vocês atingem unidade e são ligados a Deus e ao Céu.  Por esta razão, 


nada pode ser cumprido a não ser que vocês sirvam Deus e os Verdadeiros Pais.  Assim, através da 


união com Deus e os Verdadeiros Pais, vocês podem criar uma família representativa do Céu e da 


terra.  Essa família tem uma posição mais elevada que a ocupada por Adão e Eva, antes da Queda.  


(260-189, 8.5.1994) 


 


A posição de Adão é a posição mais elevada, representando o passado e o presente de toda a 


humanidade.  Ele está no pináculo de todos os antepassados humanos, milhões de anos atrás.  No 


começo, só havia um.  Adão e Eva deviam ter-se casado nesse pináculo, fixando-se como a família 


central na terra, uma família que devia expandir-se no mundo.  Nessa posição, deviam ter-se 


tornado filhos e filhas filiais, patriotas e santos, na nação celestial, e cumprido o dever de filhos e 


filhas divinos, nessa nação.  Mas Adão não pôde cumprir isto.  (264-187, 9.10.1994) 


 


Qual é o segundo parágrafo da promessa?  ―A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, 


promete representar e tomar uma importância central no Céu e na Terra, servindo Deus e os 


Verdadeiros Pais; aperfeiçoará o caminho do dever de piedade familiar na família, de patriotismo na 


nação, …‖, e assim por diante.  Que significa isto?  Adão e Eva deviam ser a família central e 


representativa, no Céu e na terra.  Só há uma família representativa.  O centro é só um.  Essa é a 


semente.  Adão e Eva deviam ser a semente das famílias abençoadas e casadas.  Todas as 


sementes dessa família são iguais.  As vossas famílias deviam ser o mesmo.  (263-60, 16.8.1994) 


 


Seguindo o caminho de manter verdadeiro amor absolutamente, Adão e Eva deviam ter passado 


natural e directamente da família para a nação, mundo e Céu.  As ideologias da história, até ao 


presente, não incluem tal conceito.  Tudo tem seguido um caminho ascendente, sem plano definido.  


Centrados em amor eterno e indestrutível, vocês têm de avançar, de acordo com o ideal da expansão 


de uma família unificada.  A família modelo não muda.  É a família representativa e central.  


(283-75, 8.4.1997)  


 


Se a família de Adão não tivesse caído, mas tivesse atingido a perfeição, teria sido a família 


representativa na história do Céu e da terra.  Teria sido a família representativa e central.  De 







acordo com o segundo parágrafo da Promessa da Família, a família de Adão devia ter sido 


simultaneamente a família central e representativa.  Adão e Eva deviam ter ascendido, em frente de 


Deus, até atingirem o pináculo, e os três deviam ter-se tornado um só.  (269-80, 8.4.1995) 


 


Adão e Eva são o centro de todo o Céu e a terra.  São a família que representa toda a humanidade.  


Tudo se desenvolve a partir deste ponto.  O presidente de uma nação tem uma família.  O 


presidente do mundo tem uma família.  Deus também tem uma família.  É tudo o mesmo; só um 


padrão se aplica, com a expansão através dos oito estágios, porque o território é todo o mundo.  Isto 


expandir-se-á e manterá um só eixo. Pode formar uma só entidade, à volta do eixo que é a família.  


Cada pessoa permanece numa posição única no mundo, porque o indivíduo representa este eixo da 


família.  Por consequência, toda a gente quer ser um príncipe e princesa. 


A nossa aspiração é capturar Deus, e quando nos tornamos os Seus companheiros mais elevados, 


como os melhores homens e mulheres na terra, Deus e tudo o que Ele criou tornam-se 


simultaneamente nossos.  Através de amor, tudo forma uma unidade, e o direito de posse é 


determinado.  Estas são palavras extraordinárias.  (273-282, 29.10.1995) 


 


Vocês precisam cumprir os deveres de filhos e filhas filiais, patriotas, santos e filhas e filhas divinos, 


baseados em amor.  A vossa família representa Adão e Eva.  É a família na posição mais elevada.  


Se vocês forem abençoados em casamento, na posição mais elevada, podem em seguida estabelecer-


se na terra.  Uma vez que se estabeleçam centrados no amor do Céu, tornam-se uma família central.  


Essa família seria uma família de filhos e filhas divinos, santos, patriotas, e filhos e filhas filiais, e 


seria a semente que se multiplicaria eternamente como fruto.  Tornando-se as pessoas que baseiam 


a sua vida neste princípio, durante milhares de gerações no futuro, vocês tornar-se-ão certamente os 


cidadãos do Reino de Deus.  (263-148, 21.8.1994) 


 


A partir da família de Adão e Eva, uma tribo deve crescer à volta dela.  A família é o ponto mais 


importante.  É o núcleo.  O núcleo não pode mover-se.  Com base em tal família, temos de ter o 


lugar que é capaz de libertar as tribos, povos, nações, mundo, universo e Deus.  A vossa família 


tem de ser capaz de habitar com Deus.  Ela só se torna plenamente qualificada a entrar no Céu, se 


tiver os valores de família que permitam a Deus viver com ela e com as tribos, nações, mundo, o Céu 


e a terra.  A família de Adão é a família representante das famílias do mundo.  Deve atingir a 


posição de ser a família representante de todas as famílias do mundo, embora demore tempo a 


realizar isto, no futuro.  Seguindo o princípio de restauração por indemnização, hoje estamos na 


posição de representar o mundo.  (263-204), 4.10.1994) 


 


A família de Adão era a família representativa.  Como Deus existe no pináculo mais elevado, a 


família de Adão também devia ter atingido esse pináculo.  Os membros dessa família deviam ter 


atingido a posição mais elevada de unidade, como positividade e negatividade, com Deus no centro.  







A sua família devia ser a família representativa.  Com esta ligação feita, ter-se-ia expandido através 


das gerações futuras.   


As famílias, tribos, povos, nações, mundo, e o cosmos – o Céu e a terra – devem ser plantados nesta 


área central e ligados a este centro.  São famílias representativas, mas deviam ser plantadas na terra.  


Por esta razão, tornam-se famílias centrais no plano horizontal.  Há oito estágios.  A família é o 


centro do universo inteiro.  Se este tipo de semente for plantada, a partir daí, uma família, tribo, 


povo, nação e o mundo podem crescer.  Todos estas têm o mesmo valor como sementes.  (261-


317, 24.7.1994)  


 


Na família de Adão, a semente abençoada pelo Céu – a semente do casamento – que foi dada a Adão 


e Eva é única.  Uma vez que a semente do casamento é assim, se as pessoas têm famílias como 


parte da família global, então, quer essa semente seja da família de Adão, ou a semente que se tornou 


milhares de gerações de descendentes, estas famílias são iguais porque são os frutos colhidos dessa 


semente.  As sementes não podem ter qualidade diferente.  Se as sementes de um pinheiro forem 


espalhadas à volta do mundo, desses milhões de pinheiros biliões de sementes aparecerão.  Cada 


uma delas tem o mesmo valor que a semente original, e tem de crescer para se tornar um pinheiro.  


(273-282, 29.10.1995) 


 


2.1.2. Famílias abençoadas têm o mesmo valor que a família original 


 


A família de Adão permanece numa posição representativa e central.  Por essa razão, vocês têm de 


ter o conceito que o vosso casal é a família representativa de todas as pessoas do mundo, e a família 


central do mundo.  É assim que os filhos e filhas de Deus deviam ser, não é?  Vocês têm de ser 


assim, porque são famílias que entrarão no Reino do Céu.  Por conseguinte, as famílias abençoadas 


têm de saber a Promessa da Família, para fazerem parte da família de Adão.  (265-253, 23.11.1994) 


 


A Bênção é o critério que liga as pessoas ao amor original de Deus, não manchado pela Queda.  


Portanto, as famílias abençoadas têm de ter o mesmo valor que a família de Adão e Eva, que não 


caiu.  Têm de conseguir isto, para se tornarem a mesma semente.  Quando um casal tem três filhos, 


Deus trataria igualmente de cada um deles.  Não importa como as famílias se expandam, cada uma 


delas tem o mesmo valor que a família de Adão.  Todas deviam ter o valor da mesma semente.  


(263-196, 4.10.1994) 


 


As famílias abençoadas são famílias representativas do mundo, tanto em nome como na realidade.  


Logo, é absolutamente verdade que, como as famílias representativas do mundo, as famílias 


abençoadas têm de tornar-se, sem falha, famílias que representem Deus, que não têm nada de que se 


envergonhar perante a linhagem dos Verdadeiros Pais, e das muitas pessoas que compõem as tribos, 


povos e nações.  Este é o significado de as famílias abençoadas serem famílias representativas e 


centrais.  Por consequência, a família de Adão e Eva e as nossas famílias têm o mesmo valor.  Daí 







resulta que vocês não podem viver de certa maneira num lugar, e de maneira diferente noutro lugar.  


(263-204, 4.10.1994)  


 


O segundo parágrafo da promessa menciona uma família representativa.  Que é uma família 


representativa?  Só tem duas pessoas, Adão e Eva.  Nessa família existem Deus e só duas pessoas, 


Adão e Eva.  É a melhor posição no Céu e na terra, e uma posição representativa.  Vocês estão na 


posição de representativos e, através do casamento, estabelecem-se na terra.  Porquê?  Porque têm 


de multiplicar-se, gerando filhos e filhas.  A família representativa é a família central.  Uma 


família consiste de duas pessoas: não dois homens, nem duas mulheres; é um homem e uma mulher, 


como um casal.  Um homem e mulher unificados, permanecendo perante Deus numa posição 


representativa, são o mesmo que Adão e Eva.  Portanto, se a família de Adão é uma semente, então, 


as nossas famílias também são sementes.  As sementes de pinheiro têm o mesmo valor permanente, 


onde quer que vão.  Têm o mesmo valor.  Por outras palavras, onde quer que vocês plantem a 


semente, um pinheiro crescerá.  Por conseguinte, as cerimónias de casamento que estou 


presentemente a realizar para vocês, estão ao nível global.  (273-48, 21.10.1995) 


 


Se vocês pertencem ao clã Kim, na Coreia, não são abençoados como o filho ou filha do clã Kim, 


mas na mesma posição que Adão e Eva, que eram descendentes directos de Deus, antes da Queda.  


Que significa isso?  Significa que essa família representa todas as famílias.  A família de Adão 


representa todas as famílias.  Tribos e clãs devem ligar-se a um ponto, a família de Adão, e 


expandir-se para o mundo.  Amalgamando estes, de modo a formar um só corpo, o resultado será 


uma esfera e um círculo, com centro nesse ponto.  Do mesmo modo, como vocês receberam a 


posição da semente original, como Adão, que é a pessoa central, têm de conservar o mesmo valor 


para cada uma das tribos, povos, nações, e mundo que Adão queria estabelecer, embora eles estejam 


a níveis diferentes.  (263-196, 4.10.1994)  


 


A família dos Verdadeiros Pais é a semente.  Se é a semente perfeita, ainda que haja biliões de 


famílias que se multiplicaram a partir dessa semente, todas têm o mesmo valor.  São iguais.  


Como as famílias nas quais Deus pode residir serão reconhecidas como tendo o mesmo valor, 


mesmo depois de milhares, dezenas de milhares, ou mesmo centenas de milhões de gerações 


passarem, essas sementes são iguais.  Por conseguinte, as nossas famílias são famílias 


representativas.  Representam a Coreia.   


O segundo parágrafo da Promessa da Família, afirma: ―A nossa família, centrando-se em verdadeiro 


amor, promete representar e tomar uma importância central no Céu e na Terra, servindo Deus e os 


Verdadeiros Pais…‖.  A família representativa permanece no pináculo.  Quando esta família é 


ligada horizontal e verticalmente, ocupa a posição que liga a vertical e a horizontal.  As vossas 


famílias são famílias representativas e centrais.  Quando a vossa família se torna tal família, o 


universo inteiro pode pertencer-vos.  (282-319, 7.4.1997)  


 







Vocês têm de pensar acerca do facto que as vossas famílias devem ―representar e tomar uma 


importância central no Céu e na terra‖.  Não deviam pensar que a vossa família abençoada é 


simplesmente uma família, entre os cinco biliões de pessoas da raça humana.  O oposto é verdade.  


A vossa família representa todos os cinco biliões de pessoas da humanidade.  Homens e mulheres 


devem ser recomendados como famílias representativas de todas as nações do mundo, seleccionados 


do todo, um a um, e unidos em casamento, porque aquilo que começou com duas pessoas, Adão e 


Eva, foi perdido.  Se fizermos descer uma família representativa, que está no pináculo acima da 


terra, ela torna-se uma família central.  Por consequência, isto significa que toda mágoa de filhos e 


filiais na família, de patriotas na nação, de santos no mundo, de filhos e filhas divinos no Céu e na 


terra, e de Jesus foi resolvida, quando nos tornámos famílias centrais.  Eu realizei precisamente isso 


e agora estou a transmiti-lo a vocês.  Logo, tudo o que têm a fazer é seguir-me e encarregar-se 


destes assuntos.  (267-148, 4.1.1995) 


 


Quando vocês se casam, não podem pensar que se estão a casar simplesmente como um homem e 


uma mulher.  Têm de pensar que a vossa família representa toda a humanidade.  Casais que estão 


unidos por verdadeiro amor, estão unidos como representantes de toda a humanidade.  Isto significa 


que estão na mesma posição que Adão e Eva.  Há oito estágios.  Adão e Eva estão no pináculo.  


Todos estes estágios estão a desenvolver-se através da herança da tradição de Adão e Eva.  Isto é a 


realeza.  (266-145, 22.12.1994) 


 


A família de Adão e Eva é a família central e representativa do Céu e da terra.  Só há uma família 


representativa.  Essa é a semente, a semente da família de Adão e Eva, abençoados em casamento.  


As sementes de tais famílias são todas iguais.  As vossas famílias também têm de ser o mesmo.  


(263-60, 16.8.1994)  


 


Como famílias restauradas, as famílias abençoadas têm o mesmo valor que a família de Adão, ou são 


diferentes?  A casa da vossa família é o vosso palácio.  É o palácio da vossa tribo, da vossa nação, 


do mundo, e do Céu e da terra.  Qualquer homem dir-vos-á que quer ser rei, e qualquer mulher, que 


quer ser rainha.  Não é verdade?  Que significa isso?  Originalmente, Adão e Eva deviam ser rei 


e rainha.   


Deviam representar o mundo e o universo, não só famílias.  Isto significa que deviam ter sido rei e 


rainha.  Significa a semente.  Vocês são os frutos.  Os frutos vêm da mesma semente.  Têm o 


mesmo valor.  O que vou dizer a seguir está no mesmo contexto.  Vocês pensam que qualquer 


homem e mulher, que unimos pelo casamento, se podem tornar como Adão e Eva que não caíram, e 


a base do reino na família, na nação, e no Reino do Céu no Céu e na terra?  Se aqueles que foram 


abençoados pelos Verdadeiros Pais, na Igreja da Unificação, não têm todos os mesmo valor, deviam 


ser atingidos por um raio.  (261-317, 24.7.1994) 


 







As famílias que se centraram nos Verdadeiros Pais, podem entrar no domínio da linhagem directa de 


Deus, baseada no Seu amor.  As famílias abençoadas são os frutos históricos dos Verdadeiros Pais, 


neste mundo.  As famílias abençoadas estão no nível mundial.  Receberam a Bênção no plano 


global.  Sob elas, há numerosas nações, tribos, famílias e indivíduos.  A ordem foi invertida.  As 


famílias abençoadas representam estes níveis.  Portanto, se a família de Adão e Eva realiza um 


mundo unificado, através do seu aperfeiçoamento ao nível mundial, o valor que a vossa família 


atinge é o mesmo.  Essa é a semente; a semente ao nível mundial.  (263-206, 4.10.1994) 


 


Como eu me tornei um filho filial na família de Deus, um patriota na nação, um santo no mundo, e 


um filho divino no Céu e na terra, vocês têm de herdar de mim esta tradição.  De outro modo, não 


podem tornar-se famílias centrais e representativas.  A família representativa de Adão é o centro de 


todas as famílias, e do Céu e da terra.  Esse centro é um só.  O representativo é o zénite, e o centro 


está na perpendicular.  Se puxarmos para baixo os oito estágios, as famílias, tribos, povos, etc., 


formarão um círculo.  (263-60, 16.8.1994) 


 


Quem é o antepassado directo do domínio da família real?  É a pessoa que está centrada na 


fundação de vida e linhagem verdadeiras, baseadas no amor original e verdadeiro, como filho directo 


de Deus, que não caiu.  Essa pessoa é a semente.  A raiz que emerge da semente é a raiz principal.  


Tornar-se-á o tronco principal, ramos e rebentos.  À medida que cresce verticalmente, também 


cresce para os lados, em proporção.  Isto unirá as famílias e tribos, e também os povos, nações e o 


mundo.   


Os ramos que crescem da raiz, tronco e rebentos verdadeiros, também são ramos de verdadeiro amor.  


Por conseguinte, os frutos que estes ramos carregam têm o mesmo valor que a família original de 


Adão. 


Quando a semente original, que se pode tornar a raiz, tronco e rebento originais, aparece como o 


fruto, se esse fruto – um casal centrado numa família – for plantado, pode crescer para se tornar uma 


nova raiz, tronco e rebento centrais do clã, com base no clã.  Logo, o fruto tem o mesmo valor que 


o original.  (263-194, 4.10.1994)  


 


Os membros da nossa Igreja da Unificação deviam pensar, como Adão e Eva pensaram: ―Estou aqui 


em nome do Céu e da terra‖.  Vocês deviam pensar que as vossas famílias representam todas as 


nações e o mundo, horizontalmente, ao mesmo tempo que vocês representam o universo.  As 


vossas famílias são representativas, verticalmente, e famílias centrais representativas, 


horizontalmente.  São as famílias representativas na posição mais elevada.  São também o centro 


do mundo horizontal na terra.  Com um tal coração, vocês podem entrar no Reino do Céu e viver 


como membros da família real, servindo Deus e o rei.  Esse lugar é o Reino de Deus no Céu.  


(261-317, 24.7.1994) 


 







Vocês deviam tornar-se as famílias representativas e centrais, servindo Deus e os Verdadeiros Pais.  


As vossas famílias têm de determinar-se a cumprir o dever de filhos e filhas filiais na família, 


patriotas e mulheres virtuosas na nação, santos no mundo, e filhos e filhas divinos no Céu e na terra, 


e tudo o que o Céu deseja.  Isso significa que nos devíamos determinar a tornar-nos qualificados 


como as pessoas e membros da família do reino celestial no Céu e terra, através da educação dos 


nossos filhos e das pessoas na nossa nação.  (260-189, 8.5.1994)     


    


Desde tempos antigos, independentemente do tempo e lugar no qual têm vivido, todas as pessoas 


têm querido tornar-se pessoas centrais.  Esta é a natureza humana.  Todos nós sabemos que toda a 


gente tem esse desejo comum. 


Então, porque é que as pessoas têm tal desejo?  Não é algo que se adquire depois do nascimento.  


Toda a gente o tem, desde o princípio; nascemos assim, e só podemos ser deste modo.  Esse desejo 


está ligado à humanidade, através da natureza histórica do padrão original.  Como ninguém pode 


evitar isso, toda a gente sem excepção quer ser o melhor.  (226-7, 1.2.1992) 


 


2.2. Aperfeiçoamento do dever de piedade familiar na família, de patriotismo na nação, de 


santos no mundo, e de filhos e filhas divinos no Céu e na terra 


 


2.2.1. O caminho de filhos e filhas filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos que 


inevitavelmente temos de seguir 


 


Que espécie de pessoas são filhos e filhas filiais na família?  Filhos e filhas filiais são aqueles que, 


por mais que sacrifiquem a sua mente e corpo pelos seus pais, ainda querem continuar a amá-los.  


Que é um patriota?  É alguém que se sacrifica continuamente pela nação, sem se preocupar com o 


seu próprio bem-estar, e que investe e se esquece quanto investiu por ela.  Tal pessoa é um patriota 


genuíno.  Se há um homem que investe dez vezes pela sua nação e se esquece do seu investimento, 


e um homem que investe onze vezes e se esquece do seu investimento, aquele que investe onze 


vezes e se esquece do seu investimento, está na posição central.  Seguindo este princípio, tudo pode 


ser estabelecido em paz.  Sem amor e sem viver para os outros, não é possível conseguir isto.  


(255-190, 10.3.1994) 


 


A família precisa de filhos e filhas filiais.  Um filho de piedade filial é aquele que está 


absolutamente unido com os pais.  Os patriotas de uma nação têm de estar absolutamente unidos 


com a pessoa central dessa nação.  Esta é a realidade do universo.  Há santos no mundo, e as 


pessoas querem unir-se absolutamente com eles.  Para além disso, através do Céu e da terra, as 


pessoas querem unir-se completamente com Deus, que é o centro.  (262-128, 23.7.1994) 


 


Piedade filial quer seguir filhos e filhas filiais.  Embora esses filhos e filhas devotados se tornem 


velhos, continuam a amar os pais, e mesmo os seus descendentes no futuro, e todos os seus irmãos e 







irmãs querem confiar neles.  Determinar-nos-emos a estabelecer famílias e um mundo que se 


movem em direcção a Deus, e que Deus deseja.  Quem o fará?  Cada um de nós!  Ainda que isso 


não possa ser conseguido, se conhecermos Deus como um Deus de coração, que nos pode confiar 


missões para cumprir e nos apoia, e se tivermos convicção, não podemos ser arruinados.  (263-170, 


23.8.1994)  


 


Como Deus quer que o Seu companheiro de amor seja melhor que Ele próprio, esse companheiro 


pode ascender até à posição onde pode dizer a Deus aquilo que Ele deve fazer.  Se um filho 


devotado chama os seus pais, irão eles, ou não, para junto do filho?  Irão.  É o dever de filhos e 


filhas filiais devotados, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos, tomar quaisquer novas 


responsabilidades.  (263-183, 23.8.1994) 


 


Como o segundo parágrafo da promessa afirma, vocês deviam ser filhos e filhas filiais na vossa 


família e patriotas – isto é, cidadãos leais – na nação.  Os filhos e filhas filiais não são aqueles no 


mundo satânico, na terra.  São aqueles que apareceram pela primeira vez, nunca tendo existido na 


história.   


Deus está triste e a sofrer por causa da perda da família de Adão.  Portanto, afadigou-Se para 


encontrar os Verdadeiros Pais.  Os Verdadeiros Pais são assim tão preciosos.  (263-204, 21.8.1994) 


 


Aqueles que vivem investindo a vida inteira pelos seus pais e se esquecem daquilo que investiram 


são considerados verdadeiros filhos e filhas filiais.  Um verdadeiro filho ou filha filial é o mais 


verdadeiro de todos.   


O mesmo se passa nas nações; se alguém aspira a tornar-se um sujeito leal ou patriota, perante o 


chefe da nação, pode ser considerado um verdadeiro patriota quando investe continuamente, mesmo 


a sua própria vida, e se esquece sempre daquilo que investiu.  Assim, filhos e filhas divinos são 


aqueles que investem continuamente a sua vida pelo mundo, e aqueles que investem ainda mais e 


mesmo assim querem continuar a investir são os mais divinos de todos os filhos e filhas divinos.  É 


assim.  (263-275, 15.10.1994) 


 


Uma esposa sentir-se-á feliz ou infeliz, se o marido for absolutamente obediente perante o amor 


dela?  Sentir-se-á absolutamente feliz.  Se a esposa também for assim, o marido sentir-se-á 


absolutamente feliz.  Aqueles que são absolutamente obedientes perante o amor de seus pais são 


filhos e filhas filiais.  Aqueles que têm essa espécie de coração pela nação são considerados 


patriotas.  Aqueles que têm o mesmo coração pelo mundo são considerados santos, e aqueles que 


têm o mesmo coração pelo Céu e terra são filhos e filhas divinos!  Ámen.  Tudo isto faz parte do 


nosso livro de texto, e é material para a nossa educação!  A…la, la, la, mesmo a vossa língua dança, 


a carne e sangue do vosso estômago e também o vosso estômago, todos dançam, dizendo: ―Ámen!‖  


―Men‖, em inglês, significa pessoas.  Quando vocês dizem ―Ámen!‖ pensem que significa ―Ah! 







Pessoas extraordinárias‖.  Digam ―Ámen‖ pensando neste significado.  Compreendem?  (264-


140, 9.10.1994) 


 


Por mais difícil que possa ser, vocês deviam pensar que é apropriado e natural suavizar o caminho e 


cumprir o dever de filhos e filhas filiais, de patriotas, de santos, e de filhos e filhas divinos.  


Precisam da convicção para o fazer.  Têm de ter o estado de espírito de seguir o caminho de 


piedade filial, ainda que se sacrifiquem pelos vossos pais, e mesmo que se sacrifiquem não só a vós 


próprios, mas também a vossa esposa.  Quando filhos e filhas filiais e pais em conjunto resolvem 


sacrificar mesmo os pais para salvar a nação, são considerados patriotas.  Além disso, se esses 


patriotas se resolverem a salvar o mundo e, para isso, sacrificar mesmo a sua nação, completam o 


caminho de um santo.  Esse é o ideal da criação, que Adão devia ter cumprido.  Vocês têm de 


tornar-se filhos e filhas filiais, patriotas e santos, e estar dispostos a cumprir o dever de filhos e filhas 


divinos, ainda que isso signifique o sacrifício de todos os membros da vossa família.  (266-105, 


18.12.1994) 


 


Numa família, os filhos e filhas que fazem maiores sacrifícios que os outros filhos são considerados 


filhos e filhas filiais.  Aqueles que investem mais na nação que outras tribos ou cidadãos são 


considerados patriotas.  Santos são aqueles que investem no mundo mais que os outros.  Alguém 


que investe pela causa do Céu e da terra pode tornar-se um príncipe celeste, como Jesus Cristo.  Se 


vocês não vivem desse modo, não podem ir para o Reino do Céu.  O Reino do Céu é o lugar para 


onde vão as pessoas que vivem desse modo.   


Vocês não trabalham aqui simplesmente para ganhar a vida ou ter êxito, num sentido secular.  


Reuniram-se aqui para se tornarem as pessoas do Reino do Céu, para cumprir o dever de filhos e 


filhas filiais, patriotas e mulheres virtuosas, santos, e filhos e filhas divinos do Reino do Céu.  


Precisam saber que as pessoas e membros do Reino do Céu na terra e no Céu são as pessoas que, nas 


suas famílias, amam outras famílias e os nossos membros, dos quais Deus gosta.  (269-253, 


30.4.1995) 


 


Só quando vocês estão confiantes de serem perfeitos, como filhos ou filhas filiais, numa família que 


representa toda a humanidade através do mundo, como patriotas representando a nação histórica, 


santos representando o mundo, e filhos e filhas divinos representando toda a providência do Céu, 


podem ir para o Céu, ultrapassando completamente o mundo satânico, a partir do nível individual.  


Vocês são tais pessoas.  São aqueles que se tornarão filhos e filhas perfeitos, patriotas, santos, e 


filhos e filhas divinos.  Tais marido e esposa tornam-se, como um casal, filhos e filhas filiais, 


patriotas, santos, e filhos e filhas divinos.  As famílias que podem ser consideradas famílias, casais 


aos níveis nacional, mundial e casais ligados à história do Céu e da terra tornam-se famílias que 


cumpriram o ideal da criação!  Ámen! Ámen! Ámen! Aqueles que têm suficiente confiança para 


criar tais famílias deviam levantar as mãos; façamos uma promessa.  Mansei!  Mansei significa 







que tudo gozará de prosperidade eterna.  Significa que continuará para sempre.  (270-103, 


7.5.1995)  


 


Quando o Reino do Céu na terra aparece, tem de investir na causa do Reino do Céu no Céu.  A 


promessa da nossa Igreja da Unificação diz que a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, 


promete ―representar e tomar uma importância central no Céu e na Terra, servindo Deus e os 


Verdadeiros Pais, e aperfeiçoar o dever de piedade familiar na família, de patriotismo na nação, de 


santos no mundo, e de filhos e filhas divinos no Céu e na terra‖.  Isto é impossível sem 


investimento.  Tornamo-nos filhos e filhas filiais, de modo a criar uma base de apoio para o 


caminho de um patriota; patriotas, de modo a criar uma base de apoio para nos tornarmos santos, e 


tornamo-nos santos, para criar uma base de apoio para o caminho de filhos e filhas divinos.  Só 


passando por esses níveis podemos atingir o Céu e tornar-nos os filhos e filhas divinos de Deus.  


Então, quando regressamos a casa, é possível realizar o Reino do Céu na terra.  (274-114, 


29.10.1995) 


 


Aqueles que vivem continuamente para os outros tornam-se as pessoas centrais.  Isto é uma certeza.  


Filhos e filhas filiais na família são aqueles que vivem continuamente para os pais.  Na família, eles 


podem tornar-se as figuras centrais que podem herdar dela.  O mesmo se passa com patriotas.  


Aqueles que vivem servindo o chefe da nação, investindo-se continuamente e sacrificando-se por ela, 


tornam-se as pessoas que podem tomar responsabilidade pela nação.  Presidentes ou Primeiros-


Ministros são tais pessoas.  Eles deviam certamente ser as figuras centrais.  Por esta razão, a vossa 


consciência dita que vão assim tão longe.  A vossa consciência ensina-vos a ser filhos ou filhas 


filiais na família, patriotas na nação, santos no mundo, e mesmo a percorrer o caminho de filhos ou 


filhas divinos, no Céu e na terra.  (275-38, 30.10.1995) 


 


Na família, aqueles que estão dispostos a oferecer mesmo a sua vida pelos seus pais, são filhos e 


filhas filiais.  Aqueles que estão determinados a viver sacrificando a vida pelas suas nações, são 


patriotas.  Aqueles que estão resolvidos a salvar a raça humana e estão dispostos a percorrer várias 


vezes o caminho da morte, por causa do mundo, e que se resolvem a oferecer-se uma vez mais, são 


santos, e aqueles que vivem e morrem por causa do Céu e da terra, são filhos e filhas divinos.  


Essas pessoas são lembradas na história.  (275-136, 4.12.1995) 


 


Um verdadeiro filho, centrado em Deus, é o rei de uma família.  Por consequência, uma pessoa tem 


de tornar-se um verdadeiro filho ou filha filial, desde o começo, e, consequentemente, esse rei pode 


ascender à posição de um patriota da nação.  O príncipe e princesa de uma nação são patriotas.  


Então, aqueles que permanecem na posição de um príncipe ou princesa do mundo, estão tentando 


tornar-se santos.   


Depois disso, quando vocês dizem que têm como objectivo ser um filho ou filha, na posição de um 


príncipe ou princesa do Céu e da terra, estão a percorrer o caminho de um filho ou filha divina.  







Querem tornar-se filhos e filhas divinos, ou santos?  Porque quereriam ser filhos ou filhas divinos?  


Porque poderiam orgulhar-se perante santos.  Prefeririam ser santos, ou patriotas?  Porque 


escolheriam ser santos?  Porque poderiam orgulhar-se perante patriotas.  Então, prefeririam ser 


patriotas, ou filhos e filhas filiais?  Porquê?  Escolheriam ser patriotas, porque se poderiam 


orgulhar perante os filhos e filhas filiais.  Um filho ou filha filial segue o caminho de um patriota; 


um patriota segue o caminho de um santo; um santo segue o caminho de um filho ou filha divina, e 


um filho ou filha divina segue as pisadas de Deus.  (280-117, 11.11.1996)  


 


Aqueles que vivem confortavelmente em casa, são loucos.  Inevitavelmente, têm de permanecer 


dentro dos limites do Céu, ao nível familiar.  É exactamente assim.  Por consequência, as vossas 


famílias têm de tornar-se famílias representativas e centrais.  Vocês têm de percorrer o caminho de 


filhos e filhas filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos.  Esse é o caminho que têm de 


percorrer, inevitavelmente. 


Por conseguinte, vocês têm de ser filhos e filhas filiais nas vossas famílias, e patriotas nas vossas 


nações.  Para serem patriotas, não se podem desviar desse caminho de dever, desde a altura do 


vosso nascimento.  Deviam concentrar a vossa atenção no vosso objectivo, dia e noite.  A minha 


concentração na vontade de Deus nunca esmoreceu, durante toda a minha vida.  Continuo, quer 


acordado ou a dormir.  Continuarei para sempre.  (283-77, 8.4.1997) 


 


Ser-se pais que estão a lidar com um verdadeiro e genuíno filho ou filha filial, é mais difícil que lidar 


com o chefe de uma nação.  Vocês têm de ter cuidado com tudo o que dizem e fazem.  Que 


significa isso?  Nas vossas famílias, têm de mostrar como serviriam o chefe da nação.  Uma vez 


que os pais sirvam os filhos deste modo, os filhos não se poderão relacionar com eles bruscamente. 


Os filhos cujos pais os tratam com respeito e cuidado tendem a ser cuidadosos ao servirem os pais, e 


não dizem nem sequer uma palavra imprudente.  Pensarão várias vezes naquilo que vão dizer, antes 


de falar.  (285-16, 19.4.1997) 


 


Dizemos que devíamos tornar-nos filhos e filhas filiais na família, não é verdade?  Que devíamos 


fazer, logo que nos tornemos filhos e filhas filiais?  É possível que pensemos que os pais que 


ensinam piedade filial aos filhos, possam fazê-lo para o seu próprio benefício, mas isso não é 


verdade.  Devemos adicionar o nosso amor ao amor dos nossos pais!  É assim que devia ser.  É 


desse modo que a esfera de amor se pode desenvolver.  Cresce.  As coisas que estão em 


movimento tornam-se maiores, não se tornam?  Porquê?  Como estão a interagir com base em 


amor, querem crescer.  (253-234, 30.1.1994) 


 


Não é fácil ser-se um marido ou esposa.  Os vossos filhos não são os vossos próprios filhos.  São 


distintos de vocês.  São filhos que pertencem ao mundo.  Não é fácil ser-se pais de filhos do 


mundo.  Não é fácil ser-se um professor.  Além disso, não é fácil ser-se filhos ou filhas filiais para 


com tais pais.  Logo que vocês tenham criado uma família modelo exemplar, na qual os avós, pais, 







e vocês, como marido e mulher, se tenham treinado a viver para os outros, em frente dos vossos 


filhos, a vossa família será bem acolhida em qualquer vizinhança, nação, ou em qualquer lugar no 


Reino do Céu.  (252-265, 1.1.1994) 


 


A Bíblia diz: ―Aquele que ama a sua vida perdê-la-á, e aquele que a odeia neste mundo, ganhará a 


vida eterna‖.  Isto não se refere à perda da vida das pessoas vis e imorais.  Pessoas exemplares que 


estejam dispostas a sacrificar a sua vida e a morrer, depois de terem expresso plenamente a sua 


lealdade, na posição de filhos e filhas filiais, patriotas, e mulheres virtuosas, são as pessoas celestiais 


que atingiram um nível mais elevado que os filhos e filhas filiais, e patriotas do mundo caído.  Tais 


pessoas viverão, mesmo numa situação em que enfrentem a morte, se estiverem dispostas a sacrificar 


a vida.  Mesmo que uma pessoa tivesse muitas vidas para viver, se foi para o fundo do inferno, não 


tem nenhuma relação com Deus.  Falando francamente, é isso que significa.  (261-58, 22.5.1994) 


 


Tudo tem de ser discernido com base no ideal da providência divina da restauração.  No meio disto, 


vocês têm de encontrar algo especial pelo qual possam ficar gratos por oferecer a vossa vida a Deus.  


Têm de ir para além da história de traição que veio de Adão e Eva.  Têm de compreender isto 


claramente.  Se Deus não vos aparecer mais que a Adão, o nosso primeiro antepassado, antes da 


Queda, têm de esperar sem dormir ou comer que Ele o faça, devido ao vosso desejo de ir para além 


do nível de coração dos filhos e filhas filiais, patriotas e mulheres virtuosas.  (261-55, 22.5.1994)  


 


Filhos e filhas filiais não vão para o inferno.  Mesmo no caso em que devessem ir para o inferno, 


esperam numa região diferente, até ao Segundo Advento do Senhor.  Existem regiões médias no 


mundo espiritual.   


Vocês querem ser filhos e filhas filiais, patriotas, santos, ou filhos e filhas divinos?  Ainda que não 


pratiquem piedade filial para com os vossos pais, uma vez que se tornem patriotas, permanecem na 


fundação de ter aperfeiçoado tal piedade filial.  (246-188, 16.4.1993) 


 


Se, como membros da Igreja da Unificação, vocês se tornarem patriotas, deviam ser simplesmente 


como os outros patriotas, ou deviam ser patriotas tais que o mundo nunca viu?  Mesmo depois de se 


terem tornado filhos e filhas filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos, devem desempenhar 


cada uma destas funções de tal maneira que o mundo e a história nunca encontraram, e só seguindo 


estes respectivos caminhos podem servir a Deus.  Sofrimento amargo foi causado pelo erro de Eva, 


cometido num único dia.  Quando vocês sabem isto, têm de compreender, então, quão sérios têm de 


ser para transformar a linhagem, e os domínios de posse e do coração.  (273-114, 22.10.1995) 


 


Quando Deus Se torna o objecto centrado em amor – verdadeiro amor – e encontra o Seu 


companheiro de amor, que é mil vezes melhor que Ele próprio, Ele pode automaticamente ser 


libertado.  Portanto, vocês têm de compreender que deviam ser os melhores filhos e filhas filiais, 







mulheres virtuosas, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos.  Senão, não podem libertar Deus.  


Se não puderem atingir esse ponto, não podem libertá-l’O.   


O melhor lugar, para o qual as pessoas que seguem Jesus podem ir, é o paraíso!  Isso significa viver 


uma vida de celibato.  Todas as outras religiões persuadem as pessoas a sair da sua terra natal e a 


viver uma vida de celibato, mas que se passa com a Igreja da Unificação?  Peço-vos que deixem a 


vossa casa?  Digo-vos que regressem à vossa terra natal e que se casem, não é verdade?  É 


precisamente o oposto do que acontecia no passado.  Porquê?  Estou a dizer que a religião não é 


necessária.  Somos as pessoas que foram para além da religião.  (265-93, 20.11.1994) 


 


Adão devia ter-se um filho de piedade filial e patriota do Reino do Céu; devia ter-se tornado um 


cidadão leal e cumprido o dever de filho divino na nação, mas não pôde cumprir a sua missão.  A 


minha mágoa é que não pude cumprir o dever de um filho filial, enquanto ainda era jovem, em pleno 


vigor; perdi a oportunidade.  Não pude cumprir o dever de um patriota que permanece na linha de 


frente para enfrentar qualquer risco, de modo a salvar a nação, e que, apesar de ferido e a sangrar, 


continua grato a Deus.  (264-187, 9.10.1994) 


 


Porque teço os fios integrantes da história, ao fazer tais proclamações chocantes, ou ao dizer coisas 


que vos estimulam a continuar?  Esta é a situação de Deus, e ainda não foi resolvida.  Ele foi 


incapaz de resolver a amarga mágoa no Seu coração.  Os Verdadeiros Pais não foram capazes de 


resolver a amarga mágoa nos seus corações.   


A minha amarga mágoa é não ter sido capaz de cumprir o dever de um filho de piedade filial para 


com Deus, na minha juventude; não ter podido ter a honra de ser um patriota, porque não pude 


ganhar a nação de Deus; não ter podido cumprir o meu dever como santo, representando todas as 


nações; e não ter podido obter a vitoriosa supremacia do Céu e da terra, e libertar Deus, como um 


filho divino!  Estas profundas mágoas ainda permanecem.  (264-63, 9.10.1994) 


 


Porque são filhos e filhas filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos necessários?  Ainda que 


vocês façam o possível por servir os vossos pais, isso só durará cerca de cem anos.  Não é algo que 


possam fazer durante toda a vida.  Os vossos pais não podem viver durante mil ou dez mil anos.  


Mesmo que sirvam os vossos pais durante toda a vida, isso será menos de cem anos.  Todavia, 


patriotas são lembrados para além de uma única geração.  A tradição patriótica pode também ser 


transmitida das gerações dos vossos avós e pais para a vossa geração, e para os vossos descendentes.  


De outro modo, a nação não pode continuar a existir.   


A perspectiva de um santo pode ir para além do nível de um patriota.  Santos têm de viver com 


base num amor que abrace todo o universo.  Têm de amar o universo inteiro.  Portanto, o caminho 


de santos vai para além do de patriotas.  O caminho de filhos e filhas divinos vai para além do de 


santos, e é a posição mais elevada de todas.  Eles respeitam as regras do Reino do Céu na terra e no 


Céu, e mantêm o equilíbrio entre as relações internas e externas, verticais e horizontais.  (246-188, 


16.4.1993) 







Vocês têm de compreender que os Verdadeiros Pais são o primeiro filho e filha de piedade filial na 


família.  Nunca existiram antes na história.  Eles permanecem na posição de patriotas do Reino do 


Céu, a posição representativa de sujeitos leais.  Além disso, permanecem na posição do filho e filha 


divinos, que cumpriram o dever de um filho e filha divinos.  Por consequência, vocês têm de pensar 


do mesmo modo que eles. Como os Verdadeiros Pais cumpriram o dever de um filho e filha de 


piedade filial, patriotas, santos, e filho e filha divinos, vocês deviam herdar a mesma tradição deles, 


e têm de manter uma atitude de coração que vocês são o único filho e filha em todo o mundo.   


O facto que receberam a Bênção dos Verdadeiros Pais, como um filho e filha representando o 


mundo, significa que podem estar relacionados com eles.  Precisam compreender que as famílias 


abençoadas têm de ter experiências de coração com a minha própria família, nas suas vidas diárias.  


(266-89. 18.12.1994) 


 


2.2.2. A diferença entre um santo e um filho ou filha divina 


 


Qual é a diferença entre um santo e um filho divino?  Um filho divino, centrado em verdadeiro 


amor, pode aparecer onde o Adão e Eva originais, não caídos, formam um só corpo, como a 


encarnação da vida e linhagem de Deus.  O filho e filha divinos devem aparecer no lugar onde 


herdam a linhagem directa o filho e filha de Deus.  Porém, isto não acontece com santos.  É por 


isso que não há filhos e filhas divinos, no mundo caído.  Aí, as pessoas só podem atingir o nível de 


um santo.  Por conseguinte, até ao presente, os santos puderam ensinar o caminho do mundo 


relacional externo, mas não o caminho interno, que é a sua base.  Porquê?  Porque os pais e filhos 


e filhas divinos não tinham aparecido na terra.  A ideologia relacionada com o Segundo Advento do 


Senhor deve estabelecer o caminho dos Pais e dos filhos e filhas divinos.  Essa é a ideologia 


relacionada com o Messias.  (226-113, 2.2.1992)  


 


Quem foi o maior santo de todos os santos deste mundo?  Jesus.  Não havia condições que Satanás 


pudesse invadir, porque a linhagem de Jesus já estava santificada, na altura em que ele estava no 


útero.  Esse bebé, que foi concebido na base do amor de Deus, foi o primeiro fruto cujo centro era 


verdadeiro amor.  Ele não tinha nenhuma relação com falso amor.  Para além de Jesus, não houve 


mais ninguém que tivesse nascido como um filho divino.  Buda, Maomé e Confúcio não foram tais 


pessoas.  Portanto, Jesus ensinou com base no domínio do coração.  Deus é o Pai absoluto, e Jesus 


está na posição de um marido e irmão mais velho absolutos.  Os ensinamentos de Jesus estão todos 


focados na família e em amor.  Esse amor não é um amor secular, mas um amor divino.  Como 


Jesus é a figura central que disseminou tais ensinamentos através do mundo, podemos concluir que, 


onde quer que tivesse ido, nunca ensinou de maneira egoísta.  (229-221, 12.4.1992) 


 


Jesus foi o primeiro filho na história, nascido com uma linhagem purificada.  Assim, tornou-se o 


filho mais velho de Deus e o único filho gerado por Ele.  No mundo da religião, Jesus é o único 


filho divino nascido de uma linhagem purificada; por consequência, pode ser chamado o filho divino 







de todos os filhos divinos.  (244-249, 14.2.1993)  


 


Jesus é o santo de todos os santos.  Ele pôde tornar-se o primeiro antepassado baseado em amor, 


devido à purificação da linhagem.  (251-296, 1.11.1993) 


 


Ninguém, ao nível nacional do mundo satânico, pode demonstrar qualquer condição de acusação, 


baseada em relações de sangue não restauradas por indemnização, porque Jesus nasceu na fundação 


de vitória ao nível nacional, baseada na transformação da linhagem. 


Jesus foi o primeiro e único filho gerado por Deus; ele nasceu com base no amor de Deus, ao nível 


nacional.  A linhagem tinha sido purificada, não tinha?  Em toda a história, nunca tinha havido um 


santo com uma linhagem purificada.  Nem Confúcio, nem Buda, nem Maomé, nem nenhuma outra 


pessoa – excepto essa única pessoa, Jesus – nasceram depois da purificação da linhagem do passado.  


(251-253, 31.10.1993) 


 


Um filho divino é o filho de Deus.  Para o filho de Deus, o mundo, tal como existe, não é o único 


problema.  Ele tem de unir o mundo espiritual e o mundo terreno, e governar por leis que são as 


mesmas que as do palácio do Céu.  Estas não são as leis federais às quais o povo de uma nação 


obedece.  São as leis unificadas dos palácios do mundo celestial e do mundo terreno.  Um filho 


divino é aquele que está ligado ao amor nestes mundos.  Tudo tem de ser focado em amor.  (229-


42, 9.4.1992)  


 


Como o único filho divino gerado, Jesus foi o primeiro antepassado centrado em verdadeiro amor.  


(251-298, 1.11.1993) 


 


Que têm vocês de fazer para se tornarem figuras globais?  Não é suficiente concentrarem a vossa 


atenção unicamente em ética e princípios morais.  Não podem fazê-lo, preocupando-se unicamente 


com pessoas.  Se a vossa preocupação mais importante são os seres humanos, não serão capazes de 


ir para além do nível nacional.  No Céu, há uma maneira de ultrapassar o nível nacional.  Sem 


uma filosofia que abranja o Céu e a terra, vocês não podem transcender o nível nacional.  (38-260, 


8.1.1971)  


 


Assim, os santos têm falado acerca de Deus, não só acerca da humanidade.  Se vocês analisarem as 


pessoas consideradas como santos, elas veneraram Deus, ou não?  Há alguém que se tenha tornado 


um santo, sem Deus?  Além disso, os santos têm ensinado não só o caminho da moralidade, mas 


também o caminho da lei celestial.  (33-291, 21.8.1970)  


 


Em famílias, aqueles que cuidam dos seus pais e os amam, são filhos e filhas filiais.  Aqueles que 


se preocupam com o seu país e o amam, são patriotas, e aqueles que amam o mundo são santos.  


Então, que vos tenho eu ensinado?  Ensinei-vos a ser filhos e filhas divinos, que amam Deus, o 







mundo e o universo.  Que prefeririam ser?  Filhos e filhas divinos, ou filhos e filhas filiais?  Para 


serem filhos e filhas divinos, têm de ter, no vosso coração, o mesmo amor que Deus tem.  (129-99, 


1.10.1983) 


 


Até agora, os santos não concentraram grandemente a sua atenção na unidade entre a mente e o 


corpo.  Eles estavam enganos, porque pensaram que era normal que a mente e o corpo dos seres 


humanos estivessem em conflito.  Para começar, eles trataram dessa questão, com base mo mundo 


exterior.  Confúcio disse: ―Cultivem-se a vós próprios, criem harmonia na vossa família e, então, 


podem governar bem a vossa nação e trazer paz ao mundo‖, não disse?  Onde começa a paz no 


mundo?  As pessoas têm pensado que começa em casa, não têm?  A paz não vem para o mundo 


desse modo.  Não é possível que o mundo se una a partir de uma família.  Então, qual deve ser a 


base para a sua unidade?  Começa a partir de vocês; é a luta entre a mente e o corpo.  Esse fogo 


está a arder dentro de vós.  (250-166, 14.10.1993) 


 


Um filho divino é um filho de Deus.  Um filho divino resolve-se a amar não só Deus, mas também 


o Céu e a terra.  Resolve-se a amar não só o domínio de amor do Céu e da terra, mas também as leis 


do palácio do Reino do Céu.  Um filho divino é um príncipe do Reino do Céu.  Devia observar as 


leis do palácio no mundo celestial, assim como as leis do palácio do mundo terreno.  Nessa base, 


devia amar os descendentes reais do Reino do Céu, as pessoas do Reino do Céu, os descendentes 


reais do reino terreno, e as pessoas da nação na terra.  Quando ele ama os reinos e pessoas de 


ambos os mundos, pode ser chamado um filho de Deus.  As pessoas e membros da família real na 


terra precisam do filho de Deus, e as pessoas e os membros da família real no outro mundo precisam 


do filho de Deus.  É assim que ele pode tornar-se um filho divino.  (229-183, 12.4.1992) 


 


O mesmo se passa com a religião.  Como começaram as religiões?  Santos fundaram todas as 


religiões.  São os senhores das religiões.  Todos começaram a partir da posição onde podiam 


receber instruções de Deus através da prática de devoção e obtenção de um estado de iluminação; 


todavia, depois de as religiões se terem desenvolvido para um nível mais elevado, tornaram-se cada 


vez mais seculares. 


Por conseguinte, não há organizações religiosas que possam conduzir este mundo do seu redemoinho 


de confusão para o seu caminho apropriado, com directrizes muito claras e essenciais.  Há sistemas 


religiosos em regiões, mas não há nenhum sistema religioso que possa abraçar e resolver a situação 


do mundo inteiro.   


 Todas as religiões completaram os seus testes.  Todas têm sido testadas.  Políticas e todas as 


várias ideologias têm sido testadas.  Todas desempenharam as suas funções de modo desanimador.  


Todas atingiram um limite, que nenhum dos seus aderentes pode ultrapassar.  (253-13, 1.1.1994) 


 


Pode dizer-se com certeza que não tem havido nenhuma família, nenhuma nação e nenhum mundo, 


nos quais Deus possa habitar juntamente com os seres humanos.  Vocês têm de ter este conceito 







sempre presente em mente.  Deus não pôde viver com vocês, com as vossas famílias, nações ou 


com o mundo.  Vocês têm de servir Deus, uma vez mais, e viver atendendo-O, de uma posição 


mais elevada que a de qualquer dos filhos e filhas filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos 


deste mundo caído.  Esse é o lema da nossa fé, que vocês têm de fortalecer.  (266-85, 18.12.1994) 


 


Santos são pessoas que amam todas as pessoas do mundo.  Até agora, os líderes das religiões têm 


sido santos.  Entre os santos, os maiores são aqueles que derramaram o seu sangue e devotaram a 


sua vida pela humanidade, e que estão dispostos a devotar-se continuamente.  Estes são os maiores 


santos de todos.  De acordo com este princípio, o Cristianismo unificou o mundo, depois da 


Segunda Guerra Mundial, devido a ter derramado tanto sangue, através da história.  (228-45, 


3.3.1992) 


 


Estou a viver de tal modo que estou pronto a morrer, em qualquer altura.  Comprometi-me perante 


Deus.  Não me lamentaria, ainda que o meu destino fosse morrer na rua, porque já me determinei a 


oferecer a minha vida.  Não há maior bênção que tornarmo-nos filhos e filhas filiais para quem o 


próprio Deus viesse e tomasse a nossa vida, ou tornarmo-nos patriotas para quem o rei viesse e 


tomasse a nossa vida, ou tornarmo-nos filhos e filhas divinos do Reino do Céu, desse modo.  Os 


nossos túmulos tornar-se-ão lugares de interesse histórico.  Tornar-se-ão lugares para cerimónias e 


festivais comemorativos que podem reviver todas as pessoas no mundo.  Por causa destes lugares 


que evocam sofrimento, inúmeros jovens renascerão, em futuras gerações.  Como representantes 


dos seus países, eles explodirão, como vulcões em erupção.  A Igreja da Unificação tem tais 


inúmeros recursos.  (227-260, 14.2.1992) 


 


2.2.3. O verdadeiro caminho que as pessoas têm de seguir 


 


A esperança mais sublime da humanidade é aquela que é realizada através de amor.  Todas as 


esperanças de Deus estão também destinadas a ser realizadas através de amor.  Se Deus tomasse a 


posição de um filho de piedade filial, quereria fazê-lo na base de amor por pais.  Se Se tornasse um 


casal, quereria tornar-se um casal estabelecido através de amor e, em seguida, um pai estabelecido 


através de amor.  É isto que Deus deseja.  (263-309, 27.10.1994)  


 


Aqueles que não se poupam a esforços ao sacrificar-se a si próprios, tornam-se a luz das suas 


famílias.  São considerados filhos filiais.  Aqueles que se sobressaem sacrificando-se a si próprios 


pelo mundo, são considerados santos, e aqueles que se sacrificam pelo Céu e pela terra são filhos e 


filhas divinos.  (276-159, 18.2.1996) 


 


Vocês têm de saber que aqueles que podem viver para o universo inteiro, com a sua mente e corpo 


unidos, tornam-se as pessoas centrais do universo.  Filhos filiais são aqueles que vivem mais para 


os pais que qualquer outra pessoa na família.  Aqueles que vivem mais para o chefe da sua nação e 







o seu povo que qualquer outra pessoa são patriotas.  Aqueles que vivem mais para o mundo que 


qualquer outra pessoa são santos.  Aqueles que vivem mais para o Céu e a terra que qualquer outra 


pessoa são os filhos e filhas de Deus – filhos e filhas divinos.  (276-180, 19.2.1996) 


 


Filhos filiais não incorrem dívidas para com os pais.  Pelo contrário, os pais incorrem dívidas para 


com os filhos.  Patriotas não incorrem dívidas para com a sua nação, mas, pelo contrário, a nação 


incorre dívidas para com eles.  Santos não incorrem dívidas para com o mundo, mas, pelo contrário, 


o mundo incorre dívidas para com eles.   


O tempo chegou agora para o mundo se mover sob a direcção dos Verdadeiros Pais, porque eu não 


estou endividado para com o Céu e a terra.  No mundo satânico, tem havido o caminho dos filhos 


filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos.  Mas não tem havido um padrão, um caminho dos 


filhos filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos centrados no Reino do Céu.  Vocês deviam 


saber que é isto que temos de estabelecer.  (266-103, 18.12.1994) 


 


Vocês têm de saber que a vossa família tem mais valor que se tivesse sido comprada ao preço do 


Céu e da terra.  Vocês, famílias abençoadas, não sabiam esta verdade espantosa, ou sabiam?  Não 


podem entrar em conflitos ou lutas.  Aqui na terra, temos a missão extraordinária de preparar a 


fundação de filhos filiais, de patriotas, de santos, e de filhos e filhas divinos, todas elas 


representando o Reino do Céu.  Têm de compreender que fazer isso resultará no mundo ideal que 


Deus queria criar com base em Adão.   


Como os Verdadeiros Pais estão em tal posição, quando eu for para o próximo mundo, tornar-me-ei 


a ―positividade‖ central ou sujeito de todos os filhos filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos. 


Libertação pode ser conseguida através do vosso pagamento de indemnização – mais que a dos 


vossos pais, que a dos patriotas da vossa nação, e que a do Céu e da terra – para indemnizar aquilo 


que Jesus desejava cumprir.  Esta será base central do ideal, e princípios para estabelecer a nação.  


(266-105, 18.12.1994)  


 


Quem quer que vocês se tornem filhos e filhas filiais?  Deus.  Quem quer que se tornem santos?  


O mundo.  O que a nação deseja são sujeitos leais e patriotas; e famílias querem filhos filiais.  


Esse é o caminho genuíno da verdade.  Verdadeiros Pais não diriam ao seu filho: ―Como és um 


filho devotado, não te tornes um patriota; não sigas esse caminho‖.  Tais pais têm de ensiná-lo, 


dizendo: ―Devias sacrificar a nossa família para seguir o caminho de um patriota e servir esta nação; 


cumprir o dever de um santo, e sacrificar mesmo esse caminho para viver como o Céu deseja; e 


sacrificar o Céu e a terra por causa de Deus‖.  As pessoas nunca conceberam mesmo tal ideia.  


Temos de investir e fazer sacrifícios.  De outro modo, um mundo e nação unificados nunca podem 


ser realizados.  (285-218, 19.5.1997) 


 


Vocês têm de ensinar como se avança da posição de um filho filial, para um patriota, santo, e para 


um filho e filha divinos.  Isto é necessário para nos tornarmos seres humanos ideais, sermos 







moldados como seres humanos, e atingir a perfeição.  Têm de ensinar os vossos filhos a cumprir o 


dever de filhos filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos, e, em seguida, a ascender até Deus.   


Se houvesse pais que ensinassem os filhos a seguir este caminho, pensaria Deus: ―Ah, estas pessoas 


estão a cumprir as missões de pais, professores, e donos‖, ou não?  Se estão qualificados para ser 


pais e professores, também estão qualificados para ser donos.  Além disso, podem ser o tipo de pai 


que se pode tornar um rei.  Os ocidentais têm o conceito de piedade filial?  Não têm nem o 


conceito de patriotas, nem o de santos, nem o de filhos e filhas divinos.  É por isso que estão a 


declinar.  (285-218, 19.5.1997) 


 


Temos de nos sacrificar.  O sacrifício é a única maneira de encontrar amor.  Durante a sua vida, 


um filho filial segue o caminho de sacrifício pelos seus pais, somente pelos seus pais; e um patriota 


faz sacrifícios pela sua nação.  Um patriota sacrifica-se não só a si próprio, mas também a sua 


família.  Não é só o indivíduo.  Ele tem de sacrificar a sua esposa, filhos e filhas.  Aqueles que 


não sabem o valor do sacrifício não podem tornar-se filhos filiais, ou qualquer outra coisa.  São 


incapazes de se relacionar com o domínio do coração da restauração, mas têm de fazê-lo.  Somente 


quando vocês se relacionam com uma família, e a intensidade dessa relação é mais que apropriada 


para cumprirem o vosso dever de filhos filiais, podem consegui-lo.  Ainda que uma nação fuja 


quando vocês puxam o anzol, têm de orientá-lo de tal maneira que não seja puxado a direito.  O 


anzol de Deus é tão grosso como um poste, e não é puxado a direito.  Assim, o problema não é 


somente que tem de estar seguramente preso para não se desprender, mas também quanto pode 


agarrar.  Sem sacrifício, as coisas não resultarão bem.  (283-21, 8.4.1997) 


 


Vocês não têm o desejo de ser melhores que Deus?  Têm esse desejo, não têm?  O vosso desejo 


pode ser assim.  Filhos filiais que podem confortar Deus, nas Suas lágrimas e tristeza, têm de ser 


capazes de atingir um nível de confortá-l’O mais que Ele próprio pode.  Como podem vocês 


confortar Deus, se não são melhores que Ele?  Não tenho razão, nisto?  É lógico.  O mundo com 


esse padrão é a terra eterna original para a qual iremos.  Querem ir para lá, ou não?  Não podem ir 


para lá.  Com o vosso carácter obstinado, não podem mover-se em todas as quatro direcções.  Se 


não podem dar uma volta completa num plano horizontal, como podem dar uma volta completa 


numa esfera?  Ainda não atingiram a posição onde podem girar livremente, num ângulo de 


trezentos e sessenta graus, à volta do eixo este-oeste.  (280-119, 11.11.1996) 


 


Temos de aperfeiçoar as nossas famílias, tribos, nações, o mundo, o Céu e a terra, e, ultimamente, 


libertar Deus!  Temos de salvá-l’O!  Devemos ser os melhores filhos filiais para podermos 


consolar a mágoa no coração dos pais causada por filhos não filiais. 


As pessoas não sabiam que Deus, que abraçou o mundo caído, está a sofrer.  Quando pensamos que 


o nosso Pai, Deus, tem sido oprimido por tais circunstâncias dolorosas e miseráveis, temos de saber 


que a responsabilidade das pessoas que têm de ser salvas na terra, hoje, é cumprir o dever de filhos 


filiais que vivem em circunstâncias tão infelizes que têm de rastejar, na terra, chorando sem nunca 







parar…. É um assunto sério.  Quem mais vos está a ensinar tais coisas?  (283-215, 12.4.1997) 


 


Ainda que vocês comecem com um caminho de sofrimento, e acabem a vossa vida a sofrer, como 


um filho ou filha celestial, avançando em direcção ao Céu, têm de manter a atitude de procurar 


confortar o coração de Deus, e procurar viver para Ele, como filhos filiais.  Tendo feito isto, quero 


deixar um legado de patriotismo ao Reino do Céu.  No nome de um filho divino, quero conduzir 


este mundo à esfera da perfeição, coisa que os santos e filhos divinos não foram capazes de realizar 


completamente.  Sou assim tão sério.  (258-106, 17.3.1994) 


 


Quando vocês se determinam a destruir o mundo mau, em nome de Deus, então, nesse instante, a 


fundação para Deus trabalhar aparece, com base em vocês.  Isto será mais precioso que qualquer 


tipo de glória que possam receber enquanto estejam vivos.  Será uma prenda de alegria do Céu, 


mais maravilhosa que qualquer outra coisa.  Vocês deviam estar determinados a confrontar 


qualquer tipo de perseguição, pensando que este é o caminho que filhos e filhas filiais representantes 


de toda a história, deviam seguir.  Este é o caminho da lealdade para o eterno Reino do Céu.  (255-


121) 


 


Sem os seres humanos, Deus não pode ser libertado através de amor.  Isto significa que, quando os 


pais têm filhos filiais, o seu coração é libertado; quando têm patriotas, reis são libertados; quanto tem 


santos, o presidente do mundo é libertado; e Deus pode ser libertado, quando tem filhos e filhas 


divinos que realizam tudo, como os Seus companheiros objecto de amor, pelo cumprimento do seu 


dever como filhos filiais.  Deus só pode ser libertado quando isto é realizado.  Esta é uma 


mensagem extraordinária.  (283-173, 8.4.1997) 


 


Nunca me pude queixar, durante toda a minha vida.  Nunca pude criticar.  Vocês não podem 


queixar-se, enquanto cumprem o dever de piedade filial e patriotismo.  Não podem criticar.  


Enquanto temos uma relação de amor com o companheiro sujeito perfeito, não podemos queixar-nos 


nem criticar.  Se o vosso marido comete erros, deviam assumir responsabilidade por eles.  ―A 


culpa é minha‖.  Se a vossa esposa comete erros, deviam assumir responsabilidade por eles.  Não 


deviam dizer: ―Detesto-te‖.  (263-105, 21.8.1994)  


 


No futuro, estou planeando conservar um registo de todos os vossos resultados de evangelização.  


Qual é o significado da expressão ― Estabelecimento Seguro dos Verdadeiros Pais e da Era do 


Testamento Completo‖?  Deus tem estado a vaguear, e agora é o tempo de o trazer para viver 


connosco.  Será necessário pagar impostos para viver na Sua nação.  Precisamos de patriotas e de 


filhos filiais.  Precisamos de filhos filiais na família e de patriotas na nação.  O caminho de 


lealdade e piedade filial é uma fundação básica para o estabelecimento da nação, não é verdade?  


Ainda que enfrentemos dificuldades, tais como passar fome ou mesmo a morte, devíamos servir o 


Céu e não permitir que a nação pereça, não concordam?  (254-119, 2.2.1994) 







As pessoas precisam absolutamente de cumprir os seus deveres de piedade filial, de sujeitos leais, de 


santos, e de filhos e filhas divinos.  Precisamos de santos, devido à Queda.  É o estágio que temos 


de completar, de modo a cumprir o nosso dever como filhos e filhas divinos.  Desse modo, todos os 


domínios de reciprocidade de Deus podem ligar-se à nação, ao Céu, ao mundo e à nossa família, 


através de cada um de nós.  Esse é o caminho que temos de completar durante a nossa vida.  Temos 


de aperfeiçoá-lo.  Esta é a primeira vez que vocês ouviram isto, não é?  Dei esta mensagem em 


detalhe nos Estados Unidos, mas esta é a primeira vez que o fiz aqui, na Coreia.   


Por consequência, temos de ser filhos filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas divinos.  Onde está o 


eu?  Vocês têm o vosso próprio eu?  Não são mais que os ossos da vossa mãe e pai.  Numa nação, 


o chefe vem dos ossos do seu pai e mãe.  As pessoas querem enxertar-se a esses ossos e crescer.  A 


não ser que tenhamos uma família, não podemos permanecer perante a nação, mas mesmo uma 


família pode ser destruída pela nação de Satanás.  Precisamos ou não de ter a nação de Deus?  


(285-91, 21.4.1997) 


 


O amor dissipa-se e desaparece quando insistimos em nós próprios.  Contudo, continua a crescer 


quando vivemos continuamente para os outros.  Portanto, verdadeiros indivíduos vivem para os 


outros.  Um verdadeiro marido vive para a sua esposa; verdadeiros pais também vivem para os seus 


filhos; verdadeiros filhos filiais vivem para os seus pais; do mesmo modo, um verdadeiro rei vive 


para a sua nação, e uma verdadeira nação vive para o seu povo.  Devíamos compreender isto.  


(268-259, 2.4.1995) 


 


3. Explicação do terceiro parágrafo da Promessa da Família 


  


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


aperfeiçoar os Quatro Grandes Reinos do Coração, as Três Grandes Realezas, e o Reino da Família 


Real. 


 


3.1. Os Quatro Grandes Domínios do Coração 


 


O terceiro parágrafo da Promessa da Família refere-se ao mundo original não caído.  Fala do 


regresso a esse mundo original.  Todo o processo de crescimento por que passamos – por exemplo 


o crescimento de um bebé e o seu eventual casamento – tudo isto tem como objectivo estabelecer a 


nossa posição como cônjuges e pais.  Procuramos atingir o estado de união completa com Deus.  


A perfeição dos Quatro Grandes Domínios do Coração é o caminho que temos de seguir para nos 


aperfeiçoarmos como seres humanos.  (283-80, 8.4.1997) 


 


No Jardim do Éden, a família de Adão era a família de amor verdadeiro, que Deus tinha como ideal.  


Foi criada para manifestar plenamente o Ser invisível e incorpóreo.  Deus e os seres humanos 


formam uma relação de sujeito e objecto, baseada em verdadeiro amor.   







Deus criou dois indivíduos, Adão e Eva, na esperança que eles se tornassem encarnações completas 


de verdadeiro amor, uma perfeição que devia ser conseguida através dos filhos, irmãos, marido e 


mulher, e pais, que ele tinha visionado no Seu coração.  A razão para isto era que Deus desejava a 


perfeição substancial do verdadeiro amor de um filho.  Isto é, Ele desejava a perfeição dos seus 


companheiros de verdadeiro amor, como os irmãos de uma família substancial real, como um marido 


e esposa substanciais, e como pais substanciais. 


Por outras palavras, Ele queria conseguir a unificação num ponto central que liga o eixo vertical das 


posições superior e inferior, o eixo horizontal das posições de esquerda e direita, e o eixo que passa 


pelas posições anterior e posterior.  Esse ponto central torna-se, assim, o centro de uma forma 


esférica.  (259-44, 27.3.1994) 


 


Quando são os filhos, irmãos, casal e pais, estes Quatro Grandes Domínios do Coração, perfeitos em 


unidade?  O ponto no qual duas pessoas centradas em Deus se casam e consumam o seu primeiro 


amor, como um casal, é o ponto onde todos os níveis de perfeição produzem fruto, e é, ele próprio, o 


centro de todos esses níveis de perfeição.  Neste sentido, o casamento é a união do Céu, da terra e 


da humanidade, e a perfeição de todas as relações; vertical e horizontal, esquerda e direita, e frente e 


trás.  O casamento é o lugar para a perfeição de verdadeiro amor, unindo o ideal de filhos, irmãos, 


casal e pais verdadeiros.  Por esta razão, Adão e Eva são os segundos antepassados da humanidade, 


e estão na posição do companheiro objecto mais amado de Deus.  Assim, na posição do segundo 


criador, eles deviam herdar tudo o que Deus, o primeiro Criador, sente e, no nome de Deus, deviam 


sentir a alegria das posições de filho, irmão e irmã, casal e pais.  A alegria que sentiriam gerando 


filhos permitiria que tivessem a experiência profunda da posição do primeiro Criador, Deus. 


Deste modo, Deus está na posição do primeiro Criador, Adão e Eva, do segundo Criador, e os filhos, 


do terceiro Criador.  O primeiro, segundo e terceiro criadores – Deus, Adão e Eva, e os seus filhos 


– torna-se a fórmula tipo centrada na base de quatro posições.  Toda a humanidade deve seguir este 


princípio fundamental de existência.   


Deste modo, quando tomamos a perspectiva de Adão e Eva, a família atinge a perfeição quando 


todos os elos estão ligados: de cima para baixo (pais e filhos), da direita para a esquerda (marido e 


esposa), e da frente para trás (irmãos e irmãs).  Esta posição é o lugar onde a mente e o corpo de 


cada indivíduo encontram Deus e se unem, e onde marido e mulher se unem, encontrando o lugar de 


fixação e descanso, com base em Deus.  Por outras palavras, isto torna-se a fundação onde Deus, 


Adão e Eva e os filhos se unem, e torna-se também a base onde a paz, liberdade, felicidade e 


esperança estão todas unidas num único ponto.  (259-42, 27.3.1994)  


 


Deus, ao permitir que Adão e Eva se multiplicassem e gerassem os seus próprios filhos, dá-lhes a 


oportunidade de sentir, da posição do segundo Criador substancial e corporal, estimulação 


proveniente do terceiro Criador, a sua própria criação substancial.  Assim, a família é a fundação 


que nos permite sentir, de geração em geração, os Quatro Grandes Domínios do Coração dos filhos, 


irmãos, casal e dos pais.  A família é a base para o aperfeiçoamento de todos estes tipos de 







verdadeiro amor.  Por conseguinte, ela permite um ponto de partida de perfeição, através da qual 


podemos realizar a unidade entre Deus e da humanidade, em amor, e chegamos a possuir o Céu e a 


terra.  Por outras palavras, a família torna-se o ponto de partida original para os filhos, irmãos, 


casais e pais ideais.  É só a partir deste lugar que homens e mulheres com mente e corpo unido 


podem emergir, e é só aqui que podemos ver um casal que tenha aperfeiçoado o ideal de unidade 


entre marido e mulher, ou o começo dos pais ideais.  Além disso, este é o lugar onde, com base em 


verdadeiro amor, o modelo para a perfeição de filhos, irmãos, casais e pais pode ser criado.  (259-


42, 27.3.1994)   


 


Todos os seres humanos devem passar pelas posições de pais, casais, irmãos e filhos.  Estes são os 


quatro grandes princípios das relações.  Todos os seres humanos, não importa quem sejam, têm de 


passar através destes estágios.  Nascemos como o filho ou filha de alguém e, quando crescemos, 


tornamo-nos o irmão ou irmã de alguém.  Nascemos como o filho ou filha de alguém e crescemos 


como irmão ou irmã.  Que fazem irmãos?  Aprendem.  Através de aprendizagem, tornam-se 


como o seu pai ou mãe.  Adão e Eva eram também irmãos.  Deviam tornar-se marido e mulher e, 


em seguida, pais.  Isto também se aplica a eles. 


Por consequência, a esposa de um homem é a sua irmã mais nova, como Eva era a irmã mais nova 


de Adão; e o marido de uma mulher é o seu irmão mais velho, como Adão era o irmão mais velho de 


Eva.  Para Deus, eles eram um filho e filha.  Como o filho ou filha de Deus, um homem tem o seu 


próprio caminho a seguir, e uma mulher também.  Depois de frequentarem uma escola, e de 


cumprirem as suas responsabilidades, virão a assemelhar-se ao seu pai ou mãe.  E tal como os seus 


pais se casaram, eles também se casarão.  (263-57, 16.8.1994) 


 


No terceiro parágrafo da promessa, encontramos o conteúdo de um livro de texto acerca do Reino do 


Céu, no qual Adão e Eva não caíram.  Toda a gente, sem excepção, terá de realizar esse trabalho.  


Quando nos unimos directamente uns com os outros, com base no objectivo expresso neste conteúdo, 


chegamos a estabelecer uma família libertada que não terá nenhumas limitações ou obstáculos, tanto 


no mundo espiritual como no mundo físico.  É a partir desse ponto que o mundo de felicidade, paz 


e ideais começa.  É aqui que começam o Reino do Céu na terra e o Reino do Céu no mundo 


espiritual.  Desta perspectiva, que significam ―Os Quatro Grandes Domínios do Coração‖?  Os 


quatro grandes corações não existem separados entre si.  Todos os frutos destes domínios são 


colhidos na altura em que Adão e Eva se casam. 


Isto, então, é a perfeição de Deus, e, ao mesmo tempo, o lugar onde Adão e Eva atingem a perfeição, 


como um casal e como pais, começando a partir da posição de filho e irmão ou irmã.  Da ―semente‖ 


do bebé de Deus, irmãos, marido e mulher, e pais são aperfeiçoados.  Além disso, os filhos de Adão 


e Eva também atingem a perfeição nessa posição.  Neste sentido, a Queda é o fracasso em realizar o 


modelo dos três grandes Criadores na terra.  (264-195, 9.10.1994) 


 


 







Todos os seres humanos nascem como o filho ou filha de alguém, crescem como o irmão ou irmã de 


alguém, tornam-se o marido e mulher de alguém, e, eventualmente, morrem, depois de se tornarem 


pai e mãe.  Este é o curso modelo inevitável para os seres humanos.  Indivíduos que não passem 


por este curso, acabam por ter uma existência miserável e infeliz no mundo espiritual.  Aqueles que 


nunca sentiram o amor de um cônjuge, de pais, de irmãos, de filhos, não podem aproximar-se de 


Deus.  Portanto, a Igreja da Unificação enfatiza a importância dos Quatro Grandes Domínios do 


Coração.  (263-57, 16.8.1994) 


 


Quais são os Quatro Grandes Domínios do Coração?  São o domínio do coração dos filhos, o 


domínio do coração dos irmãos e irmãs, o domínio do coração do marido e da esposa, e o domínio 


do coração dos pais.  Numa família, o avô está na posição de Deus, no domínio da perfeição, Adão 


e Eva estão numa posição directamente relacionada com Deus, o qual está na posição vertical em 


relação a eles, e os seus filhos e filhas estão numa posição que representa o mundo futuro.  


Devíamos lembrar-nos claramente que a nossa família é a fundação para herdarmos os Três Grandes 


Reinos do passado, presente e futuro.  Concluindo, o avô está na posição de Deus, não está?  Logo, 


na família, o avô é o rei, e os nossos próprios filhos e filhas são príncipes e princesas que herdarão o 


futuro Reino do Céu.  (235-30, 24.8.1992) 


 


Qual é o significado do terceiro parágrafo da promessa?  O terceiro parágrafo é o livro de texto do 


Reino do Céu.  Adão e Eva falharam em aperfeiçoar os Quatro Grandes Domínios do Coração.  A 


vida conjugal é o destino final para a perfeição de filhos e filhas, de irmãos e irmãs, de casais, e de 


pais.  Através do casamento, devíamos dar nascimento a filhos e filhas santos.  Eles são os frutos.  


Por conseguinte, o amor dos pais pelos filhos nunca muda.  Neste sentido, a posição de um casal é 


extraordinária.   


O casamento é, então, o lugar onde podemos ver o desabrochar da flor de esperança para a 


humanidade; onde os filhos, que a humanidade tem esperado, podem aparecer.  É o lugar onde a 


flor da esperança desabrocha, como irmãos e irmãs, e como maridos e esposas.  Deste modo, Adão 


e Eva começam a criar a partir do momento em que dão nascimento aos filhos, tal como o Pai 


Celestial começou a Sua criação a partir do ponto em que sentiu o amor de um casal.  Do mesmo 


modo, podemos atingir a posição de criadores substanciais; da posição de criadores horizontais, 


damos nascimento aos nossos filhos.  Ao dar-lhes nascimento, estamos a criar os terceiros 


Criadores.  (263-148, 21.8.1994) 


 


A posição de marido e mulher é aquela em que Deus e os Seus filhos, o casal, e os pais formam uma 


unidade.  Com base nos Quatro Grandes Domínios do Coração, o meu cônjuge é, assim, o meu 


companheiro e objecto absoluto, através do qual me posso aperfeiçoar. 


Então, um marido é aquele através de quem a sua esposa pode encontrar o filho ideal de Deus, um 


irmão mais velho, um marido, e um pai, que representam o Céu.  Uma esposa também permanece 


na mesma posição, em relação ao marido.  Tal casal sentirá alegria substancial pelo investimento 







nos seus filhos, desde a altura do nascimento deles, tal como Deus sentiu alegria na criação e 


crescimento dos pais.  (259-45, 27.3.1994) 


 


Quais são os Quatro Grandes Domínios do Coração?  Qual é a esperança de todos os filhos?  A 


esperança e desejo dos filhos, dos irmãos, de todos os casais, e de todos pais é encontrar o caminho 


do amor.  Qual é, então, o destino final destes quatro tipos de coração, enquanto estão à procura do 


caminho do amor?  É o amor na família.  (273-24, 21.10.1995) 


 


No domínio do coração vertical de Deus, devemos aperfeiçoar os quatro grandes domínios do 


coração.  Isso compreende os domínios do coração dos filhos, dos irmãos, do casal e dos pais.  


Adão e Eva deviam ter aperfeiçoado todos estes domínios do coração.  Então, como consequência 


natural, precisamos aperfeiçoar estes quatro domínios verticais do coração, e libertar Deus do Seu 


sofrimento.   


Na família, o avô está na posição de ter criado o Reino do Céu.  Vocês ignoravam que o vosso avô e 


avó são o rei e a rainha da vossa família, não é verdade?  Deviam lembrar-se claramente que a 


família é a fundação para a herança do Reino do Céu.  Também, por esta altura, deviam 


compreender claramente quanto precisam viver uma vida de amor na vossa própria família, porque a 


vossa família é a fundação para a realização dos quatro grandes domínios do coração.  (235-30, 


24.8.1992) 


 


A lei celestial determina que o marido e mulher não se podem separar, porque o amor de Deus é 


absoluto.  Esta lei deve ajudar-nos a restaurar a humanidade caída, que a perdeu, e, em seguida, a 


fazê-la voltar para a terra natal original.  É só deste modo que podemos atingir o objectivo de 


realizar a paz mundial.  Então, o Reino do Céu ao nível familiar conduzirá ao Reino do Céu ao 


nível nacional, e o Reino do Céu ao nível nacional conduzirá ao Reino do Céu ao nível mundial.  


Finalmente, o Reino do Céu ao nível mundial conduzirá ao Reino do Céu no mundo espiritual, 


conseguindo deste modo libertação total e, eventualmente, conduzindo a um mundo de paz.   


Quando um homem e uma mulher se casam e se amam mutuamente, com verdadeiro amor, isto 


torna-se o palácio real que é a fundação e raiz do amor, vida e linhagem entre Deus e a humanidade.  


É também o ponto de partida para o ideal do Reino do Céu na terra e no mundo espiritual. 


Os filhos nascidos como o fruto deste verdadeiro amor aperfeiçoarão a união perfeita com os seus 


cônjuges, em verdadeiro amor, e formarão famílias que servem Deus, como parte do seu modo de 


vida natural.  Isto, por sua vez, formará a base ou fundação inicial para a paz e o ideal, de modo que 


homens e mulheres gloriosos podem então formar um só corpo e, como o verdadeiro objecto de 


Deus, aperfeiçoar o amor ideal do próprio Deus. 


Por outras palavras, pelo aperfeiçoamento dos seres humanos, como criaturas de valor ilimitado, 


centradas em verdadeiro amor, o próprio Deus também atinge a perfeição de amor, e estabelece a 


família ideal, que é o Seu ideal da criação, na qual o amor ideal eterno pode residir.  Deste modo, 


Deus tenciona completar e aperfeiçoar o mundo ideal.  (295-45) 







Adão e Eva devem completar os Quatro Grandes Domínios do Coração, ao nível vertical, através 


dos seus filhos.  A família também tem de herdar a tradição dos três estágios, centrada em Deus, 


porque é a manifestação horizontal do vertical.  Em termos do presente, o centro é o pai e a mãe, 


Adão e Eva.  O passado representa Deus, e o futuro representa os filhos.  Deste modo, as nossas 


famílias devem herdar a tradição das Três Grandes Realezas.  A família real que vive deste modo 


entra no país eterno, como cidadãos e como a família real desse país. 


Isto é o Reino do Céu, e a posição na qual os Verdadeiros Pais estão.  Os Quatro Grandes Domínios 


do Coração e as Três Grandes Realezas foram completados e aperfeiçoados, devido ao aparecimento 


dos Verdadeiros Pais.  Além disso, como os Pais estão no centro, permanecem na posição do Rei, 


representando todas as famílias da humanidade.  Por consequência, todos os descendentes que 


pertencem a esta linhagem herdarão essa realeza.  Até à era presente, Jesus tem estado a 


desempenhar a função de um Rei no Céu, mas nunca houve Pais.  Agora, quando eu vou para lá, 


uma nova realeza será estabelecida, com os Pais no centro, e será o mesmo na terra.  Deste modo, a 


positividade invisível e a positividade visível serão unidas, e o mesmo acontecerá com a mente e o 


corpo.  (235-231, 20.9.1992) 


 


Os pais devem educar os filhos, como os próprios filhos de Deus, em nome d’Ele, e permanecem na 


posição de pais substanciais.  Fazendo isto, podemos sentir o mesmo que Deus sentiu, ao educar os 


Seus próprios filhos.  O próprio Deus também tem estado a crescer deste modo.  Cresceu e passou 


pelos estágios da infância, dos irmãos e irmãs, do casal e dos pais. 


Quando damos nascimento a filhos e os educamos, nós próprios revivemos a história passada de 


Deus.  Chegamos a ver o carácter e forma do Criador invisível, o primeiro Criador invisível, na Sua 


infância.  Quando, na posição do segundo Criador, o Criador visível, educamos esses filhos e os 


ajudamos a crescer, como irmãos e irmãs, e, eventualmente, os ajudamos a casar e a tornar-se o 


cônjuge de alguém, o objectivo é ver substancialmente, no plano horizontal, todo o conteúdo 


concreto que existe interna e invisivelmente.   Foi isso que Deus fez quando educou Adão e Eva, 


como os Seus filhos, e irmão e irmã.  Este é o significado de termos os nossos próprios filhos.  


(263-148, 21.8.1994) 


 


Quando são os Quatro Grandes Domínios do Coração aperfeiçoados?  Quando é que filhos e filhas, 


e irmãos e irmãs atingem a perfeição?  Quando é que marido e esposa, e pais atingem a perfeição?  


Quando consumam o seu casamento…Quando o casamento se realiza, os três tipos de amor: dos 


filhos, irmãos, e marido e mulher, todos produzem fruto.  Isto é cumprido, enquanto o Pai reside no 


Céu.  O Pai de Adão e Eva vive no Céu, e permanece na fundação destes três tipos de amor. 


Também vocês deviam ter filhos, porque nasceram e foram educados deste modo.  Deviam gerar os 


vossos próprios descendentes.  Tal como Deus criou Adão e Eva, vocês deviam dar nascimento a 


filhos, como o segundo Criador.  Este é o significado de ter descendentes. 


Vocês deviam criar filhos, tal como o primeiro Criador criou filhos.  Como a primeira criação foi 


realizada pelo Criador vertical, tem de unir-se com outra criação horizontal.  O modelo vertical 







expande-se infinitamente e forma uma esfera de dimensões ilimitadas, porque o modelo horizontal 


se eleva infinitamente. 


Por esta razão, os pais representam o Céu, e os filhos, irmãos, e marido e esposa representam a terra.  


Assim, quando estes se unem completamente, centrados no casal, o padrão vertical também é 


manifestado neste casal.  É assim que a perfeição de Adão e Eva se torna a perfeição do ideal de 


Deus da criação,  Tudo o que Deus tinha esperança de ver, no ideal da criação, é aperfeiçoado e 


completado.  Que significa tudo isto?  Significa que todos nós temos necessidade de um 


companheiro de amor.  (263-57, 16.8.1994) 


 


A perfeição dos Quatro Grandes Domínios do Coração é realizada quando os companheiros, 


centrados em Deus, produzem os frutos do amor do passado, do presente e do futuro.  Este estado é 


atingido quando o marido e esposa se unem através de amor.  Este união perfeita é, pois, inacessível 


a um indivíduo isolado.  Só Deus pode ser o centro dela.  Só quando Deus entra e Se torna parte 


da equação, a posição de um rei pode emergir através do casal.  Sem a unidade conseguida através 


de amor, a realeza não é criada.  Aqui, a realeza refere-se a um rei e rainha, mas só com a 


intervenção e envolvimento do Deus vertical, pode a realeza emergir.   


Através da realização desta realeza, o próprio Deus une-se final e completamente com Adão e Eva, 


que renascem na terra.  Depois de se unirem desse modo, os filhos expandem-se no plano 


horizontal, como se formassem a base de quatro posições.  Se há três filhos, a base de quatro 


posições de cada filho, formada pela sua própria família, seguirá o mesmo modelo.  Cada família 


terá assim o mesmo valor que a família de Adão e Eva, porque provem da mesma semente.  (270-


258, 16.7.1995)   


                        


Vocês deviam compreender que a posição dos segundos criadores foi prometida, mas Deus não pôde 


ver os terceiros criadores, os Seus netos.  Portanto, também deviam compreender que são vocês que 


se deviam tornar os netos de Deus.  Os netos deviam recapturar toda a história passada do primeiro 


Deus, invisível, e do segundo Deus visível, e fazê-los sentir o amor dos dois mundos, através dos 


quais eles se possam regozijar.  São os netos que permanecem nessa posição; não Deus, ou Adão e 


Eva.  Por conseguinte, mesmo Deus venera os Seus próprios filhos e filhas, e os Seus netos.  


Então, também Adão devia venerar os seus netos.  Ele tem de assegurar-se que não negligencia os 


seus filhos, ou falha em educá-los de maneira correcta.  Por esta razão, se um dos filhos das 


famílias abençoadas cai, o resultado é a corrupção da família inteira, a Queda da família.  Vocês 


deviam compreender que isso tem tal resultado devastador. 


Vocês deviam aperfeiçoar os Quatro Grandes Domínios do Coração, e as Três Grandes Realezas.  O 


vosso avô representa Deus.  O vosso pai está na posição do rei da vossa família, neste mundo, 


porque permanece no centro da segunda geração.  Por consequência, deviam servir os vossos pais, 


como se fossem um rei e rainha.  Do mesmo modo, deviam servir os vossos avós, como se eles 


fossem Deus.  Assim, recebendo estes dois tipos de amor, recebendo o amor do vosso pai e mãe, 


que representam Deus, vocês, entram na era dos netos, e avançam para o mundo expandido do Reino 







do Céu na terra e no Céu.  (264-195, 9.10.1994) 


 


Deus amou Adão e Eva, com a Sua mente original invisível, mas veio a amar os filhos deles, através 


dos corpos físicos e visíveis de Adão e Eva.  Deste modo, a posição de Deus, ao amar os Seus netos, 


é diferente da posição de Adão e Eva, ao amarem os seus netos.  É por isso que frutos aparecem.  


Porque há esta dupla camada.  Este é o resultado natural da acção de origem-divisão-união. 


Quando Deus criou Adão e Eva, a partir da divisão da posição original, Ele foi elevado até ao nível 


de Pai, através da passagem pelos estágios de filho, irmão, e marido e mulher.  Do mesmo modo, 


Adão e Eva deviam também crescer para chegarem a sentir o amor de Pais, depois de sentirem o 


amor de filhos, irmãos, e marido e mulher.  Vocês têm de compreender claramente que o amor 


parental tem de ser ligado tanto vertical como horizontalmente.  É desse modo que o padrão 


vertical aparece, tanto no Céu como na terra, e, a partir desse ponto, tudo se expande com base nos 


Verdadeiros Pais.  Esta, então, é a fórmula para o desenvolvimento.  A história manifesta-se e 


desenvolve-se através do modelo da família, baseado nos Pais.  (270-258, 16.7.1995) 


 


O próprio Deus também tem estado a crescer.  Ele criou, através da forma substancial de Adão e 


Eva, os filhos, irmãos, marido e mulher, e pais, que visualizou na Sua mente invisível e sem forma.  


Tendo a experiência do crescimento deles, como irmãos, marido e mulher, e pais, Deus conhece-os 


como o Seu segundo Eu e, através disto, sente alegria infinita, como o Deus que aperfeiçoou o Seu 


ideal de amor verdadeiro.   


Como seres humanos, fomos criados para sentir alegria do mesmo modo que Deus.  Por essa razão, 


não importa quem sejamos, vimos a ocupar a posição de um filho, irmão ou irmã, cônjuge ou pai, em 


relação a outra pessoa.  Não importa quem sejamos, como seres humanos, vimos a estabelecer 


famílias centradas nos Quatro Grandes Domínios do Coração; as nossas famílias são a base para 


sentirmos o domínio ideal do coração.  E, tal como Deus, só aqueles de nós que na verdade passam 


pela experiência dos Quatro Grandes Domínios do Coração, podem ajustar-se em qualquer lugar do 


Reino na terra e no Céu.  É por esta razão que aspiramos a estabelecer famílias: queremos tornar-


nos tais seres humanos ideais.  Pela mesma razão, todos os seres humanos, quem quer que sejam, 


têm de procurar a família original e restaurar o ninho protegido de amor.  (259-44, 27.3.1994) 


 


Todos vocês, como maridos e esposas, deviam realizar os Quatro Grandes Domínios do Coração e as 


Três Grandes Realezas.  Se fizerem isto, serão capazes de viajar livremente entre o mundo 


espiritual e o mundo terreno, em qualquer altura.  (253-71, 7.1.1994) 


 


A perfeição dos Quatro Grandes Domínios do Coração só pode ser obtida através da unidade em 


amor entre marido e mulher, no casamento.  Se esta unidade for destruída, o resultado é a 


imperfeição dos domínios do coração dos filhos, dos irmãos, do marido e mulher, e dos pais; todos 


estes ficarão incompletos.  Antes de irmos para o mundo espiritual, temos de aperfeiçoar estes 


Quatro Grandes Domínios do Coração, mas, devido à Queda, eles nunca foram completados.  Esta 







é a razão, por que a restauração por indemnização se tornou necessária.  (249-289, 11.10. 1993) 


 


A vida que vivemos na terra é transferida para o mundo espiritual, com exactamente a mesma forma 


e qualidade que tem na terra.  Vocês deviam realmente compreender isto.  Então, como são as 


pessoas unidas, horizontalmente, quando chegam ao mundo espiritual?  Levamos connosco para a 


família universal do outro lado todas as coisas que sentimos e as experiências que tivemos na nossa 


família na terra, e é assim que entramos nesse mundo.  Neste mundo, vivemos a vida na nossa 


família centrada nos nossos pais horizontais, mas, quando vamos para o mundo espiritual, entramos 


no mundo do Pai vertical, isto é, no mundo vertical eterno.  Esse mundo eterno é o mundo do 


espírito, e não é somente uma geração que aí entra.  Milhares e milhares de gerações todas entram.   


Como esse mundo é a extensão das vidas que vivemos neste mundo, juntamente com os nossos 


próprios avós, pais, e filhos e filhas, centrados em Deus, temos de realizar uma ligação de coração 


que possamos sentir no plano horizontal, uma ligação que sentimos quando cumprimos a nossa 


responsabilidade como uma irmã mais velha, irmã mais nova, esposa ou mãe, ou como um irmão 


mais velho ou mais novo, como um pai ou marido, etc.  Só então podemos viver em harmonia lá.  


(247-308, 1.6.1993) 


 


Vocês estão a ouvir isto pela primeira vez, não é verdade?  O Reino do Céu é isto; uma terra natal 


para onde vocês têm de ir, levando convosco o amor da família real, depois de terem restaurado os 


Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas.  Se não me acreditam, podem 


morrer agora e verão.  Toda a gente, por mais extraordinária que seja, é afectada por esta realidade.  


Por conseguinte, decidam-se rapidamente a receber a Bênção, para não terem de se lamentar que não 


prestaram atenção ao Rev. Moon, se forem para o mundo espiritual antes de recebê-la.  Essa é a 


solução mais rápida e mais fácil.  Então, recebam a Bênção e aprendam gradualmente.  O homem 


e a mulher devem unir-se.  Reencontrando a família que o Céu tinha perdido, o casal deve servir e 


amar Deus como um rei.  Neste sentido, o vosso avô representa Deus, logo, vocês deviam servi-lo 


como se fosse Deus.  Os vossos pais estão na posição de rei e rainha, em relação às famílias dos 


cinco biliões de pessoas que vivem na terra.  Os filhos deviam ser servidos como os reis e rainhas 


do futuro.  Portanto, herdemos a tradição dos pais, daqueles que servimos como o rei e rainha das 


famílias neste mundo presente, juntamente com Deus.  O mundo que herda essa tradição e a 


transmite durante milhares e dezenas de milhares de gerações, é o Reino do Céu na terra!  Ámen1 


Ámen!  (239-76, 23.11.1992)  


 


3.2. As três grandes realezas 


 


3.2.1. As Três Grandes Realezas são a estrutura básica do ideal da criação 


 


Originalmente, se Adão atingisse a perfeição, o pai do reino celestial também atingiria a perfeição, e 


se Eva atingisse a perfeição, a mãe do reino celestial também se aperfeiçoaria.  Se eles se tornassem 







os donos da família, o poder real do Reino de Deus ter-se-ia formado.  Adão e Eva teriam, pois, 


reinado ao nível individual, familiar, tribal, étnico, nacional e mundial.  (201-130, 27.3.1990) 


 


Deus desenvolve-se como o Rei do reino espiritual, Adão, como o Rei da terra, e o filho de Adão 


desenvolve-se como o Rei do reino espiritual e da terra.  Se vocês perguntarem a alguém, que tipo 


de família quer ter, essa pessoa dirá: ―Desejo que o meu avô seja rei, que o meu pai também seja rei, 


e que eu também seja rei‖.  Essa é a aspiração mais elevada que um ser humano pode ter. 


Estão a viver a vossa vida ignorantes do facto que são os filhos e filhas das Três Grandes Realezas.  


Para se tornarem um príncipe ou princesa das Três Grandes Realezas, deviam ser capazes de servir 


os vossos avós, como o rei e a rainha do reino espiritual, e os vossos filhos, como príncipes e 


princesas.  O começo da família de Adão, centrada no ideal de Deus, devia ser exactamente o 


começo de tal família.  A nação, mundo e cosmos de Adão estão todos incluídos em tal família.  


(280-167, 24.11.1996) 


 


Adão e Eva são o filho e filha de Deus, não é verdade?  Como são o filho e filha de Deus, também 


são o príncipe e princesa do Céu, assim como o príncipe e princesa da terra (o mundo físico).  


Enquanto por um lado são o príncipe e princesa do reino espiritual, quando tiverem crescido, tornar-


se-ão também o rei e a rainha da terra.  Eles são os descendentes reais de Deus.  Por esta razão, 


deviam obedecer a todas as leis da corte real no reino espiritual e, em seguida, substanciar ou 


manifestar todos os elementos dessas leis, para se tornarem um modelo ideal em ambas as dimensões 


vertical e horizontal, frente e trás, e também esquerda e direita.  Onde quer que vão, quer seja o este 


ou oeste, norte ou sul, frente ou trás, mesmo assim formam o modelo ideal, porque permanecem 


nessa posição central.  Essa posição central é o núcleo de todas as relações, norte, sul, este ou oeste, 


acima e abaixo; é o centro.  Desta perspectiva, vocês deviam tornar-se modelos exemplares, onde 


quer que vão.  (226-258, 9.2.1992) 


 


Qual é a posição e significado de avôs e avós?  Eles são os embaixadores enviados pelo Reino do 


Céu, com autoridade plena.  Logo, vocês deviam servir o vosso avô e avó, do mesmo modo que 


servem Deus.  A vossa mãe e pai são o rei e a rainha da presente família humana de cinco biliões de 


pessoas.  Vocês próprios são príncipes e princesas que herdarão a realeza do futuro.  Estas são as 


tradições a estabelecer. 


Então, para que finalidade vivem os seres humanos?  A finalidade da vida humana é herdar cada 


uma e todas as realezas do reino celestial; as realezas do passado, do presente e do futuro.  Não é 


verdade?  Não quer toda a gente ser um rei ou rainha?  Com base neste tipo de ideia central da 


vida, tornamo-nos pessoas que formam relações recíprocas de coração, como irmãos e irmãs, e 


criamos esse mundo fraternal do coração.  Com base na linhagem transmitida através do filho mais 


velho, esta fundação de coração será transmitida no futuro eterno, durante dezenas de milhares de 


gerações, como a linhagem da família real.  (228-282, 5.7.1992) 


 







Que queremos dizer quando nos referimos à família ideal da criação original?  A família ideal da 


criação original é constituída pelo Pai Rei Celeste - o rei do reino espiritual - e pelo rei do reino 


terreno; por outras palavras, pelo rei do Céu e pelo rei da terra.  Por conseguinte, vocês são 


príncipes.  Que é a família ideal?  O passado representa Deus, a terra representa o presente, e os 


filhos são os príncipes do futuro.  Assim, o Cheon Bu Wang, o Pai Rei Celeste está na posição de 


Deus; o Pai Rei Terreno e a Mãe Rainha Terrena estão na posição do pai e da mãe; e os filhos estão 


na posição de príncipes, isto é, na posição de filhos e filhas.  Então, olhando para três gerações 


como uma família, os avós representam Deus, o pai rei e a mãe rainha terrenos representam os pais; 


e os seus filhos e filhas tornam-se príncipes e princesas.  Assim, cada uma destas três gerações 


representa a realeza.  Se falamos dos avós, falamos acerca do passado; se falamos dos pais, falamos 


acerca do presente; e se falamos dos filhos, falamos acerca do futuro.  Quando todos estes estão 


unidos, o passado, presente e futuro estão unidos neles.  (219-244, 8.9.1991) 


 


Famílias que completaram e aperfeiçoaram os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três 


Grandes Realezas são famílias ideais.  Nessas famílias, o avô é como Deus, os pais são o rei e a 


rainha das famílias do mundo, e vocês, os filhos, são os reis e rainhas do futuro, que herdam a 


realeza da terra e do Céu.  Deus tem soberania sobre o Céu, e os pais têm soberania sobre a terra.  


Os filhos e filhas são os reis e rainhas que herdam isto.  Assim, o lugar onde todas estas Três 


Grandes Realezas estão unidas e produzem fruto é a nossa própria família ideal.  (239-185, 


24.11.1992) 


 


Os nossos avôs e avós representam o passado, e, neste sentido, são os embaixadores do reino 


celestial, enviados por Deus para as nossas famílias; são os emissários especiais do reino celestial.  


Os nossos pais e mães são os reis e rainhas do presente, do Reino do Céu na terra.  Nós, como netos, 


recebemos amor tanto dos pais como dos avós.  Adão e Eva só puderam receber o amor de Deus.  


Porém, não houve ninguém que pudesse receber o amor de Adão.  Assim, mesmo Deus só pôde 


amar uma geração, mas, na realidade, precisa ter a experiência de amar netos, isto é, a segunda 


geração.  Esse então, é o ponto a partir do qual a expansão começa.   


As três gerações em conjunto formam uma unidade, uma categoria, e, por isso, temos de servir os 


nossos avós, como Deus, os nossos pais, como o rei e a rainha do mundo, e os netos, como os reis e 


rainhas do Reino do Céu na terra e no Céu do futuro.  Portanto, os netos recebem amor de dois 


níveis.  A terceira geração recebe amor tanto dos avós como dos pais.  O amor é duplicado, e é a 


partir daqui que o Reino do Céu na terra e no mundo espiritual surgem.  (266-147, 22.12.1994) 


 


Os avós têm de viver como se representassem Deus.  Os pais têm de viver como se estivessem na 


posição do Presidente do mundo.  Os seus filhos e filhas têm de viver como se fossem os reis do 


Reino do Céu, como príncipes e princesas.  Esta é a família ideal, a família original que Deus criou, 


a família do amor de Deus.  A família é o palácio do Reino do Céu, e os seus membros representam 


a realeza desse reino.  Deus considera os avós como representantes dos príncipes e princesas, e os 







pais como representantes dos príncipes e princesas de todas as nações do mundo.  Toda a gente, em 


toda a parte, tem este tipo de desejo, não tem?  Os filhos, então, representam os príncipes e 


princesas do universo inteiro, no futuro.  A nossa família, a nossa casa é tal lugar, o centro desse 


tipo de valor.  Isto é algo em que vocês deviam verdadeiramente sentir orgulho.  E é 


verdadeiramente muito precioso que nós próprios tenhamos esta maravilhosa e nobre ideologia.  


Portanto, quando vocês podem dizer que têm orgulho da vossa família, que ela é uma família modelo, 


uma família central representativa do casal ideal, o universo inteiro, mesmo, no futuro, todas as 


criaturas da criação de Deus, darão as boas-vindas a tal família.  Vocês compreendem os 


antecedentes de uma família com este valor, tal família histórica?  Isto, então, é a estrutura da 


família ideal, que Deus criou.  Vocês têm de atingir esse nível.  Deus está na posição dos vossos 


avós.  Quando Ele tomar o Seu lugar, toda a gente tem de se prostrar perante Ele.  (216-299, 


14.4.1991) 


 


As Três Grandes Realezas são o ideal unificado que reúne não só a era da realeza dos avós e a era da 


realeza dos pais, mas também a era da realeza do reino espiritual e a era da realeza terrena.  Os avós 


são a primeira geração, e os pais, a segunda geração.  Só há duas gerações aqui; não há uma terceira.  


Netos precisam nascer, e receber amor dos pais e dos avós.   


É verdadeiramente extraordinário.  Também eu tive filhos e filhas, e eduquei-os, mas relaciono-me 


com os meus netos mais exactamente como se fossem amigos.  Isto é, tornámo-nos amigos.   


À medida que as pessoas envelhecem, tendem a sentir-se sós.  O nosso ambiente muda e a nossa 


esfera de actividade é reduzida.  Deste modo, começamos a formar laços estreitos com os nossos 


netos.   


Este processo conduz à perfeição dos avós, e também à perfeição dos pais; chegam a criar juntos 


uma única semente.  Quando a posição mais elevada é ligada a este ponto, tudo se une.  Só quando 


estes dois são ligados, a semente pode ser criada.   


É desse modo que o avô e o pai são aperfeiçoados, criando uma semente, e é por isso que tudo se 


une quando a posição mais elevada é ligada a este ponto.  Só quando as duas gerações estão unidas, 


pode a semente ser criada.             


A família de Adão é o modelo único; assim, a partir dos seus filhos, as famílias devem expandir-se, 


horizontalmente, em relação à descendência real em linha directa.  Sem se tornarem as sementes 


que tiveram experiência dos três grandes domínios do coração, a expansão é impossível.  (283-79, 


8.4.1997) 


 


Deus não pôde ter três gerações, devido à Queda de Adão e Eva.  Só duas gerações foram 


estabelecidas quando a Queda ocorreu.  Então, presentemente, qual é a coisa mais miserável acerca 


das famílias americanas?  A pior coisa é que os avós não podem praticamente ver os seus próprios 


netos.  Todos os avós chegaram ao seu estado, a partir de bebés, por isso, naturalmente, deviam 


voltar à infância.  Quem são os seus bebés amigos para mimar?  São os seus netos. 


Quando envelhecemos começamos a tornar-nos senis, não é verdade?  E, quando nos tornamos 







senis, perdemos a habilidade de falar.  Não é verdade?  Por consequência, avós e netos deviam 


estar juntos.  Depois de me tornar avô, acho os meus netos mais adoráveis que os meus próprios 


filhos.  E as pessoas de quem mais tenho saudades não são os meus filhos, mas os meus netos.  É 


assim.  Deste ponto de vista, as pessoas idosas na América são realmente dignas de dó.  (266-147, 


22.12.1994) 


 


Quando amamos e respeitamos os nossos avós, estamos na realidade a herdar o passado, e a aprender 


acerca do passado.  Os nossos pais ensinam-nos acerca do presente, e, quando amamos e 


apreciamos os nossos filhos, estamos de facto a viver, à medida que aprendemos acerca do futuro.  


Que é que herdamos da nossa avó e avô, da nossa mãe e pai?  Que linhagem herdamos?  A 


resposta é verdadeiro amor.  Verdadeiro amor é aquilo que herdamos.  O meu avô e avó podem ser 


velhos, mas tornaram-se velhos através de verdadeiro amor.  Do mesmo modo, a minha mãe e pai 


estão unidos em verdadeiro amor; portanto, naturalmente, nós também devíamos tornar-nos como 


eles e herdar o futuro.  Vocês têm de compreender que, sem se tornarem absolutamente verdadeiras 


famílias, não podem herdar o futuro.   


Quando olhamos para estas três gerações na família, é como se olhássemos para o universo inteiro.  


O amor do universo habita numa verdadeira família, que representa a história inteira do passado, 


presente e futuro, começando com Deus.  Numa verdadeira família, amamos a nossa avó, a nossa 


mãe, a nossa irmã mais velha, e assim sucessivamente.  Se a nossa avó não estiver presente, 


sentimo-nos inseguros e instáveis.  O mesmo se passa com o nosso avô; e com qualquer outra 


pessoa; se eles não estão presentes, ou não fazem parte da equação, sentimo-nos inseguros.  Temos 


de formar esse tipo de família, e quando o fazemos, movemo-nos naturalmente em direcção ao 


Reino do Céu.  Os avós, os pais e todos os filhos entram naturalmente no Reino do Céu.   


As pessoas que entram no Reino do Céu são aquelas que têm a experiência de amar avós, pais, filhos, 


uma família, uma nação, e o universo verdadeiros.  A família é o livro modelo para conseguir isto.  


Se pensarmos nisto, e em Deus, o futuro eterno abre-se perante nós.  Teremos um futuro eterno 


quando podermos adorar Deus, pensando que o nosso amor se prolonga no futuro.  (162-140, 


4.5.1987) 


 


A família ideal é a família que aperfeiçoou os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três 


Grandes Realezas.  O avô é como Deus, os pais são o rei e a rainha da família mundial, e nós 


próprios somos o rei e a rainha do futuro, que herdarão a realeza do Céu e da terra.  Isto é a realeza 


do Reino do Céu na terra e no Céu, não é?  E nós somos os reis e rainhas que a herdamos.  Deste 


modo, o lugar onde as Três Grandes Realezas devem produzir fruto e formar uma unidade é a nossa 


família, a nossa família ideal.  (239-185, 24.11.1992) 


 


Agora que nós, as famílias abençoadas centrais, entrámos na era do Reino do Céu na terra, a vossa 


família, a minha família, todas somos realeza.  Isto é, somos a família do rei.  Então, quão 


exemplares precisamos ser?  Pode um rei viver exactamente como deseja?  Reis, rainhas, 







príncipes e princesas, todos eles deviam observar a lei da nação à qual pertencem, e, além disso, têm 


também de observar as leis do palácio real.  De facto, essa espécie de lei existe, não existe?  Há 


leis e regras que a realeza e a aristocracia têm de seguir.  Na Grã Bretanha, como na Coreia, a vida 


dos membros da família real não é assim tão fácil.  (232-326, 10.7.1992) 


 


Eu, Rev. Moon, tenho estado a percorrer esse curso difícil, o curso da restauração.  E se vocês não 


têm esse tipo de experiência, e saboreiam este curso difícil, não podem realmente sentir ou conhecer 


o Reino do Céu.  Não serão capazes de se elevar à posição de reis e rainhas que podem governar o 


Reino do Céu.  Como podem tornar-se reis, se nem sequer sabem como servir a rainha?  Isso não 


faz sentido.  (232-331, 10.7.1992)~ 


 


Os meus ensinamentos não têm precedentes na história.  Eles são a esperança da humanidade, e 


trazem o começo da paz e felicidade.  São o ponto de partida para tudo, no Reino do Céu.  Por esta 


razão, essas famílias que estão ligadas a mim – as vossas famílias – estão no domínio da família real.  


Se vocês viverem este tipo de vida, irão definitivamente para uma região do mundo espiritual 


correspondente ao nível que atingiram nesta vida.  E se pensam que aquilo que vos estou a dizer 


não tem nenhuma relação convosco, então, estão a cometer um grande erro.  As vossas famílias 


estão na posição de aperfeiçoar o desejo mais elevado, mais extraordinário e mais nobre do mundo.  


Essa esperança, esse desejo é que, na família, o avô, o pai, e os filhos se tornem reis, e que as três 


gerações possam permanecer na posição dos reis do universo.  Esta é a esperança mais elevada.  


Vocês têm de compreender novamente, têm de sentir outra vez, até à medula dos vossos ossos, que 


estão realmente na posição de permanecer no pico mais elevado, aperfeiçoando os ideais humanos 


mais elevados.  (249-111, 8.10.1993) 


 


3.2.2. Restauração do direito do filho primogénito, dos pais e da realeza 


 


Adão e Eva são os pais da humanidade e, ao mesmo tempo, o rei e a rainha de todas as nações.  


Devido à Queda, eles perderam os ―três grandes direitos‖ ou ―três grandes autoridades‖, dos quais 


falamos, presentemente, na Igreja da Unificação.   


Adão é o primeiro filho, o filho mais velho de todos os seres humanos.  Ele tinha o direito ou 


autoridade, do filho mais velho.  O filho mais velho é aquele que se torna o pai.  Então, quais são 


estes ―três grandes direitos‖?  O primeiro é o direito ou autoridade do filho primogénito, em 


seguida, o direito ou autoridade do pai ou mãe, e, finalmente, o direito ou autoridade do rei.  Esta é 


a razão por que nós, seres humanos, nascemos; para receber estes três grandes direitos.  (273-223, 


29.10.1995) 


 


Quando pensamos nas Três Grandes Realezas, temos de incluir o conceito do primeiro Criador, do 


segundo Criador e do terceiro Criador.  Sem esta ideia, as Três Grandes Realezas não podem ser 


realizadas.  Deus representa o antepassado do passado, Adão e Eva, os antepassados do passado, e 







os filhos de Adão e Eva, os antepassados do futuro.  Assim, as Três Grandes Realezas também 


precisam incluir este conceito de antepassados.  Sem este conceito, as Três Grandes Realezas não 


podem ser realizadas.  Depois disto, vem naturalmente o domínio das famílias reais, baseadas na 


descendência de Deus, em linha directa.  (270-287, 16.7.1995) 


 


A história da restauração concluir-se-á restaurando o direito do filho primogénito, o direito dos pais, 


e o direito da família real.  A finalidade da restauração do direito do filho primogénito é a 


restauração do direito dos pais; a finalidade da restauração do direito dos pais é a restauração do 


direito da realeza; e a finalidade da restauração do direito da realeza é a restauração do direito da 


família real.  Estes são os Quatro Grandes Domínios do Coração.   


Os vossos avós, os vossos pais e o vosso próprio casal formam as Três Grandes Realezas.  Os avós 


simbolizam o passado, os vossos pais simbolizam o presente, e o vosso próprio casal simboliza o 


futuro.  Na realidade, os vossos avós são, num certo sentido, enviados especiais do mundo 


espiritual enviados para a vossa família.  Por esta razão, famílias que humildemente obedecem e 


seguem as palavras dos seus avós não podem deixar de prosperar.  (249-306, 11.10.1993) 


 


A história da providência da salvação tem como finalidade encontrar o pai e a mãe, graças à unidade 


entre Caim e Abel.  Como eles foram perdidos, a não ser que sejam encontrados e recuperados, 


tudo o mais será em vão.  Precisamos encontrar a mãe, em seguida o pai, e finalmente a família.  


Deste modo, chegamos a estabelecer a família ideal eterna, na terra.  Primeiro, trata-se de restaurar 


o direito de primogenitura e, segundo, o direito parental.  O direito da realeza só pode ser 


restaurado quando estes dois estão completamente unidos.  Originalmente, a família de Adão devia 


ser uma família real.  Adão e Eva deviam ser o rei e a rainha, simbolizando o homem o Céu, e a 


mulher, a terra.  Se eles não tivessem caído e estes dois mundos, estes dois domínios reais, tivessem 


sido aperfeiçoados, ter-se-iam transformado na família ideal.  Esse é o ideal da família de Adão.  


Depois disto, o direito da família real ter-se-ia seguido.  (246-170, 11.4.1993)  


 


Quais são estas Três Grandes Realezas?  Os avós são o rei e a rainha do Reino do Céu, os pais são o 


rei e a rainha, aqui na terra, e vocês próprios são os reis e rainhas do futuro.  Por esta razão, deviam 


humildemente seguir os ensinamentos e instruções dos vossos avós, que representam o mundo 


espiritual, e também os ensinamentos e instruções dos vossos pais.  Têm de obedecer humilde e 


absolutamente, porque é ainda mais importante para vocês percorrerem o caminho de patriotas que o 


caminho de filhos filiais.   


Os netos, os filhos de Adão e Eva, deviam receber amor dos pais e também de Deus, o avô.  Adão e 


Eva só sentiram o amor parental de Deus; não puderam receber o amor de um avô.  Por outro lado, 


os filhos de Adão deviam receber o amor dos avós, e é deste modo que as três gerações deviam ser 


formadas.   


Só quando o amor dos avós é recebido, a expansão horizontal começa.  O amor precisa de 


manifestar-se através de três fases.  Isto, então, é um modelo.  É a base de quatro posições.  Estas 







três gerações têm de ser unidas e, por esta razão, quando os netos recebem amor dos avós, são 


ligados ao mundo celestial, enquanto ainda estão a viver na terra.  Tornam-se os sucessores da 


realeza do mundo celestial, o reino celestial, e, do mesmo modo, os descendentes da realeza da terra.  


(283-79, 8.4.1997) 


 


A Queda afectou três gerações.  Os nossos avós representam o Antigo Testamento; os nossos pais, o 


Novo testamento, e nós próprios, o Testamento Completo.  Os nossos filhos, por outro lado, 


seguem em direcção à era do Mundo.  Precisamos ligar todas estas coisas na família.  O problema 


é que a família de Adão e Eva estava na posição de conseguir isto, mas, na realidade, perdeu o 


direito do filho primogénito, o direito dos pais, e o direito da realeza.  Todavia, agora já 


restaurámos o direito parental e o direito da realeza.  Como os Verdadeiros Pais pavimentaram o 


caminho para restaurar o direito parental, o direito do filho mais velho e o direito da realeza, vocês 


podem herdá-los. 


Vocês estão na posição de messias tribais, devido a este modelo já estabelecido para a realeza.  O 


facto que eu, representando a realeza da nação, a realeza do mundo e a realeza do Céu, vos designei 


como messias de clã ou messias tribais, significa que vocês são reis tribais.  São verdadeiros pais 


tribais.  (210-270) 


 


Se Adão não tivesse caído, teria sido o filho mais velho.  Contudo, esta primeira geração, 


nomeadamente Adão, acabou em fracasso.  Como resultado, o direito do filho primogénito, o 


direito dos pais, e o direito da realeza, como o rei do universo, foram todos perdidos.  Vocês deviam 


compreender que o destino final da providência da restauração é o movimento para a recuperação 


destes três direitos.  Esta é a conclusão.  A finalidade da providência da restauração é que Adão 


reivindique e mantenha o direito do verdadeiro pai, do verdadeiro filho primogénito, e, com estes, 


recuperar o direito da realeza do mundo espiritual e do mundo físico.  O antepassado da 


humanidade devia tornar-se essa espécie de pessoa e de indivíduo.  (208-272, 20.11.1990) 


 


Se os nossos primeiros humanos antepassados não tivessem caído, ter-se-iam tornado o filho e filha 


de Deus, e o príncipe e princesa do Reino do Céu na terra e no mundo espiritual.  Isso teria sido um 


acontecimento mundial.  Eles teriam sido o princípio e o fim, o Alfa e o Ómega.  Mas como bons 


pais foram incapazes de emergir do ponto alfa, e, em vez disso, pais maus emergiram, tudo precisa 


ser corrigido.  Esta é a razão por que Verdadeiros Pais têm de aparecer para digerir e resolver tudo o 


que começou com os maus pais.  (226-319, 9.2.1992) 


 


Vocês devem herdar a tradição dos Verdadeiros Pais, através da vossa união com eles. Com a 


tradição central na vossa família, deviam estabelecer uma fundação através da qual possam conduzir 


todas as nações.  A vossa família devia poder assumir esse tipo de chefia.  Quando conseguir isto, 


pode ser formal e substancialmente registada no domínio da família real do reino espiritual.  O 


Reino do Céu é o lugar onde vocês entram, uma vez que tenham realizado tudo isto.  De facto, o 







Reino do Céu não é um lugar para onde toda a gente pode ir.  Três gerações deviam estar 


determinadas a percorrer juntas esse caminho.  Avós, pai e mãe, marido e mulher, e, em seguida, 


filhos e filhas constituem em conjunto quatro fases.  Dentro desta estrutura, é na terceira geração 


que o nível de marido e mulher é atingido.  (228-295, 5.7.1992) 


 


Em primeiro lugar, é necessário restaurar o domínio de irmãos, em seguida, o domínio parental e, 


finalmente, a realeza.  O mundo democrático não tem este conceito de rei.  Esse mundo é baseado 


numa filosofia de irmandade.  Analisa as coisas horizontalmente, como num único plano.  É isso 


que quero dizer com a filosofia de irmandade, e, neste tipo de mundo, há lutas contínuas.  As 


pessoas lutam entre si, dizendo ―isto é teu, isto é meu‖.  Este conceito de luta é central na 


democracia.  Por exemplo, o governo e a oposição lutam entre si, e assim por diante.  Mas qual é o 


conteúdo destas lutas?  Aquilo por que estão a lutar é o direito da realeza.  Qual é a posição ou 


função do presidente?  Não é uma espécie de realeza?  Mas os reis, neste sentido, vêm e vão, e, 


frequentemente, o resultado é exploração, e as coisas não funcionam bem.  Mas com a aparição de 


um rei absoluto, os problemas desaparecerão.  O mundo de absoluta paz emergirá.  (205-172, 


1.9.1990) 


 


O sistema político do mundo democrático é um sistema de conflito e luta.  Esta é a razão porque 


temos de nos elevar até à posição de pais.  É a única maneira que podemos parar a luta.  Com os 


pais no centro, todos os irmãos se unem.  É a única maneira.  Primeiro, precisamos encontrar os 


Verdadeiros Pais, e, em seguida, torna-se possível encontrar filhos, nações e paz verdadeiros.  Não 


há outra maneira.  (205-190, 1.9.1990)  


 


O Deusismo é a ideologia centrada nos Verdadeiros Pais.  O Deusismo pertence ao mundo vertical, 


e esse aspecto vertical precisa unir-se com o plano horizontal para que todas as formas do mundo 


também se unam.  Isto, então, manifesta-se como o ideal global ou esférico.  O amor é na 


realidade uma forma esférica.  Essa forma esférica liga-se com a dimensão vertical e está em 


sintonia com ela em qualquer lugar e todos os lugares.  A superfície dessa forma torna-se o mundo 


ideal.  Por esta razão, o mundo de todos os dias, isto é, o mundo que representa essa superfície, não 


pode lamentar-se.  Quando uma bola de futebol rola e eventualmente pára, cada uma e todas as 


superfícies dela têm um elemento igual, que se liga com a vertical.  Com o mesmo padrão, com este 


sistema de valores, podemos chegar a um mundo de igualdade e equilíbrio.  É importante 


compreender isto!  (218-347, 22.8.1991) 


 


A unificação devia ser realizada com base no Deusismo.  Os Verdadeiros Pais são o rei e a rainha 


da família.  Esta família é natural e automaticamente ligada a outras famílias.  A partir daí, o rei 


tribal ou do clã emerge.  Esta tribo ou clã está também ligada a outras tribos e clãs, e elas unem-se 


para formar um grupo étnico, e assim o rei do grupo étnico emerge.  O mesmo processo aplica-se à 


nação, mundo e cosmos, e, do mesmo modo, os reis de cada um destes domínios unem-se e 







ultimamente unem-se com Deus.  Deste modo, Deus permanece como o Rei dos reis.  (205-189, 


1.9.1990) 


 


3.3. A perfeição do domínio da família real 


 


3.3.1. O Reino do Céu é o destino do domínio da família real de amor 


 


O Reino do Céu é o lugar onde os membros da família real entram, depois de se terem tornado 


príncipes e princesas centrados no amor de Deus, e terem recebido e sentido o amor do rei e da 


rainha.  Hoje, os Cristãos dizem que irão para o Céu, acreditando em Jesus, não dizem?  Estou 


disposto a dizer-lhes que vão para o mundo espiritual para ver o que se passa.  Eles descobrirão 


rapidamente se o Rev. Moon tem razão ou não.  Aquilo que dizem não faz sentido.  Esse é o 


problema.  Até agora, nenhuma religião pôde dar uma explicação que fizesse sentido.  (237-172, 


16.11.1992) 


 


Quem são Adão e Eva?  Se Deus é o Rei do mundo da criação, então, Adão e Eva são os 


companheiros objecto do Seu amor, e os príncipes e princesas que devem herdar o domínio da 


família real.  É isso que eles são – um príncipe e uma princesa.  É isso que Adão e Eva não caídos 


são.  E é importante compreender que eles foram o primeiro filho e filha de Deus, que é o Rei do 


universo inteiro.  (229-57, 9.4.1992) 


 


Aqueles que entram no Reino do Céu deviam passar pelo portão do príncipe e princesa, como os 


filhos do amor de Deus e linhagem directa, e como a realeza do Reino do Céu.  O que é, então, o 


Céu?  O Céu é o lugar para onde vai a descendência real, a família real.  Todos nós devíamos 


tornar-nos os filhos das linhagens directa e secundária, nesta terra, com base no modelo exemplar de 


verdadeiro amor fraternal e unidade, e a partir de uma posição de termos cumprido e criado um clã e 


nação modelos, devíamos tornar-nos a encarnação da honra e dignidade da família real.  Devíamos 


então, passar naturalmente para o mundo celestial depois de termos vivido deste modo durante a 


nossa vida terrena.  (236-204, 8.11.1992) 


 


Todos vocês deviam agora fazer parte da família real, centrados em verdadeiro amor.  Se pensamos 


que Adão era o filho da linhagem directa de Deus, os seus irmãos e irmãs pertenciam à linhagem 


secundária, e deviam tornar-se os cidadãos ou povo da nação de Deus.  Desta perspectiva, temos de, 


orgulhosamente, encarnar o amor dos príncipes e princesas do mundo do Céu, e a dignidade e honra 


dessa posição, e os nossos pais também têm de, orgulhosamente, manter essa dignidade durante toda 


a sua vida.  Por consequência, que cada um e todos nós compreendamos perfeitamente que a terra 


natal original é este lugar onde devíamos entrar, depois de ter vivido deste modo, por outras palavras, 


o Reino do Céu.  (220-219, 19.10.1991) 


 







Vocês não podem entrar no Reino do Céu, sem terem amado o mundo.  Deviam amar o mundo, 


como se vos pertencesse, e toda a humanidade, como a vossa própria família.  A não ser que sintam 


a mágoa e sofrimento do mundo, do mesmo modo que Deus, não se podem tornar os príncipes e 


princesas do mundo celestial.  É assim que Deus é, e é assim que Ele sente, logo, vocês precisam 


permanecer na posição dos príncipes e princesas desse género de Pai.  Precisam restaurar o direito 


do filho primogénito, o direito parental e o direito da realeza.  Depois de realizarem isto, podem 


restaurar o domínio da família real.   


A não ser que passem por todos estes portões, não podem encontrar Deus, no mundo original.  


Então, a questão importante consiste em saber se o Céu e a terra vos podem dar as boas-vindas.  


Vocês próprios têm de encontrar e unir-se com essa raiz original, que acabei de descrever, e ser bem 


acolhidos, sem quaisquer barreiras e em qualquer lugar, por todas as coisas da grande criação de 


liberdade de Deus.  Se se puderem tornar-se tais pessoas, então, onde quer que vão, toda a gente 


curvará a cabeça em reconhecimento e respeito perante vocês, quando caminham, quer vão para o 


Céu mais elevado, ou mesmo para o inferno mais profundo.  (253-322, 30.1.1994) 


 


Sem a restauração do direito do filho primogénito, os pais não podem ser restaurados.  Como o 


irmão e irmã originais foram perdidos, só podemos ser elevados à posição dos pais, na fundação de 


ter encontrado novamente o irmão e irmã originais.  A restauração é conseguida, seguindo o 


caminho oposto.  Uma vez que os pais, Adão e Eva, sejam novamente encontrados, eles tornam-se 


o rei e a rainha.  Então, o direito da realeza centra-se na tribo e clã da linhagem secundária e, em 


seguida, emerge com base nesse direito da realeza, de modo que, finalmente, estes formam em 


conjunto um simples clã ou povo.  Em seguida, isto desenvolve-se num domínio do clã ou tribo real.  


Esta é a conclusão final e consumação da providência inteira da restauração.  Como esta é a 


conclusão, toda a gente precisa seguir este caminho e passar por estas fases.  Só então podemos 


verdadeiramente tornar-nos os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais.  (246-146, 7.4.1993) 


 


Os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas têm de ser realizados nas 


nossas famílias.  As pessoas que atinjam a perfeição deste modo não precisam acreditar em Jesus, 


nem precisam do Rev. Moon.  Podem simples e directamente aparecer perante o trono de Deus.  O 


dia em que isto aconteça é o dia em que começa o domínio da família real da nação de Deus.  


Assim, para que a família real comece, vocês próprios precisam viver deste modo e, em seguida, 


ligar a vossa linhagem à minha, através dos meus filhos e filhas.  Compreendem o que quero dizer?  


A única maneira de fazerem a ligação ao domínio da família real é relacionarem-se, através do 


casamento, com os meus filhos e filhas.  (238-48, 19.11.1992) 


 


Como pode a família ser aperfeiçoada?  Vivendo a vida dos Quatro Grandes Domínios do Coração, 


das Três Grandes Realezas e do domínio da família real.  Isto conduz à perfeição da família ideal, e 


à perfeição do ideal da criação de Deus.  E vocês deviam também tornar-se membros da família do 


rei.  A família do rei tem de ser unida à volta do rei.  E isto é o que o Reino do Céu é, 







nomeadamente, o lugar para onde vocês vão depois de terem vivido no domínio da família real.  


Depois de terem vivido lá, passam naturalmente para o Reino do Céu.  (244-48, 29.1.1993) 


 


Só depois de realizarmos os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas, 


podemos entrar no domínio da família real, ou o clã real.  A posição de verdadeiro amor, centrada 


nestes Quatro Grandes Domínios e Três Grandes Realezas, é aquilo que o domínio da família real 


significa.  Logo que atingirmos este nível, a estrada para o Reino do Céu abre-se completamente.  


Este era o ideal de Deus para a família de Adão.  É nesse ideal que o verdadeiro filho e filha, 


irmãos e irmãs, marido e mulher e pais são aperfeiçoados.  (244-310, 1.3.1993)  


 


A restauração do direito do filho primogénito conduz à restauração do direito dos pais, e a 


restauração do direito dos pais conduz à restauração do direito da realeza.  O domínio da família 


real aparece naturalmente, depois da restauração do direito da realeza.  O domínio da família real é 


algo relacionado com a vida quotidiana.  Agora entrámos nessa era.  Pelas vitórias, seguimos 


então o caminho oposto.  Depois disso, que temos de fazer?  Como foi a família que perdemos, é a 


família que devemos encontrar.  (235-42, 28.8.1992)  


 


O povo da nação celeste, com os seus cidadãos e as suas tribos, começa a partir do domínio da 


família real.  Por conseguinte, para podermos voltar à nossa posição original, temos de ter a 


experiência do domínio de coração da família real, com base no verdadeiro amor do Reino do Céu.  


Então, a mágoa e angústia de Deus é que este conteúdo nunca foi realizado ou completado.  A Sua 


amarga mágoa é que Ele não pôde educar ou amar verdadeiramente o Seu príncipe e princesa, e 


também que foi incapaz de ter netos de uma linhagem real.   


Quando cresceram, Adão e Eva falharam em amar, na posição de um príncipe e princesa que 


pudessem herdar a linhagem de Deus.  Caíram, enquanto ainda estavam a crescer, no Domínio 


Indirecto de Deus, que é governado pelos resultados do Princípio.  Portanto, foram incapazes de se 


tornar os objectos com os quais Deus pudesse discutir as Suas preocupações.  Ele foi incapaz de 


discutir e partilhar com eles as questões relativas ao futuro curso da história, e à criação do Céu e da 


terra.  Estas eram coisas que Ele queria discutir com eles, como um pai faria naturalmente com os 


filhos.  (220-47, 4.10.1991)  


 


Se os nossos antepassados humanos não tivessem caído, ter-se-iam tornado os filhos directos de 


Deus, centrados no direito da realeza do Céu e da terra, no direito do Pai do Céu e da terra, e no 


direito do filho mais velho do Céu e da terra.  A sua família ter-se-ia tornado o palácio real da terra 


e do Céu.  Além disso, todos os irmãos e irmãs nascidos da linhagem secundária teriam recebido e 


expandido horizontalmente a sua tradição real.  Todos aqueles que então se unissem com esta 


tradição real central e a praticassem durante a sua vida teriam assim entrado no Reino do Céu.   


Deste ponto de vista, então, que é o Reino do Céu?  A conclusão irrefutável é que o Reino do Céu é 


o destino onde chegam as famílias e clãs que, centradas no amor de Deus, vivem e passam através 







desta tradição real, enquanto na terra.  Por esta razão, se consideramos que só aqueles que vivem a 


vida da família real, quer como a família da linhagem directa de Deus, ou como da linhagem 


periférica secundária, podem entrar no Reino do Céu, temos de concluir também que todas as 


famílias da humanidade têm de viver, centradas em amor, a tradição da família real.  (218-221, 


29.7.1991) 


 


Até hoje, a Igreja da Unificação tem estado a percorrer o caminho da história, a história da era de 


indemnização.  E a finalidade de termos de percorrer este caminho da história de indemnização foi 


a restauração do direito do filho primogénito, o novo direito dos pais, e o domínio da família real.  


Com base em quê?  Não no mundo humano actual, mas em Deus.  Estes domínios não devem ser 


restaurados com base em nenhuma realeza ou família existentes.  Não, estamos a falar acerca do 


direito do filho primogénito centrado em Deus, do domínio dos Verdadeiros Pais centrado em Deus, 


do direito da realeza centrado em Deus, e do domínio da família real centrado em Deus.  Esta tem 


sido a esperança que a humanidade tem acalentado, durante todo o tempo, até ao presente.  (230-


171, 3.5.1992) 


 


As pessoas que estou a procurar, são aquelas que possam ser a família real do Reino do Céu.  Vocês 


têm de tornar-se as sementes.  Têm de ser as sementes que possam ser armazenadas no celeiro, 


passando pelo vento frio do norte no ano seguinte e, na próxima Primavera, com a luz brilhante do 


sol e brisa quente da Primavera, possam germinar, na direcção certa e possuindo dentro de si a força 


criadora.  Só quando vocês se tornam tais sementes –sementes com o poder vital – se podem tornar 


os novos rebentos de vida.  (180-62, 20.8.1988) 


 


3.3.2. Que é o domínio da família real?   


 


Que é o domínio da família real?  Na família de Adão, havia Caim, o irmão mais velho, e Abel, o 


irmão mais novo.  Caim e Abel nasceram como os filhos de Adão e Eva .  Em todas as relações 


tem de haver sempre um companheiro sujeito e um companheiro objecto, e Caim e Abel têm de unir-


se, do mesmo modo que o sujeito e o objecto se unem.  Com esta família unida de Caim e Abel, no 


centro, as outras famílias caídas do mundo devem unir-se.  Esta unidade é aquilo a que se chama o 


domínio da família real.   


Como o irmão mais velho é a figura central, ele devia estar no centro, colocar os seus irmãos e irmãs 


directos, à direita, e aqueles que devem ser restaurados, à esquerda.  Depois disto, ele devia uni-los.  


Este trabalho tem de ser realizado, porque a Queda ocorreu.  Se não tivesse ocorrido, então, tudo o 


que teria sido necessário era a unidade entre os irmãos e irmãs, na família de Adão.  Assim, para 


salvar o mundo caído, a unidade entre Caim e Abel tem de ser colocada na posição de Abel, e o 


mundo de Satanás na posição de Caim, e o modelo para restaurar o direito do filho mais velho, o 


direito dos pais e o direito da realeza deve ser estabelecido desse modo.  Quando aqueles na 


posição do irmão mais novo obedecem e se submetem a este modelo, então, o domínio da família 







real é estabelecido.   


Assim, os filhos e filhas do mundo caído podem permanecer na posição dos filhos mais novos, 


quando se submetem aos filhos de linhagem directa, e, deste modo, podem voltar para a posição do 


filho mais velho, e ser capazes de viver com eles no Reino do Céu na terra e no Céu.  É este o 


significado de domínio da família real.  (270-260, 16.7.1995)  


 


O domínio da família real não pertence aos nossos próprios filhos e filhas.  Embora num estado 


caído, as pessoas deste mundo deviam originalmente ser os primeiros príncipes de Deus, sem 


nenhuma relação com a Queda.  Mas, devido à Queda, tornaram-se enredadas com Satanás, e, com 


o direito do filho mais velho no mundo de Satanás, destruíram o ideal de Deus para o Reino do Céu.  


Para resolver isto, as pessoas na posição de Abel têm de subir os numerosos montes de sofrimento, 


angústia e dor amarga, e, explorando o caminho celestial no mundo de Satanás, subjugar voluntária e 


naturalmente as pessoas de Satanás.  Tendo feito isto, deviam, então, trazer aqueles na posição do 


filho mais velho, no mundo caído, para a posição do segundo filho, e elevar-se da posição do 


segundo filho para a do primeiro filho.  É assim que tudo no Céu e na terra pode ser transformado.  


A fundação para os Verdadeiros Pais emergiu a partir daí.  (264-195, 9.10.1994)  


 


Aquilo a que se chama o domínio da família real trata a humanidade caída como os segundos 


príncipes e princesas.  Também Lea, a primeira esposa, serviu e amou Raquel.  Enquanto a 


primeira esposa não se colocar na mesma posição que uma concubina, a restauração do lado do Céu 


não pode ser feita.  Ninguém sabia que esta extraordinária inversão de papeis tinha de ser realizada.  


Este fenómeno também se manifestou no tempo de Jesus, porque este princípio opera no processo da 


restauração.  Este tipo de modelo providencial, que se centra no direito do filho mais velho, no 


domínio dos pais, no direito da realeza e no domínio da família real, teve de ser restaurado por 


indemnização, no tempo de Jesus.  As coisas tiveram de ser corrigidas, exactamente como foram 


perdidas.  Por exemplo, se três buracos de forma triangular foram feitos num balde, então três 


buracos de forma triangular teriam de ser tapados.  Como Satanás invadiu, e o lado do Céu sofreu 


prejuízos, o lado de Deus também tem de infligir esses prejuízos no lado de Satanás, e restaurá-los 


por indemnização.  É a isso que a restauração por indemnização se refere.  (262-203, 23.7.1994) 


 


O parágrafo número três da promessa fala acerca dos Quatro Grandes Domínios do Coração, das 


Três Grandes Realezas, e do domínio da família real.  Isto é como um manual, e mostra o modelo 


que devia ser seguido por toda a gente.  Então, que é o domínio da família real?  O domínio da 


família real exprime a intenção de salvar todas as pessoas do mundo satânico que, na posição do 


filho mais velho, se têm esforçado por destruir Deus.  Depois de restaurar o direito do filho mais 


velho, devíamos amar essas pessoas, como os nossos irmãos e irmãs mais novos, e entrar no Reino 


do Céu, com elas.  Aquilo de que temos de nos lembrar é que temos de levá-las connosco.  Não 


podemos ir sozinhos.  É por isso que temos de restaurar o direito do filho mais velho; para que 


Caim, no mundo satânico, se torne o nosso irmão mais novo.  Evidentemente que os nossos irmãos 







mais novos são muito mais numerosos que nós. 


Toda a humanidade está incluída nesse número.  Eles ocuparão a posição do irmão mais novo, logo 


que o direito do filho mais velho seja trocado. 


Logo, todos vocês, isto é, os vossos filhos e filhas, têm de levar com eles, para o Reino do Céu, todas 


as pessoas do mundo de Satanás.  Vocês têm de levá-las convosco, e não separá-las.  O mesmo 


acontece com o vosso pai, e com todas as gerações do futuro, e tem de continuar até que o próprio 


Satanás seja restaurado.  É isto que o domínio da família real significa e, portanto, foi incluído na 


Promessa da Família.  (265-253, 23.11.1994) 


 


Originalmente, o domínio da família real não devia existir, mas existe agora, para fazer dos filhos e 


filhas do mundo caído, isto é, para fazer do diabo irmãos e irmãs mais novos.  Caim, no mundo 


satânico, não pode entrar no Reino do Céu, sem fazer parte do domínio da família real.  Também, 


Caim não devia pensar que a sua perda da posição do filho mais velho significa que foi banido, 


embora tenha destruído o ideal de Deus, a partir da posição do filho mais velho, enquanto 


permanecia no domínio do amor do Céu, isto é, no domínio do segundo filho.  Como ele vem a 


ocupar a posição do irmão mais novo, entra num ambiente onde pode ser amado pelos seus irmãos 


mais velhos e pelos seus pais, e, depois de receber amor deles, também pode entrar no domínio não 


caído, no Reino do Céu.  O Reino do Céu é o destino daqueles que têm a experiência do amor da 


família real.  Esta família modelo ideal foi estabelecida agora, mas o resto do mundo ainda precisa 


ser restaurado.  (267-151, 4.1.1995) 


 


Que é o domínio da família real?  Agora, não temos nada senão famílias, então, que queremos dizer 


com este domínio da família real?  Isto significa Caim.  Temos de salvá-lo.  Permanecendo no 


lugar representativo do caminho do verdadeiro príncipe, temos de puxar a realeza deste mundo, a 


realeza caída e deformada, na direcção do Céu e entrar lá com eles.  Temos de salvar Caim e Abel, 


e fazer deles os nossos irmãos mais novos, ensinando-lhes todas as tradições da linhagem real.  


Logo que eles permaneçam nessa posição, temos de os conduzir em frente, para que os seus 


descendentes nesta terra possam ser ligados ao domínio da família real, como os rebentos da linha 


real.  O domínio da família real terá de continuar a permanecer na terra, a não ser que as pessoas no 


mundo Caim, nesta terra, sejam unidas como irmãos e irmãs. 


Portanto, vocês não podem esquecer-se de Caim.  Não é a vossa própria família que formará o 


domínio da família real.  A vossa família tem de unir-se com as famílias Caim, herdar a realeza 


deste mundo, e estabelecer essas famílias na posição do irmão mais novo.  Então, têm de levá-las 


convosco.  É disso que estamos a falar.  Logo que isto seja feito, Caim e Abel unem-se, e as suas 


posições são invertidas.  É isto que queremos dizer quando falamos acerca do domínio da família 


real.  (283-80, 8.4.1997) 


 


A vossa família não é aquela que deve desempenhar este papel da família real.  Absolutamente, 


Caim e Abel têm de unir-se.  Caim e Abel, juntos, têm pais e avós de tipo Caim, não têm?  Logo, 







vocês deviam educá-los, e, ao fazer isso, subjugar natural e voluntariamente essa família de três 


gerações, com base nos filhos do domínio Caim.  E, quando a vossa própria família avança em 


direcção ao domínio da família real, vocês podem levá-los para o reino, como se fossem os vossos 


próprios irmãos novos.  É isso que o domínio da família real significa.  (283-80, 8.4.1997)  


 


Que é o domínio da família real?  Os filhos de Adão e Eva não fazem parte dele.  Este mundo 


caído ainda precisa ser restaurado.  Embora vocês próprios tenham sido restaurados, mesmo assim, 


com base nas famílias abençoadas, nos vossos próprios filhos, o mundo Caim precisa ser restaurado, 


assim como o domínio do messias tribal, e o mundo Caim, ao nível mundial.  Restaurando-os, 


vocês precisam elevar-se à posição do filho mais velho.  Como Abel, que foi perseguido por 


Satanás, vocês precisam restaurar a posição do filho mais velho do lado do Céu, isto é, o direito do 


filho primogénito, e colocar o vosso irmão mais velho, que previamente estava na posição do filho 


mais velho, na posição do filho mais novo.  Depois de fazer isto, vocês entram no Céu juntamente 


com o vosso irmão.  Quando falo do domínio da família real, refiro-me à vossa responsabilidade de 


realizar isto. 


 Como Caim e Abel se tornaram inimigos ao nível horizontal, também têm de unir-se ao nível 


horizontal.  Abel tem de tornar-se o irmão mais velho, e Caim tem de tornar-se o irmão mais novo, 


de modo que os irmãos Caim e Abel sejam restaurados com base no filho e filha originais de Deus, 


porque a ordem da relação foi invertida.  Logo que isto seja conseguido, eles têm de entrar juntos 


no Reino do Céu.  É por esse motivo que vocês têm de regressar à vossa terra natal, praticar o modo 


de vida de filhos e filhas filiais, de patriotas leais, de santos e de filhos e filhas divinos, e completar o 


curso modelo que Deus originalmente tencionava realizar na primeira família.  Quando isso for 


feito, tudo será concluído.  (266-147, 22.12.1994) 


 


Primeiro vem o direito do filho primogénito, em seguida, o direito dos pais, o direito da realeza, e, 


finalmente, o domínio da família real.  Qual o significado do domínio da família real?  Deus 


enfrentou um problema muito sério, no Jardim do Éden.  Embora quisesse realizar a Sua vontade, 


viu o aparecimento de uma mulher e filhos que eram muito diferentes daquilo que queria ver.  A 


história de tragédia e infortúnio começou a partir deste ponto, mas, como ninguém compreendeu ou 


sabia isto, foi impossível resolvê-la até agora.  De um lado, temos cinco biliões de seres humanos, 


enquanto do outro – do lado de Deus – só temos um número muito reduzido de filhos e filhas.   


Eu só tenho treze filhos.  É tudo.  Então, como posso resolver o problema entre Caim e Abel?  


Onde posso encontrar a solução?  A única maneira de resolvê-lo é amar o inimigo.  Abel tem de 


educar toda a gente com amor.  Depois de restaurar por indemnização o direito do filho 


primogénito, Abel deve aceitar todas as outras pessoas no domínio da família real.  Estou a pedir-


vos que reconheçam o mundo Caim como a vossa própria família real.  (249-221, 10.10.1993)  


 


Estabeleci um caminho para vocês se elevarem até à posição do irmão mais novo, com base na 


restauração do direito do filho mais velho.  Embora o corpo de Adão – isto é, a humanidade – se 







tornasse deformado e corrompido, o Senhor vertical, no Seu Segundo Advento, vem e restaura o 


direito do filho primogénito, e, em seguida, reconhecendo e estabelecendo vocês na posição do 


irmão mais novo, faz com que o primeiro e segundo Adão formem um corpo unificado.  Este é o 


ponto de partida para o aparecimento da família real.   


Que é, então, esta família real?  Embora todos os seres humanos tenham chegado a este mundo, na 


posição dos filhos mais velhos do lado satânico, todos eles podem ser reconhecidos como parte da 


família real, isto é, como os irmãos mais novos, se e quando estiverem determinados a realizar e 


apoiar a restauração do direito do filho primogénito para o lado de Deus.  O que tudo isto significa 


é que eles serão tratados exactamente como o corpo do Adão não caído.  Por outras palavras, 


tornam-se os irmãos mais novos.  O Senhor, na Sua Segunda Vinda, é o primeiro filho, Adão, e o 


domínio da família real é constituído pelos irmãos mais novos Adão.  (253-89, 7.1.1994) 


 


A realeza vertical é o companheiro sujeito.  Quando este direito vertical da realeza e o domínio 


horizontal da realeza se unem, criam um mundo unificado maior, o qual se torna o lugar onde eles se 


podem relacionar com Deus, o companheiro supremo.  O mundo ideal é um lugar onde nós, na 


posição de objecto, podemos crescer e desenvolver-nos através da unidade com algo maior, na 


posição de sujeito.  Esta, então, é a fórmula para a recriação.  É um conceito ensinado na Igreja da 


Unificação, e, francamente, é a melhor explicação que existe.  Por consequência, toda a gente, 


incluindo o presidente de uma nação, tem de seguir o Rev. Moon.  (246-263, 18.4.1993) 


 


Mesmo Deus não pôde possuir o domínio da família real.  Mas, uma vez que eu adquira o direito da 


realeza, e restaure uma nação, avançarei e estabelecerei o domínio da família real.  As coisas serão 


postas em ordem e o correcto eixo estabelecido, por meio da constituição celeste.  Nesta altura, os 


membros da Igreja da Unificação ainda não compreendem isto.  Vocês perguntam a vós mesmos: 


―De que diabo está ele a falar?‖  Contudo, não existe tal domínio da família real, no mundo 


espiritual.  É isso que queremos dizer quando dizemos que o Reino do Céu está vazio.  Está vazio, 


porque o núcleo central ainda não foi estabelecido.  Essa é a realidade incrível da situação.  (270-


279, 16.7.1995) 


 


Os cinco biliões de pessoas da humanidade são os parentes da linhagem real, os parentes que 


herdarão, em linha directa, o direito do filho primogénito e a realeza.  As pessoas que sentiram esse 


coração do domínio do clã real, entrarão no Reino do Céu.  Por esta razão, tem de haver um 


domínio da família real que se expanda horizontalmente através do mundo inteiro, e, desse modo, 


temos de ter a experiência de um domínio unificado, global, do coração, que substancia esse mesmo 


ideal.  Temos de viver de tal modo que possamos experimentar isso.  Logo que isso aconteça, os 


Verdadeiros Pais podem permanecer como Verdadeiros Pais, acima da posição do filho mais velho, 


por outras palavras, na realeza dos Verdadeiros Pais.  Com base nessa realeza, temos de conduzir a 


família real, que está numa posição periférica.  Entramos todos juntos no Reino de Deus, à volta 


dos pais, incluindo os irmãos e irmãs de tal família real, e as tribos centradas na realeza, amando e 







servindo a realeza.  O Reino do Céu abrir-se-á para nós, quando tivermos vivido com esse coração.  


(247-265, 9.5.1993) 


 


Pelas minhas palavras, vocês poderão compreender quão longe estão de mim, na realidade.  Não 


sou simplesmente o vosso professor, alguém com quem se possam encontrar de maneira casual, ou 


sem a preparação ou atitude correcta.  Não podem entrar no mundo eterno da corrente principal da 


providência de Deus, a não ser que eu próprio, na posição de companheiro sujeito, prepare a 


linhagem de todas as linhagens, o coração de todos os corações. 


Deus é amor e, por isso, quer enxertar os filhos do adúltero, os descendentes da linhagem caída, com 


a verdadeira oliveira e, em seguida, armazená-los no celeiro do Reino do Céu, conferindo-lhes o 


mesmo valor que os frutos da verdadeira oliveira.  Quando falamos acerca do domínio da família 


real, estamos a falar acerca das pessoas que estão nessa posição.  (249-319, 11.10.1993) 


 


Originalmente, todos os filhos e filhas nascidos aqui na terra deviam fazer parte do domínio da 


família real.  Assim, logo que a Era do Testamento Completo e a Era dos Verdadeiros Pais, 


totalmente completadas, sejam proclamadas, Deus considerará todos os cinco biliões de pessoas da 


humanidade, como o domínio da família real.  No entanto, embora Ele as reconheça como 


membros da família real, ao mesmo tempo, não as reconhecerá simplesmente como inteiramente 


qualificadas.  Mais exactamente, Deus permitirá que entrem no domínio da família real, mas para 


que se tornem realmente membros dessa família real, precisará haver um registo e história de terem 


amado Abel mais que as outras pessoas, com base no princípio da restauração por indemnização, a 


partir do nível individual até ao nível mundial.  (251-169, 17.10.1993) 


 


3.3.3. O domínio da família real não inclui os filhos directos 


 


O domínio da família real não inclui os filhos da minha linhagem directa.  Os meus filhos directos 


estão numa posição que transcende indemnização.  Até ao presente, as pessoas caídas têm estado a 


usar a autoridade do direito do filho mais velho, para levar toda a gente para o inferno, mas agora, 


tendo renunciado ao direito do filho mais velho, estão na posição do domínio do filho mais novo.  


Originalmente, toda a gente devia estar na posição de filhos mais velhos da família real.  Em todo o 


caso, agora, como o mundo caído veio a permanecer na posição do irmão mais novo, Deus 


reconhece-o como parte da família real do lado de Deus.  Essas pessoas estão incluídas no lado de 


Deus, e assim, quaisquer condições através das quais Satanás ou qualquer pessoa no domínio de 


Satanás possa acusar Deus, foram completamente eliminadas.  Portanto, podemos afirmar que Deus 


é justo.  Todos vocês têm, portanto, uma missão divina para vós mesmos, para os vossos parentes e 


para a vossa nação.  (258-229, 17.3.1994) 


 


Que é o domínio da família real?  Se vocês pensam que são os filhos da minha linhagem directa, 


estão a cometer um erro sério.  Do ponto de vista de se terem restaurado completamente, há 







mulheres e Caim e Abel restaurados, e, em seguida, há Caim e Abel na minha própria linhagem 


directa, a Mãe e os outros filhos.  Estas são duas linhagens diferentes.  Deus tem estado a restaurar 


o mundo, logo, uma vez que esta restauração tenha sido completada, como lidará ele com as pessoas 


do domínio Caim?  Ele não pode simplesmente matá-las.  Originalmente, todas as pessoas nesta 


posição ter-se-iam tornado membros da família real, a família real de Adão.  Mas como foram 


arrastadas por Satanás para o seu lado, precisam agora de ter os seus direitos originais reenxertados 


nelas, logo que tenham sido restauradas para o seu estado original.  É por isso que temos de incluir 


as mulheres e filhos restaurados, no domínio da família real.  Toda a humanidade deve ser incluída 


neste domínio da família real.  (256-327, 14.3.1994) 


 


Existem dois conjuntos de leis para a família real.  Ela tem de seguir a lei da nação, assim como as 


leis ou regras da própria família real.  Os cinco biliões de descendentes de Adão, que vivem hoje, 


têm de unir-se completamente com os filhos da minha linhagem directa, numa relação de Caim e 


Abel, para poderem fazer parte do domínio da família real.  Na realidade, vocês não estão 


qualificados para vir directamente para mim.  As famílias abençoadas não pertencem a Satanás, ou 


a qualquer outro domínio, excepto ao lado do Céu, mas existem como Caim e Abel, o filho mais 


velho e o filho mais novo.   


A questão consiste em saber quantos de vocês serão escolhidos.  Embora a população inteira da 


humanidade possa pertencer ao domínio da família real, a questão consiste em saber se têm ou não 


uma ligação directa comigo.  Graças ao casamento dos vossos filhos na minha linhagem directa, o 


domínio da família real será unificado e, eventualmente, Caim e Abel desaparecerão.  Qual é a 


esperança mais elevada de todas as mulheres presentes aqui?  É precisamente que alguns dos seus 


descendentes se casem com os meus.  (249-114, 8.10.1993) 


 


Os filhos directos do Senhor, no seu Segundo Advento, não têm de estabelecer condições de 


indemnização.  Não estão submetidos a condições de indemnização.  As condições de 


indemnização são para as mulheres e para os filhos do mundo Caim, aqui na terra, não para os filhos 


da minha linhagem directa.  Isto também se aplica à Mãe.  De facto, a mesma realidade aplica-se 


também a Sung-jin e à sua mãe.  O inteiro domínio de Caim é na realidade reconhecido como o 


domínio da família real.  Quando todo o mundo Caim for colocado na posição do irmão mais novo 


restaurado, e considerado e tratado como família real, Satanás não pode fazer nenhumas acusações. 


Porque terá Satanás de reconhecer isto?  Simplesmente porque não haverá condição para ele 


considerar estas pessoas como seus filhos.  Se não reconhecermos toda a humanidade como 


fazendo parte do domínio da família real, isso significa que haverá no domínio de Satanás um grupo 


de pessoas não incluídas nesse domínio da família real.  Neste caso, Satanás continuará a ter uma 


base para existir.  Porém, como aceitamos toda a humanidade como fazendo parte do domínio da 


família real, Satanás não tem outra alternativa senão deixar de existir.  Isto, então, é um assunto 


muito importante, e vocês não podem estar confundidos acerca dele.  (260-156, 2.5.1994) 


 







No decurso da história, numerosos fundadores de religiões, santos e sábios têm aparecido, até ao 


tempo presente, contudo, nenhum deles tinha uma ligação real com amor verdadeiro.  Jesus Cristo 


veio a este mundo como o Messias para resolver este problema, e investiu-se a si próprio para 


estabelecer a fundação do noivo e da noiva.  Então, que tem o Messias de fazer, exactamente, 


depois de vir a este mundo?  Tem de estabelecer um novo domínio da família real, e, ao mesmo 


tempo, caminhar na direcção de uma família, clã, nação e mundo novos.   


Quem é o antepassado directo do domínio da família real?  O antepassado directo é aquele que vem 


como filho não caído e directo do verdadeiro amor original de Deus, e permanece na fundação de 


vida, amor e linhagem verdadeiros.  Ele é a semente.  Logo que uma raiz cresça a partir dessa 


semente, será a raiz central, e crescerá para se tornar o ramo e flor central.  À medida que a árvore 


desta semente cresce verticalmente, também se expandirá horizontalmente, de modo que a família e 


tribo, assim como os grupos étnicos e o mundo inteiro, passam a fazer parte dela.  (263-194, 


4.10.1994) 


 


Até agora, nem sequer uma pessoa na terra nasceu através dos Verdadeiros Pais.  Aqueles que 


nascem neste mundo, sem ligação com a linhagem dos Verdadeiros Pais, não podem entrar no Reino 


do Céu.  Do ponto de vista do ideal de Deus da criação, estamos destinados a receber a linhagem de 


Verdadeiros Pais, a servi-los como os donos da realeza do Reino do Céu na terra e no Céu, e a viver 


juntamente com eles, como seus parentes, com base em verdadeiro amor.  Então, depois de termos 


crescido deste modo, estamos destinados a casar e a deixar por detrás os nossos descendentes, e de 


um modo muito natural passar para o mundo espiritual, entrando assim no Reino do Céu.  O que 


isso significa é que, qualquer pessoa que não tenha experiências reais e tangíveis de amor neste 


domínio da família real, não pode entrar no Reino do Céu.  Na verdade é bastante claro.  (250-49, 


11.10.1993) 


 


Uma visão global da história humana, do ponto de vista do ideal de amor, permite compreender que 


ele é a corrente principal da providência divina.  Quais são as ideais chave dessa corrente principal 


de pensamento?  Em geral, podemos dizer que há quatro aspectos principais.  Os aspectos chave 


da corrente principal de pensamento, neste mundo caído, ou a ideologia principal que precedeu a 


criação, são os seguintes: Em primeiro lugar, a restauração do direito do filho mais velho.  Em 


segundo lugar, a restauração ou o estabelecimento do domínio dos pais.  Em terceiro lugar, a 


restauração ou estabelecimento do direito da realeza.  Finalmente, a restauração ou o 


estabelecimento do domínio da família real.  Cada um destes está incluído nessa corrente principal 


do pensamento. 


Adão devia ser o filho mais velho, e os seus irmãos e irmãs deviam ter feito parte da família real.  


Se Adão não tivesse caído, teria estabelecido, na sua própria família, a sua posição como o filho mais 


velho e como o rei.  Ao mesmo tempo, os seus irmãos mais novos teriam formado a família real.  


A sua irmã mais velha ou irmãos mais novos, etc. ter-se-iam tornado membros da família real, e este 


direito do filho mais velho, o direito de Adão do primeiro filho, teria continuado durante centenas e 







milhares de gerações, formando, eventualmente, uma nação e incluindo finalmente toda a 


humanidade. 


Esta é a razão por que a realeza principal tem de ser uma só, e por que, com base no domínio da 


família real, o direito da realeza e o domínio dos pais, tudo, precisa unir-se para formar um só mundo.  


Tudo isto tem uma única raiz.  Não pode ter duas.  (247-134, 1.5.1993) 


 


3.3.4. Em direcção à era da fundação de uma nação centrada no domínio da família real 


 


Vocês estão destinados a herdar a tradição dos Verdadeiros Pais, através da vossa união com eles.  


Com a tradição central na vossa família, vocês deviam estabelecer uma fundação através da qual 


possam guiar todas as nações.  A vossa família devia ser capaz de assumir essa chefia.  Quando 


conseguirem isto, podem formalmente registar-se no domínio da família real do reino espiritual.  O 


Reino do Céu é o lugar onde se entra, depois de ter conseguido tudo isto.  De facto, o Reino do Céu 


não é um lugar para o qual toda a gente pode ir.  Três gerações deviam estar determinadas a 


percorrer juntas esse caminho.  Os avós, pai e mãe, marido e mulher e, em seguida, os filhos e 


filhas; isto constitui quatro estágios em conjunto, mas, nesta estrutura, é na terceira geração que o 


estágio de casal é conseguido.  (228-295, 5.7.1992) 


 


Adão e Eva não puderam receber de Deus educação como Seus filhos, como o Seu príncipe e 


princesa.  Nem puderam receber educação completa, como irmão e irmã.  Se tivessem recebido 


educação para ser verdadeiros irmãos, todo o mundo podia ter sido unido através do estabelecimento 


de relações fraternais com todas as pessoas.  Em certo sentido, não são os seres humanos irmãos de 


Deus?  Com base no filho primogénito do filho mais velho, todos os irmãos de Adão podiam 


expandir-se horizontalmente para formar uma tribo, uma nação, e eventualmente teriam coberto todo 


o mundo.  Deste modo, os seres humanos estavam originalmente destinados a viver no palácio real 


do Céu e a sentir o coração do domínio da família real, enquanto na terra.  Vivendo deste modo, 


tornar-se-iam naturalmente qualificados para entrar no Reino do Céu.  O Reino do Céu não é um 


lugar para onde qualquer pessoa pode ir.  (226-130, 2.2.1992)  


 


Estamos agora a viver na era na qual temos de estabelecer o povo de Deus, com base no domínio da 


família real do Reino do Céu.  No futuro, um tempo virá em que tudo no mundo caído será arrasado, 


e este ideal estabelecido.  Quando ensino o Princípio Divino a todo o mundo, não pode haver 


coreanos ou Igreja da Unificação que bloqueiem o meu caminho.  Esse tipo de resistência precisa 


ser removida, raízes e tudo.   


Quando olho para trás, para os tempos cruéis quando tive de abandonar os meus próprios pais, e 


mesmo a minha esposa e filho, tenho de fechar os olhos e seguir em frente.  Quando o tempo chega 


para tomar a decisão firme de estabelecer as tradições do Reino do Céu, é necessário ter a coragem 


de fazê-lo.  (184-243, 1.1.1989)  


 







Aquilo de que estou a falar parece um sonho, não parece?  Mas saiam e verão o que acontece!  


Podem aqueles que herdaram a vida e linhagem do diabo, baseada no seu amor caído, entrar no 


domínio da família real, centrada no verdadeiro amor de Deus, esse domínio que foi elevado e criado 


em unidade, com base no domínio da vida, linhagem e verdadeiro amor de Deus?  Aqueles que 


herdaram a vida e linhagem do diabo, ligam-se automaticamente com o inferno, e, uma vez no 


inferno, podem mesmo erguer os olhos para cima?  Não podem.  Só depois de várias décadas ou 


gerações poderão ser capazes de olhar para a direcção certa.  Porquê?  Porque dentro de alguns 


anos, quando a sua fortuna coincidir com a fortuna em evolução, e o seu corpo e espírito estiverem 


unidos, poderão olhar para boa direcção.  Isto só é possível porque Adão e Eva cresceram até à 


idade de quinze ou dezasseis anos.  Se não tivessem atingido essa idade, então, não haveria 


nenhuma esperança.  Seria completamente impossível.  Assim, ainda enfrentamos esta realidade, 


este muro de mágoa e sofrimento.  O grande problema é conseguir sair desta situação e estabelecer 


o modelo que resolve tudo isto.  (220-18, 13.10.1991)  


 


Originalmente, o marido e mulher deviam falar um com o outro  com a máxima cortesia e 


veneração.  Em famílias aristocráticas, marido e mulher não falam de modo grosseiro um com o 


outro.  A Coreia é uma nação com tal tradição, que corresponde à lei celestial.  De facto, a lei 


celestial é ainda mais rigorosa.  A tradição da aristocracia coreana não estava relacionada com Deus.  


Incluía o conceito de nação, mas mesmo assim, não tinha relação com a lei do Céu e terra.  Por esta 


razão, a Coreia e o povo coreano têm de aprender da Igreja da Unificação.  De outro modo, não 


podem entrar no domínio da família real.  (253-323, 30.1.1994) 


 


Eu estou na posição de corrigir todos os erros e más acções de homens e mulheres.  Ainda que eles 


só se desviem ligeiramente do Princípio, Satanás, mesmo assim, tenta apanhá-los na sua rede, 


dizendo: ―Esta pessoa é imperfeita e mal formada nestes aspectos, portanto, tenho o direito de 


reivindicá-la!‖  Por consequência, os Verdadeiros Pais têm de os conduzir na direcção correcta.  


Como podem fazê-lo?  Através dos Quatro Grandes Domínios do Coração.  Neste estágio, vocês 


podem ter a experiência dos Quatro Grandes Domínios do Coração, das Três Grandes Realezas e do 


domínio da família real.  (246-146, 7.4.1993)  


 


Para que serve construir uma auto-estrada, se não há automóveis e dinheiro para comprar gasolina?  


Nem sequer vale a pena ter uma licença de condução.  É a vossa responsabilidade adquirir estas 


coisas.  Deviam assemelhar-se à família do Rev. Moon.  A vossa família é como o veículo.  O 


veículo precisa de um condutor.  Vocês precisam aprender a conduzir, têm de ganhar dinheiro para 


poder usar o carro, e assim por diante.  Não devem ter dívidas para com os outros, porque, de outro 


modo, sentir-se-ão envergonhados no mundo espiritual.  Pelo contrário, deviam pensar em como 


podem beneficiar os outros, por mais difíceis que as vossas circunstâncias possam ser.  Senão, não 


poderão entrar no domínio da família real.  O Reino do Céu é realmente um lugar organizado muito 


cientificamente.  É assim que a família é uma micro-unidade do Reino do Céu.  (246-79, 







23.3.1993) 


 


4. Explicação do Quarto Parágrafo da Promessa da Família 


 


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete formar 


a família universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação, e aperfeiçoar o 


mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. 


 


4.1. O ideal de Deus da criação 


 


O quarto parágrafo da promessa da Família afirma: ―…a nossa família, centrando-se em verdadeiro 


amor, promete formar a família universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação, 


e aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade‖.  É aqui que a felicidade tem a sua 


origem.  Felicidade, liberdade e o ideal são realizados na família ideal da criação desejada por Deus.  


(260-305, 19.5.1994) 


 


O ideal de Deus é que o mundo se torne uma família e um lar.  Como se trata de um lugar onde as 


pessoas que realizaram os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas estão 


reunidas, é uma família.  Não pode ser duas.  Tornamos o mundo numa família, pela formação da 


família universal que abraça o Céu e a terra.  (260-191, 8.5.1994) 


 


Qual é a vontade de Deus, ensinada pela Igreja da Unificação?  É realizar o Seu ideal da criação.  


Para cumprir a vontade de Deus, temos de realizar o Seu ideal da criação, antes da nossa perfeição 


individual.  Onde deve este ideal da criação ser realizado?  Deve ser realizado na família, através 


do indivíduo.  Tem de ser realizado nas vossas famílias.  (170-61, 8.11.1987) 


 


Que é o ideal da criação?  Na Igreja da Unificação, dizemos que é a realização da base de quatro 


posições, por Adão e Eva.  Isso teria sido o cumprimento da vontade de Deus para a criação.  Para 


que a Sua vontade fosse completada, tinha de haver um Adão e Eva aperfeiçoados.  Um mundo 


humano perfeito teria sido realizado, se um e uma mulher assim aperfeiçoados se tivessem unido e 


dado nascimento a filhos aperfeiçoados.  Estes filhos seriam uma encarnação do ideal da criação 


completamente vitoriosa, isto é, companheiros sujeito ou seres humanos perfeitos, que seriam o 


centro de toda a criação.  Como Deus e o Seu amor estavam ligados a eles, todos os ideais que Ele 


desejava realizar teriam sido cumpridos.  Todos os ideais da criação teriam sido cumpridos se um 


Adão e Eva verdadeiros, isto é, aperfeiçoados, e uma família fundada na base de quatro posições se 


tivessem ligado ao Seu amor.  (164-9, 3.5.1987)  


 


Que permanecerá no fim?  A relação de amor entre Deus e os seres humanos.  O amor imutável 


entre Deus e os seres humanos – esta lei de amor não pode ser mudada por ninguém, nem por 







nenhum poder.  É através de tal amor que as relações entre os seres humanos e deles com Deus 


permanecerão.  Que espécie de mundo é esse?  É o Reino de Deus na terra.  É o mundo do Reino 


do Céu, e depois de vocês terem vivido lá, ascendem à vida eterna ideal no Céu.  Isto é o Reino de 


Deus no Céu.  Deviam ter este conceito.  (164-9, 3.5.1987) 


 


Para nós, a vontade de Deus significa a realização do Seu ideal da criação.  Então, qual é o ideal da 


criação?  É a realização da base de quatro posições, conforme está revelada no Princípio Divino.  


Então, que é a base de quatro posições?  Ela refere-se evidentemente a pais e filhos, isto é, a Deus, 


Adão e Eva, e aos seus filhos.  Qual é o centro dessa fundação?  Não é Deus, nem Adão e Eva, 


nem os filhos.  Estamos a falar acerca da base de quatro posições, mas que tem no seu centro, para 


estabelecer as ligações?  Que determina o seu centro?  Esta é a questão.  Não é Deus, nem Adão 


e Eva, nem os filhos.  Só verdadeiro amor pode determinar o seu centro.  (132-107, 27.5.1984) 


 


A verdadeira família, na qual pais e filhos atingiram perfeita unidade em amor, é eterna.  É eterna e, 


ao mesmo tempo, absoluta.  A origem desse amor é única, imutável e absoluta.  Tal amor não 


existe só em Deus, ou só no pai e mãe; é estabelecido na fundação da família.  A confiança na 


família baseada em amor é absoluta, porque o amor é absoluto.  Em seguida, é absoluto em todos as 


relações.  Uma invasão de uma pessoa significa a destruição de todas, e, portanto, isto não pode ser 


permitido.  Assim, cada membro da família, na base de quatro posições, tem de precaver-se contra 


a possibilidade da invasão do amor, mesmo até ao ponto do sacrifício pessoal.  A coisa mais terrível 


é que a fundação de amor seja destruída.  Este simples núcleo expande-se para se tornar o mundo.  


A partir da família de Adão, a família do seu filho devia aparecer, e a família dos pais e a do filho 


têm de unir-se.  Quando estas bases de quatro posições aparecem, tornar-se-ão, eventualmente, 


bases de quatro posições do mundo espiritual futuro.  (106-57, 9.12.1979) 


 


4.2. A família universal que abraça o Céu e a terra 


 


4.2.1. A base para a família universal que abraça o Céu e a terra é a família 


 


A humanidade, nascida de Adão e Eva, como os verdadeiros pais, teria formado uma grande família 


e um mundo de paz do domínio cultural de Adão.  Por consequência, na conclusão da história da 


restauração, uma verdadeira família baseada em verdadeiros pais e verdadeiro amor será 


estabelecida, como a esperança da humanidade e, ao mesmo tempo, como a esperança de Deus.  


Esta verdadeira família será a origem de amor e vida verdadeiros, e será o ponto de partida para a 


paz e felicidade da humanidade.  (294-67, 11.6.1998) 


 


―Formar a família universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação…‖: uma 


grande família!  É o domínio da família real de Deus, não caída.  Não é formada pelo 


estabelecimento do domínio da família real não caída?  Mas não foi realizada.  Graças ao modelo 







de paz, pelo qual os membros da família real se ligam entre si, eles devem ser uma realeza possuindo 


a amizade e o amor da grande fraternidade do cosmos.  Devem formar a família universal que 


abraça o Céu e a terra.  Então, desde que essa família tenha sido formada, Deus também gozará de 


liberdade e paz.  Não haverá obstáculos nem para Deus nem para os Seus filhos.  Nem para a 


liberdade e para a paz.  Em seguida, unidade não será obstruída.  Que vem a seguir?  Vocês não 


prometem realizar um mundo de felicidade?  Tudo está lá.  Contudo, mesmo depois de tudo isto 


ter sido realizado, o mundo celestial ainda precisa ser estabelecido.  Os antepassados caídos 


deverão ainda formar laços de coração.  (283-82, 8.4.1997)  


 


Qual é o quarto parágrafo da Promessa da Família?  Diz respeito à família universal que abraça o 


Céu e a terra.  Todos os seres humanos são irmãos e irmãs – uma só linhagem.  Temos de protegê-


la, como Deus.  Embora estejamos sentados no Seu palácio real, temos de cumprir o quarto 


parágrafo da promessa.  Temos de formar a família universal e realizar o mundo de liberdade, paz, 


unidade e felicidade.  Tal é o coração que me anima.  Sou um defensor da família universal.  


Tenho de plantar liberdade, felicidade, unidade e paz.  Que significa isto?  Significa revelar a 


minha história.  É o objectivo final da minha vida.  Vocês deviam sabê-lo claramente.  (280-35, 


13.10.1996) 


 


Precisamos de um modelo para avós e pais, cônjuges e filhos, porque estamos a tentar estabelecer o 


modelo procurado pelo Céu e terra, baseado na família estabelecida por Deus.  A Coreia segue o 


sistema da família alargada.  Vocês deviam estabelecer a tradição histórica na qual sete gerações 


vivem na mesma casa, e centenas e milhares de pessoas vivem como uma só família.  É 


extraordinário como isto está exactamente de acordo com o caminho de messias tribais na Igreja da 


Unificação.  O tempo virá, no qual as vossas famílias competirão, demonstrando orgulho no ideal 


do estabelecimento das famílias alargadas; um tempo no qual todos os membros da vossa família 


receberão bênçãos e prémios.  Todas se tornarão famílias reais.  (276-180, 19.2.1996)  


 


Quando prometemos ―…formar a família universal que abraça o Céu e a terra, o ideal de Deus para a 


criação…‖, isso significa que devíamos realizar uma família alargada, de acordo com a vontade de 


Deus.  Como tal, não podemos excluir o mundo satânico.  Embora possamos ter a realeza e tudo o 


mais, não temos a realeza da família de Adão; por conseguinte, se devemos representar a realeza, 


não manchada pela Queda, temos de unir todas as pessoas do mundo satânico, como uma família 


alargada, e fazer com que gozem de liberdade, paz, unidade e felicidade.  Haverá liberdade, paz e 


unidade.  O nosso ideal é paz e unidade.  (267—151, 4.1.1995)  


 


Temos de compreender claramente que a paz só é realizada quando a humanidade partilha e pratica 


em comum o verdadeiro amor e verdade de Deus.  Isso começará com indivíduos e expandir-se-á a 


famílias, de famílias a sociedades, de nações até ao mundo, compreendendo que todos os seres 


humanos são irmãos e irmãs, e construindo a família universal na terra.  (259-47, 27.3.1994) 







4.2.2. O núcleo de uma sociedade de interdependência, prosperidade mútua e valores 


universalmente compartilhados é o amor 


 


Numa sociedade ou nação ideal, todas as pessoas transcendem nacionalidade e raça para se envolver 


em cooperação mútua, criar harmonia, e viver em felicidade.  Esta comunidade é uma família 


alargada, na qual as pessoas estão conscientes de ser os filhos e filhas de um só Deus, e se tornam 


uma única fraternidade sob os Verdadeiros Pais.  Este é o lugar onde as famílias abençoadas, que 


restauraram a sua linhagem, coração e direitos de posse, realizam um mundo de liberdade, paz e 


unidade, baseado na língua e cultura dos Verdadeiros Pais. Elas chegarão a viver vidas 


interdependentes, mutuamente prósperas, e com valores compartilhados universalmente, na cultura 


do coração de Deus.  (269-155, 17.4.1995)  


 


A sociedade do mundo ideal será caracterizada politicamente por princípios de interdependência, 


economicamente por prosperidade mútua, e eticamente por valores compartilhados universalmente.  


O conteúdo essencial do princípio de interdependência é co-propriedade baseada no verdadeiro amor 


de Deus.  O modelo básico da sociedade de interdependência é a família.  Por co-propriedade, não 


quero dizer posse relacionada simplesmente com bens materiais, mas posse baseada no amor de 


Deus. 


Na família, embora toda a propriedade esteja legalmente no nome dos pais, em prática, seria 


possuída em conjunto pelos pais e filhos; isto é, por toda a família.  Ao mesmo tempo, os membros 


da família têm individualmente os seus próprios quartos, vestuário e mesadas.  Deste modo, na 


família, as finalidades do todo e do indivíduo estão harmonizadas.  Quando esta forma ideal de 


propriedade na família, baseada em tal amor, se expande para a sociedade, nação e mundo, torna-se a 


forma de propriedade da sociedade ideal.  (271-76, 22.8.1995)          


 


A relação original entre Deus e a humanidade é baseada em verdadeiro amor.  Há muitos exemplos 


de propriedade comum entre Deus e o indivíduo, entre o todo e o indivíduo, e entre a vizinhança e o 


indivíduo, mas devemos ter propriedade comum com um coração grato em relação a Deus, que está 


no centro.   


No mundo ideal estabelecido pelas pessoas que substanciaram o amor de Deus, a finalidade do todo 


e a finalidade do indivíduo estão naturalmente harmonizadas.  Como os seres humanos também têm 


desejos e a autonomia do amor, podem ter propriedade pessoal, e finalidade individual.  Mesmo 


assim, não procuram propriedade privada ilimitada, ou uma finalidade individual em detrimento da 


finalidade comum.  Seres humanos aperfeiçoados possuem propriedade privada adequada à sua 


posição e circunstâncias, de acordo com a sua consciência e carácter original. 


Em particular, seres humanos ideais, motivados por verdadeiro amor, terão uma atitude de 


verdadeiros donos, sem avareza ou corrupção, na sua gerência das actividades económicas.  Ao 


mesmo tempo, não haverá ênfase em interesses regionais ou nacionais, inconsistentes com o bem 


comum, e a actividade económica terá a sua finalidade e foco não na obtenção de lucro, mas no bem 







estar comum.  (271-76, 22.8.1995)  


 


O princípio da comunidade solidária é a participação comum, baseada no amor de Deus.  A política 


de participação comum visa os ideais de liberdade, igualdade e felicidade.  A eleição de 


representantes é a finalidade da participação comum.  Mas qualquer animosidade não devia motivar 


conflitos entre os candidatos, se as entidades políticas são compreendidas como extensões de laços 


familiares baseados em amor.  A sua candidatura seria motivada por um desejo de servir, e eles 


seriam nomeados pelos seus eleitores, que se relacionaram com eles como irmãos, servindo um só 


Deus, como o seu Pai comum.  Depois do processo devido, o resultado final devia ser determinado 


de acordo com a vontade de Deus, sem a possibilidade de interferência de considerações impróprias.  


Isto é, será um método pelo qual o vencedor é finalmente decidido por um processo solene de lotaria, 


depois de uma oração.  Como o resultado é determinado pela vontade de Deus e fortuna celestial, 


toda a gente acolherá o resultado com gratidão e alegria.  (271-76, 22.8.1995)  


 


O princípio de valores universalmente compartilhados refere-se a um ideal de todas as pessoas na 


sociedade observando princípios éticos e morais universais, centrados em verdadeiro amor, e 


vivendo uma vida de bondade e justiça.  Será um ideal que procura uma sociedade moral, na qual 


as pessoas observam princípios éticos morais e universais absolutos, baseados no verdadeiro amor de 


Deus.  O mundo ideal pressupõe a existência de famílias ideais e pessoas perfeitas.  A harmonia 


unificada dos pais, cônjuges e filhos ideais, com verdadeiro amor, torna-se o requisito prévio da 


família ideal.  Além disso, uma pessoa aperfeiçoada é aquela cuja mente e corpo estão 


harmoniosamente unidos, através de verdadeiro amor.  O mundo ideal é o mundo de amor supremo 


– o mundo de moralidade, no qual as pessoas aperfeiçoadas, baseadas em verdadeiro amor, praticam 


bondade e justiça na sua vida familiar, e na sua vida social, como a expansão da vida familiar.  


(271-76, 22.8.1995) 


 


Os principais órgãos e departamentos numa nação do mundo ideal estão unidos entre si por 


intermédio de uma acção harmoniosa de dar e receber, com base numa finalidade comum.  Isto é 


semelhante aos vários órgãos do corpo humano, os quais funcionam em conjunto para cumprir um 


objectivo comum, sob a direcção do cérebro.  (271-76, 22.8.1995) 


 


4.3. O mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade 


 


4.3.1. A nossa ideia: um mundo unificado 


 


O quarto parágrafo da Promessa da Família afirma que nos tornaremos a família global e universal 


de Deus, e realizaremos o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade.  Tornando-nos famílias 


representativas, unificaremos tudo.  Não é isso que os Quatro Grandes Domínios do Coração são?  


Mesmo quando tivermos realizado os Quatro Grandes Domínios Unificados do Coração, isto não 







será o fim.  Temos a responsabilidade de restaurar o mundo, através dessa família.  Temos de 


tomar responsabilidade pelas inseguranças e ansiedades do mundo, do caos do mundo satânico, e do 


ambiente infeliz que não é livre.  Isto é a promessa contida no quarto parágrafo: ―…a nossa família, 


centrando-se em verdadeiro amor, promete formar a família universal que abraça o Céu e a Terra, o 


ideal de Deus para a criação, e aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade‖.  (267-


151, 4.1.1995) 


 


O quarto parágrafo da Promessa da Família afirma: ―…a nossa família, centrando-se em verdadeiro 


amor, promete formar a família universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação, 


e aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade‖.  Isto é a chegada da Federação das 


Famílias.  Cada um de vocês tem de completar os Quatro Grandes Domínios do Coração, as Três 


Grandes Realezas, e o domínio da família real.   


Agora, as pessoas do mundo Caim estão na posição do irmão mais novo, e vocês, na posição do 


irmão mais velho, deviam ensinar-lhes bem e estabelecer a tradição.  Só então, o mundo satânico 


será restaurado para o domínio da família real.  Restauraremos o direito perdido do filho 


primogénito e salvá-las-emos.  Estabelecendo-as como segundo príncipe, entramos no Reino do 


Céu com o direito do príncipe herdeiro.  Quando os dois fazem isto, o domínio da família real será 


restaurado.  Senão, nem o direito do filho primogénito nem o domínio da família real serão 


restaurados.  (264-201, 9.10.1994)  


 


Quando prometemos ―…formar a família universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para 


a criação…‖, isso significa que devíamos formar uma família alargada, de acordo com a vontade de 


Deus.  Como tal, não podemos excluir o mundo satânico.  Embora possamos ter realeza e tudo o 


mais, não temos a realeza da família de Adão; portanto para podermos representar a realeza de antes 


da Queda, temos de trazer todas as pessoas do mundo satânico, como uma família alargada, e fazê-


las permanecer na posição de liberdade, paz, unidade e felicidade.  Haverá liberdade e paz, e 


unidade também tem de estar incluída.  O nosso ideal é paz e unidade.  Conseguiremos a unidade, 


pela assimilação do comunismo.  (267-151, 4.1.1995) 


 


Até agora, os santos que vieram para este mundo e o deixaram, só pensaram em unificar o mundo 


externo.  Todavia, o que é diferente acerca da Igreja da Unificação é que nós também estamos 


preocupados com os aspectos individuais internos, e em como podemos primeiro manter unidade.  


Sem unidade, não há paz nem liberdade.  A felicidade e liberdade só aparecem na fundação da 


unidade.  A unidade tem a máxima importância.  (227-249, 14.2.1992)  


 


Paz, felicidade, liberdade e esperança só existem na base da unidade.  Quando a vossa mente e 


corpo estão desunidos, haverá liberdade?  Mesmo quando vão para o vosso local de trabalho, 


haverá liberdade quando a vossa mente e corpo estão em conflito?  Eles não gostarão nem mesmo 


da palavra liberdade.  Quando a vossa mente e corpo lutam, há felicidade?  Não é por esta razão 







que vocês vivem a vida em agonia?  Fundamentalmente, esta é a grande questão.  Onde estão a 


felicidade e paz, quando a vossa mente e corpo estão desunidos?  Todos os problemas têm aí a sua 


origem.  Paz, felicidade, liberdade e esperança são realizadas aí.  Tudo será destruído, no dia em 


que isto for destruído.  Os comunistas e pessoas como Marx e Hegel observaram que a mente e o 


corpo estão em conflito, e, assim, pensaram que este era a natureza fundamental da humanidade.  


Eles não sabiam que isto foi o resultado da Queda.  É aqui que o conceito de luta tem a sua origem.  


(242-60, 27.12.1992) 


 


Temos de realizar a família universal.  Cada unidade é a família, mas, desde o tempo de Caim e 


Abel, não tem sido só uma família.  Cada unidade individual é uma família, e entre estas há 


famílias de tipo Caim e Abel.  As famílias de todo o mundo deviam exaltar o ideal da família 


universal, e, em quaisquer circunstâncias, deviam adaptar-se ao seu ambiente, em vez de criar 


pequenos enclaves autónomos.  Os seres humanos são os filhos e filhas de Deus, e a Sua família 


alargada.  Deviam tornar-se tal família alargada, e não viver cegamente tal como estão.  O mundo 


terreno que formou a família alargada devia viver em conformidade com o modelo do mundo 


celestial.  (266-150, 22.12.1994)   


 


Vocês deviam saber que, onde não há unidade, não há liberdade, felicidade, paz ou esperança.  


Vejamos se isto é verdade, ou não.  Se a vossa mente e corpo não estão unidos, e se estiverem em 


conflito, vocês podem ser felizes?  Existe liberdade aí?  Eles deviam ter uma relação harmoniosa.  


A paz requer equilíbrio, mas estão eles em equilíbrio?  Vocês têm uma boa relação com o vosso 


cônjuge?  Quando lutam com ele de manhã, sentem-se felizes durante o dia inteiro?  Não.  Só há 


liberdade na fundação da unidade.  Sem ela, não há felicidade, paz ou esperança.  (231-269, 


7.6.1992) 


 


Sem unidade, não há felicidade.  Esperança, felicidade, paz e mesmo liberdade, que todas as 


pessoas desejam, têm de existir nessa fundação.  Tudo acontece com base na unidade.  Mesmo 


entre pais e filhos, só há liberdade, felicidade e verdadeira alegria na base da unidade.  Pensem 


nisto.  Hoje, as pessoas estão à procura de liberdade, felicidade e paz.  Onde as encontrarão?  


Como?  Felicidade, paz e liberdade só são realizadas em relações de companheiros sujeito e objecto, 


vertical e horizontal, frente e trás, e esquerda e direita.  Estas relações de sujeito e objecto são 


estabelecidas na fundação de unidade.  Até agora, as pessoas não sabiam disto.  É verdade ou não?  


(225-93, 1.5.1992) 


 


A paz não é realizada sem a base de unidade.  Todas as palavras que usamos, como paz, felicidade 


e liberdade, não têm nenhum sentido, sem unidade.  Existe paz onde marido e mulher lutam?  Não 


é verdade que paz existe só onde existe unidade?  Pode haver felicidade sem que o marido e a 


mulher se unam?  A felicidade desapareceria.  O mesmo é verdade em relação à liberdade.  Se 


um homem e uma mulher lutam, são livres?  Nem paz nem felicidade existem onde existe conflito.  







A liberdade existe na base da unidade.  (229-228, 12.4.1992) 


 


Haverá liberdade, paz e felicidade, no lugar onde os vossos filhos procuram a nação de paz.  Agora, 


mesmo os vossos maridos estarão envolvidos… Famílias inteiras dançarão, e paz e felicidade 


surgirão onde elas dançam.  As pessoas que dançam exprimirão a sua gratidão, e, juntamente com a 


família, a nação e o mundo dançarão.  Só então, Deus pode declarar que elas são os seus filhos e 


filhas libertados.  Então, todas as pessoas de todas as nações podem marchar triunfalmente como os 


cidadãos do reino unificado.  (234-219, 10.8.1992) 


 


A paz é colocada em terreno plano e não em terreno inclinado.  Não é verdade que todos vocês 


procuram a liberdade?  Não gritam todos: ―Liberdade, liberdade, liberdade!‖?  Onde é que essa 


liberdade quer viver?  Numa terra plana unificada.  Liberdade, felicidade, paz, esperança e tudo 


mais existe nela; mas nenhuma delas existe em terreno inclinado.  Onde estão a vossa esperança e 


liberdade individuais?  Acima da unidade entre a mente e o corpo.  Onde está a felicidade?  No 


plano horizontal, onde a vossa mente e corpo se tiverem unido.  A esperança também existe aí.  


(254-252, 15.2.1994)  


 


Onde está a liberdade?  Tem de estar no terreno plano, na fundação de unidade.  A felicidade, 


esperança e paz também existem na fundação de unidade.  A unidade é assim.  Nenhum destes 


ideais pode ser conseguido, excepto na base de unidade.  (257-141, 14.3.1994)  


 


Se o amor de Deus e o amor humano não têm a mesma origem, divergirão.  Se as suas direcções 


divergirem, o mesmo acontecerá com as suas finalidades; o mundo de paz e unidade não poderá ser 


realizado, e ideais como unidade, paz, felicidade, liberdade e esperança desaparecerão todos.  (265-


262, 23.11.1994) 


 


A liberdade não pode existir, a não ser na base da unidade.  Se a vossa mente e corpo estão em 


conflito, pode a liberdade aparecer e podem vocês sentir alegria?  Pode a liberdade aparecer?  De 


modo nenhum.  Também, onde está a paz?  A paz só pode ser inteiramente livre, onde tudo corre 


suavemente e nada falta.  Contudo, quando a vossa mente e corpo não se entendem, pode a paz 


permanecer?  O mesmo é verdade em relação à felicidade.  Não gostam dela?  No entanto, 


quando a vossa mente e corpo lutam, podem encontrá-la?  De modo nenhum.  (232-189, 6.7.1992)  


 


Em unidade, existe liberdade.  Mesmo os vossos olhos se sentem bem quando estão focados num só 


ponto.  Quando o vosso nariz está entupido, tudo vai mal, mas quando está desentupido, vocês 


sentem-se livres.  Os vossos ouvidos, mãos, corpo e tudo mais também estarão livres.  Contudo, 


sem unidade não há liberdade, paz e felicidade.  A perfeição de toda a criação está onde existe 


equilíbrio, num lugar plano.  Não se pode estabelecer onde há asperezas.  (267-312, 5.2.1995) 


 







Os Verdadeiros Pais conseguiram vitória global; eu tenho de realizar o Reino do Céu global, mas 


vocês só têm de realizar o Reino do Céu ao nível familiar.  Para vocês se tornarem verdadeiros pais, 


precisam unificar mente e corpo, marido e mulher, e pais e filhos, recuperando assim tudo o que a 


família de Adão perdeu através da Queda. Isto é o começo.  Vocês têm de restaurar paz, felicidade, 


liberdade, unidade e o Reino do Céu.  Então, tudo correrá bem.  (259-318, 24.4.1994) 


 


 Numa sociedade ou nação ideal, todas as pessoas transcendem nacionalidade e raça, para 


cooperarem mutuamente, criar harmonia e viver em felicidade.  Esta comunidade é uma família 


alargada, na qual as pessoas estão conscientes de ser os filhos e filhas de um só Deus, e se tornam 


irmãos e irmãs sob os Verdadeiros Pais.  Este é o lugar onde as famílias abençoadas, que 


restauraram a sua linhagem, direitos de posse e corações, realizam um mundo de liberdade, paz e 


unidade, baseado na língua e cultura dos Verdadeiros Pais.  Chegarão a viver vidas 


interdependentes, mutuamente prósperas e com valores universalmente partilhados, na cultura do 


coração de Deus.  (269-155, 17.4.1995)  


 


4.3.2. O amor é a essência da liberdade, paz e felicidade 


 


Se a Queda não tivesse acontecido, como se teria a família de Adão multiplicado em amor 


verdadeiro?  Adão e Eva ter-se-iam tornado um verdadeiro casal ideal.  Em seguida, ter-se-iam 


tornado verdadeiros pais, e os verdadeiros antepassados dos seus descendentes e de toda a 


humanidade, em verdadeiro amor.  Os seres humanos descendentes de Adão e Eva, como os seus 


verdadeiros pais, teriam formado uma família alargada e, a partir daí, um mundo pacífico da esfera 


cultural de Adão.  Por conseguinte, a culminação da história da restauração consiste no 


estabelecimento da verdadeira família baseada em verdadeiros pais e verdadeiro amor, como a 


esperança da humanidade  e, ao mesmo tempo, a esperança de Deus.  Esta verdadeira família 


servirá como a origem de amor e vida verdadeiros, e da paz e felicidade da humanidade.  (294-67, 


17.4.1995) 


 


Aquilo de que a humanidade mais urgentemente necessita é de uma revolução de verdadeiro amor 


iniciada pelos Verdadeiros Pais.  Sem uma mudança fundamental, não podemos esperar felicidade 


e um mundo pacífico.  Os problemas de hoje deviam ser resolvidos pela ideologia baseada no ideal 


da verdadeira família, centrada em verdadeiros pais e na ideologia de Deus de verdadeiro amor.  


Vocês deviam seriamente avaliar o movimento da paz e o ideal de verdadeiro amor que expandi no 


mundo até agora.  O movimento de verdadeiro amor e pureza da juventude, e o movimento da 


verdadeira família baseada em verdadeiro amor, o qual transcende nacionalidade, cultura, raça e 


religião, não deviam ser considerados como actividades só da Igreja da Unificação. 


A paz mundial requer uma nação pacífica.  A paz nacional pressupõe paz e conforto na família.  


Poder, riqueza e conhecimento, que as pessoas do mundo têm normalmente desejado, não podem ser 


as condições necessárias e suficientes para a paz e felicidade.  Verdadeira felicidade não é 







proporcional à quantidade de bens materiais que se possui, nem é determinada pelas circunstâncias 


externas da vida.  Verdadeira paz e felicidade só são conseguidas com verdadeiro amor.  Paz 


genuína e felicidade infinita só podem ser adquiridas quando servimos os outros com verdadeiro 


amor, o qual faz uma volta completa e volta para nós.  (294-68, 11.6.1998) 


 


Agora, a humanidade enfrenta um perigo grave.  Remédios de qualquer área especializada não 


serão suficientes.  Líderes deviam tornar-se a consciência da era, e dar o exemplo pela criação de 


verdadeiras famílias, as quais são os requisitos prévios e unidades fundamentais de um mundo 


pacífico.  A Cerimónia da Bênção Sagrada dos trezentos e sessenta milhões de casais, que oficiarei, 


é um dos frutos dos esforços de toda a minha vida para educar o mundo acerca de famílias ideais.  


Os participantes já prometeram, diante de Deus, que formarão verdadeiras famílias e se tornarão 


verdadeiros casais e verdadeiros pais centrados no verdadeiro amor de Deus.  Estamos a avançar 


orgulhosamente a revolução histórica de verdadeiro amor, através do movimento de verdadeiras 


famílias, de modo a realizar um mundo pacífico.  (294-68, 11.6.1998)  


 


Onde não há amor, não há felicidade.  Também não há paz.  Como podem um homem e uma 


mulher estar em paz?  Para que tenham paz deviam unir-se através do côncavo e convexo.  Só têm 


o seu cônjuge, com quem possam fazer isto.  Poderão ter paz, com outro homem e mulher?  Isso 


seria um erro grave.  Podem ser felizes, com outro homem e mulher?  Seria uma calamidade.  


Com outro homem ou outra mulher vocês não podem ser livres.  Seria um desastre.  Então, 


deviam saber que, sem amor, tudo é incompleto.  (275-17, 30.10.1995) 


 


Todos os ideais, incluindo liberdade, paz, unidade e felicidade vêm através de amor.  No mundo de 


homens e mulheres, a liberdade não pode existir, sem unidade de amor.  Qual é a base para o 


começo de liberdade na terra?  Não é nem dinheiro, nem bens materiais, nem conhecimento.  É 


lógico que tem de começar a partir de amor.  Como o seu ponto de partida é só um, o ponto de 


chegada e de fixação não devem variar.  (270-268, 16.7.1995) 


 


Liberdade e paz são indissociáveis.  A paz é livre, a partir do momento em que unidade é 


estabelecida.  Se só existe liberdade, não há lugar onde se possa fixar.  É liberdade uma entidade 


substancial, ou quê?  Ela existe para que um homem e uma mulher ajam em unidade, sem que haja 


barreiras entre eles.  Que é necessário para que isto aconteça?  Não é assim tão simples conseguir 


unidade.  Este é o problema.  Que os unirá?  Não é a liberdade.  Quando homens e mulheres 


querem ser livres, não fogem?  É isto liberdade?  É liberdade se uma esposa, depois de ter partido, 


quer voltar para trás e chora, porque não se pode esquecer do marido?  Não.  Tudo está centrado 


em amor.  Se amor fosse removido, tudo seria destruído.  (247-153, 2.5.1993)  


 


Quando os pais se unem em amor, o lugar onde o fazem está cheio de liberdade.  É para lá que a 


paz vai, e lá que a felicidade existe.  Também, se todos os irmãos e irmãs se devem unir, que os 







uniria?  Não é liberdade ou igualdade, mas amor que o conseguirá.  Que faz com que pais e filhos 


se unam?  Que une avós e netos?  É liberdade?  É alguma ideologia?  É amor, amor, amor.  O 


mesmo se aplica à nação.  Não é o presidente, mas as pessoas que amam a nação, que a unificam.  


O mesmo se aplica à humanidade: as pessoas unem-se através de amor, o amor pela humanidade.  


Não há outra maneira.  (247-153, 2.5.1993)  


 


O Céu começou a partir do amor original de Deus, e este é o ponto de partida do Reino no Céu e na 


terra.  O ponto de partida da liberdade, felicidade, ideais, e a origem da paz e unidade estão lá.  


Estas são palavras extraordinárias.  Vocês devem ter isto em mente.  (267-257, 8.1.1995) 


 


Sem verdadeiro amor, não há liberdade, paz, unidade e felicidade.  Tudo só pode ser aperfeiçoado 


através de verdadeiro amor.  Esta é uma era da perfeição da liberdade, paz, unidade e felicidade, 


através de verdadeiro amor.  (289-206, 2.1.1998) 


 


Temos de voltar para Deus, de modo a pôr fim à luta histórica.  Primeiro, com Deus no centro, a 


mente e corpo de um indivíduo têm de unir-se.  Em seguida, quando um homem e mulher formam 


uma verdadeira família com Deus no centro, Deus estará nela.  Portanto, a verdadeira família 


baseada em verdadeiro amor torna-se a base terrena para a habitação de Deus, e, além disso, o ponto 


de partida da nação e mundo de paz verdadeiros.  Deste modo, o mundo de verdadeira liberdade e 


felicidade abrir-se-á.  (271-88, 22.8.1995) 


 


5. Explicação do Quinto Parágrafo da Promessa da Família 


 


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros 


sujeito e objecto.  


 


5.1. A unificação do mundo espiritual e do mundo físico como companheiros sujeito e objecto  


 


5.1.1. O mundo espiritual é o companheiro sujeito 


 


O quinto parágrafo da Promessa da Família afirma que a nossa família, centrando-se em verdadeiro 


amor, estabelece todos os dias uma relação com o mundo espiritual, como companheiro sujeito.  É 


como se todos os dias estivéssemos na posição de companheiro sujeito em relação ao mundo 


espiritual.  Inúmeras tribos e pessoas estão todas lá.  Embora o ideal da família alargada tenha sido 


realizado, o mundo físico devia tomar o mundo espiritual como modelo e mover-se em ritmo com 


ele, pois entrará aí, eventualmente, no futuro.  O parágrafo afirma: ―… esforçar-se diariamente para 


o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto.‖  Não 


devia haver separação, se os devemos unir.  Tal como o mundo físico se uniu à volta do modelo 







transcendendo a família, que é o ideal de Deus para a criação, não devíamos simplesmente viver 


assim na terra, mas também viver sempre em ritmo com o mundo espiritual.  Logo, vocês deviam 


sentir profundamente o amor de Deus na vossa vida diária.  Deviam viver uma vida com profundas 


experiências com o mundo espiritual e a tristeza e alegria de Deus.  Tudo isto está planeado, como 


a conclusão do curso da restauração.  (266-150, 22.12.1994) 


 


Quem unifica o mundo espiritual e o mundo físico?  As pessoas.  Portanto, esforçamo-nos para 


fazer avançar a unificação.  Temos de avançar diariamente, e não podemos retroceder.  Temos de 


esforçar-nos para avançar.  Quando vocês vivem neste mundo, em vez de viver só numa região, 


deviam formar muitas relações e mover-se de tal forma que possam influenciar o todo.  Como as 


quatro estações da Primavera, Verão, Outono e Inverno se sucedem entre si, e o norte, sul, este e 


oeste se alternam, vocês também não deviam permanecer só num país.  Uma vez que as fronteiras 


nacionais desapareçam e o mundo seja unificado, deviam viajar à volta do mundo.  Se forem para 


um lugar, não deviam prejudicar as pessoas lá, mas esforçar-se por avançar.  A vida não é um 


parque de recreios.  (266-150, 22.12.1994) 


 


A família universal possui o mundo espiritual e o mundo físico.  Para formar uma família alargada, 


devíamos unificar o Reino de Deus na terra e no Céu.  Temos tal missão.  ―A nossa família, 


centrando-se em verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos 


mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto!‖   Isto é feito diariamente, em cada dia, 


e não uma vez por ano.  Afirma que o mundo espiritual é o companheiro sujeito todos os dias.  O 


mundo espiritual – a nação celeste – é uma realidade.  Em seguida, vem o mundo físico, como o 


companheiro objecto.  E em seguida, o quê?  Esforçamo-nos por avançar a unificação.  Então, 


sem descanso, devíamos sentir-nos estimulados e excitados para desenvolver a sua unificação.  Não 


temos tempo para descansar.  Se queremos ser uma família alargada do mundo espiritual, temos de 


unificar o Céu e a terra.  (267-152, 4.1.1996) 


 


Depois da Queda, a esfera de actividade de Satanás expandiu-se até aos pés do trono de Deus no Céu, 


para não mencionar a terra.  Consequentemente, Satanás tem estado a acusar as pessoas no mundo 


espiritual e no mundo físico.  Hoje os fieis não sabem claramente que Satanás tem tido tal 


autoridade.  Vocês têm de sentir até à medula óssea que quando o mundo da criação – o qual devia 


cantar e regozijar-se com o ideal glorioso da criação de Deus de Adão e Eva – foi completamente 


tomado por Satanás devido à Queda, isto causou grande angústia ao Pai que os tinha criado.  (1-282, 


16.12.1956) 


 


Vocês não conhecem o mundo espiritual, como o companheiro sujeito.  Quantas vezes por dia 


pensam nisso?  Onde há mais pessoas: no mundo espiritual ou na terra?  Em que pensaram agora – 


no mundo espiritual?  Se só pensam no mundo físico, não pensam senão na pequena cauda.  Esse 


conceito desapareceu, devido à Queda.  Então, aqui os nossos membros abençoados têm de 







conhecer, todos os dias, o mundo espiritual, como o companheiro sujeito.  O mundo espiritual está 


na posição de sujeito, tal como a mente também é sujeito.  O corpo representa o mundo físico e a 


mente, o mundo espiritual.  A mente é sujeito, e o corpo é objecto.  Por isso, se vocês agirem de 


tal modo que não reconhecem a mente e o mundo da mente, como o companheiro sujeito, terão de ir 


para o inferno.  Se vocês têm negado a vossa mente, tal como o corpo atacou a mente, têm de fazer 


o oposto.  (260-193, 8.5.1994) 


 


Até agora, na vossa vida diária, vocês não tiveram o conceito que o mundo espiritual é o 


companheiro sujeito, todos os dias.  Não tiveram esse conceito, nem sequer uma vez por mês.  Isto 


não está certo.  Deviam pensar nele todos os dias.  A não ser que a vossa esfera de actividade 


diária tenha atingido hoje, em relação à nação celeste, como companheiro sujeito, a sua forma 


correlativa aperfeiçoada, a fundação para a perfeição no mundo espiritual não será formada no futuro.  


Esta é uma relação directa.  Só quando está ligada a vocês todos os dias, todos os anos, e toda a 


vossa vida, se tornará a vossa segunda esfera de actividade e espaço de vida no outro mundo.  (260-


305, 19.5.1994) 


 


O mundo espiritual centrado em Deus é o companheiro sujeito.  Quanto a todos os níveis ligados ao 


mundo espiritual, são inúteis.  Deus é o companheiro sujeito original, e os Verdadeiros Pais são o 


companheiro sujeito na terra.  Se os meus ensinamentos não se conformassem com todo o conteúdo 


essencial de Deus, tudo seria distorcido, este pilar seria esmagado.  Portanto, tal conteúdo, tem de 


ser correcto.  (292-320, 27.4. 1998) 


 


Que é o quinto parágrafo da Promessa da Família?  Ele afirma: ―A nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual 


e físico, como parceiros sujeito e objecto‖.  Estamos a falar acerca da unificação do mundo 


espiritual e do mundo físico.  Este é o problema.  Vocês serão imediatamente apanhados na 


armadilha, por causa disto.  Eu próprio subi cumes de sofrimento, derramando lágrimas e sangue 


durante toda a minha vida, para ultrapassar isto.  Vocês desconhecem os segredos submersos nos 


antecedentes da Igreja da Unificação.  Ninguém sabe e ninguém precisa saber.  Se os conhecessem, 


quão oprimidos se sentiriam! 


Os Verdadeiros Pais estão a sofrer assim, e vocês chorariam mesmo enquanto almoçassem.  Não 


quero que isso aconteça.  Nem Deus nem os vossos Pais querem que vocês reflictam no seu 


sofrimento, num esforço para remover todo o sofrimento histórico causado por condições de 


indemnização.  Vocês deviam esquecer-se disso e chamar o nome do Reino de Deus na terra, que é 


cheio de esperança; como representantes de Deus e dos Verdadeiros Pais, têm de fazer progresso 


extraordinário, tendo o mundo como a vossa esfera de actividade, e o Céu e a terra como a esfera da 


vossa nação.  Deviam viver energeticamente, correndo com o desejo de voar, em vez de saltar alto.  


(283-242, 13.4.1997) 


 







Dentro do domínio da unificação, devemos passar por oito estágios, desde o indivíduo até à família, 


tribo… Há um caminho ao longo do qual os seres humanos têm de trabalhar para a unificação, até 


um total de oito estágios, mas não conheciam nem sequer um.  Se existe uma nação central que não 


presta atenção a isto, que farão vocês se tiverem de ser governados por esta lei, quando forem para o 


mundo espiritual?  Serão postos na prisão.  Quando forem para o mundo espiritual, casais serão 


separados.  Se uma família tem dez membros, todos serão separados.  Não poderão ir todos para o 


mesmo lugar.  Não se sabe disto, mas, uma vez que se saiba, ver-se-á que o mundo terreno é como 


uma sombra do mundo espiritual.  Como não tem a substância, a imagem vem a assemelhar-se à 


substância.  Eles unem-se.  (284-15, 15.4.1997) 


 


Para encontrar um caminho para ligar o mundo espiritual e o mundo físico, o Dr. Lee visitou e 


examinou todos os lugares, a partir do inferno, e revelei os factos.  Vocês deviam saber que este 


tesouro veio parar nas vossas mãos.  Que afirma o quinto parágrafo da Promessa da Família?  


Afirma que o mundo espiritual é o companheiro sujeito todos os dias.  Vocês deviam lembrar-se 


todos os dias que o mundo espiritual é o companheiro sujeito.  O mundo terreno, como o 


companheiro objecto, é como um fruto.  Este lugar e o mundo espiritual são um só.  O facto é que 


o mundo espiritual e a terra podem ser unificados.  Deste modo, os portões do inferno e do Céu 


podem ser abertos, e podemos entrar no Reino do Céu.  Devíamos esforçar-nos por fazer isto, 


tentando encurtar o processo, nem que fosse por uma hora.  Devíamos conduzir as pessoas para o 


Céu, mesmo à força.  (294-130, 14.6.1998) 


 


5.1.2. Temos de unificar o mundo espiritual e o mundo físico 


 


A família de Adão é o núcleo de todos os companheiros sujeito e objecto recíprocos, no mundo físico, 


criados por Deus, enquanto Deus é o núcleo dos companheiros sujeito e objecto, no mundo espiritual.  


Assim, os dois núcleos do Reino de Deus na terra e no Céu fundem-se para formar um Reino do Céu 


unificado.  Adão, que pode ser o núcleo do Reino de Deus no mundo físico, une-se com o núcleo 


que é o Senhor das famílias no mundo espiritual.  (269-118, 9.4.1995) 


 


Agora, o mundo espiritual e o mundo físico não estão unificados.  Temos de unificá-los.  Qual é o 


quinto parágrafo da Promessa da Família?  ―…esforçar-se diariamente para o avanço da unificação 


dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto‖.  Precisamos progredir 


rapidamente e, além disso, que devemos fazer?  É tempo de marchar em frente.  Contudo, quando 


vocês têm fome, não pensam que deviam trabalhar depois de comer?  Eu não vivo desse modo.  


Prefiro trabalhar mais uma hora, que acabar cedo.  Vocês deviam fazer o mesmo.  Para ser assim, 


deverão ter de cortar alguma da vossa carne e vendê-la.  (280-38, 13.10.1996)  


 


Devemos reorganizar o mundo caído inteiro e unificá-lo.  Verdadeiro amor é absolutamente um.  


A nação organizada com verdadeiro amor no centro está completamente unida.  O mundo espiritual 







e o mundo físico são como o interior e o exterior.  O quinto parágrafo da Promessa da Família 


afirma que a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, tem de se organizar para trabalhar 


diariamente para a união do mundo espiritual e do mundo físico, como companheiros sujeito e 


objecto.  O mundo espiritual é o companheiro sujeito, e a terra, o companheiro objecto.  Temos de 


acelerar o processo da união dos dois mundos.  Temos de esforçar-nos para conseguir isto, mesmo à 


força.  Marchemos em frente energicamente.  (295-261, 8.9.1998) 


 


Quando morremos, entramos no mundo espiritual, mas, antes disso, temos de resolver, na terra, os 


problemas do mundo espiritual.  Não podemos simplesmente ir para o mundo espiritual e ser 


aprisionados pelas suas leis.  Tudo tem de ser resolvido na terra.  Isto não é um conceito, mas a 


realidade.  Não tenho tido problemas com perseguições, por mais que fossem, porque sei que esse 


mundo existe realmente.  Se oposição e perseguição são conceitos, esse mundo é real.  Só então, 


teremos vida.  A coisa mais importante é como podemos ter experiências reais com o mundo 


espiritual.  Por isso, perseguição não é um problema.  Nós conhecemos a nossa finalidade.  


Quando nos levantamos de manhã, devíamos ter um conhecimento mais apurado da realidade do 


mundo espiritual que dos factos da natureza. 


Sendo vasto, o mundo espiritual não tem unicamente britânicos e americanos.  Pessoas de diversas 


nacionalidades vivem no mesmo lugar, quando têm o mesmo nível espiritual.  Todas as cinco raças 


estão reunidas num lugar.  Quer sejam alemães ou de outra nacionalidade, mesmo assim 


reconhecerão a forma humana que costumavam ver no passado, mas como vêem o mundo do 


coração, a beleza do vosso coração determinará a vossa proximidade deles.  Eles quererão unir-se 


com pessoas cujo mundo do coração seja mais belo que o seu.  Unir-se-ão, ainda que lhes peçam 


que não o façam.  Reconhecerão instantaneamente pessoas que viveram há milhares ou dezenas de 


milhares de anos, logo que as encontrem.  Vocês pensam que as minhas palavras são um conceito 


ou sonho, e não algo real, não pensam?  A questão consiste em saber se podem sentir estas coisas 


de modo tangível, ou simplesmente como palavras.  Se compreenderem isto, verão que este mundo 


não é mais que uma sombra do mundo espiritual.  (295-261, 8.9.1998)    


 


Como esse mundo não tem fronteiras, se temos um coração afectuoso, poderemos relacionar-nos 


com todas as pessoas que encontramos.  A mente não envelhece.  Quando mais velha é, tanto mais 


bela se torna.  Então, seria bom se os filhos e filhas de Deus todos parecessem feios no mundo 


espiritual?  Aqueles que vivem harmoniosamente com os outros, em profundo amor, tornar-se-ão 


todos pessoas belas.  Isto é verdade não só em relação às mulheres, mas também aos homens.  


Com todos os seus problemas, deviam orar para receber os meus ensinamentos e direcção.  Se Adão 


e Eva não tivessem caído no Jardim do Éden, teriam vivido com Deus.  Como o corpo de Adão foi 


criado por Deus, porque Ele queria usar um corpo físico, é através de mim que há comunicação com 


o mundo espiritual.  Não é o próprio Deus que realiza o Seu amor, mas os seres humanos.  (295-


261, 8.9.1998)  


 







Vocês deviam ter uma compreensão clara do mundo espiritual.  O quinto parágrafo da Promessa da 


Família afirma: ―A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente 


para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto‖.  


Assim, vocês não podem ser ignorantes acerca do mundo espiritual.  Aqueles que são ignorantes 


dele não serão capazes de entrar na era da perfeição.  (294-98, 14.6.1998) 


 


Não sejam ignorantes do mundo espiritual.  Que diz o quinto parágrafo da Promessa da Família?  


―…centrando-se em verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação 


dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto‖.  Castiguem o vosso corpo, 


duramente, com um pau.  Há tantas coisas para fazer.  Todas estas palavras também indicam um 


aspecto da minha vida diária.  A nossa vida neste mundo não dura sempre; só estamos uma vez aqui.  


Apesar disso, temos de destruir todas as coisas caídas: os muros que estão bloqueando toda a gente, 


desde o indivíduo até ao cosmos.  Lá, temos de construir não só auto-estrada, mas também 


caminhos de ferro.  Temos de construir carris para comboios e mesmo aeródromos.  Não é o 


mundo espiritual mais que um aeródromo?  Essa base é a Verdadeira Família.  É os Verdadeiros 


Pais e a Verdadeira Família.  A partir desta base, podemos ir e voltar tantas vezes quantas 


quisermos.  O facto de vocês terem feito todas essas coisas comigo será um memória da qual se 


poderão orgulhar no próximo mundo.  (296-279, 10.11.1998)  


 


Então, que é a providência da salvação?  Tal como o mundo espiritual revolve à volta de Deus, tem 


estado a trabalhar para fazer com que a terra revolva à volta da Sua vontade.  Tem estado a 


conduzir a providência da restauração, pela criação de um certo número de religiões, embora os seus 


antecedentes culturais e níveis fossem diferentes.  Então, quem tem estado a guiar a história central 


no mundo espiritual, até agora?  Jesus, e o Espírito Santo.  A partir da fundação cristã sobre a terra, 


estruturada à volta da união de Jesus e do Espírito Santo, a cultura cristã formou-se de maneira 


sistemática, no nome de Deus, no nome de Jesus e nome do Espírito Santo.  Como o mundo 


espiritual é formado deste modo, a terra devia seguir o mesmo modelo, para que o mundo espiritual 


e o mundo físico estejam alinhados entre si em harmonia.  Então, quando serão integrados?  Na 


altura do Segundo Advento de Cristo.  Então, o Senhor no Seu Segundo Advento virá à terra, 


depois de ter herdado e recebido todos os sistemas do mundo espiritual, e conduzirá este mundo a 


um ambiente que se possa conformar com esse sistema.  Ele organizará o mundo segundo uma 


ordem ascendente.  (161-220, 15.2.1987) 


 


Que podia unir o mundo espiritual e o mundo físico?  Um conteúdo provisório não resultaria.  


Tem de ser algo que transcenda o tempo e o espaço, que seja o mesmo hoje, ontem e amanhã, e não 


seja rejeitado, mas universalmente aceite na nossa vida diária.  Tem de ser algo de que todos nós 


possam gostar, de dia ou de noite.  Só então seremos felizes.  Isto é amor, e não seria possível com 


dinheiro e conhecimento.  Essas coisas são unilaterais.  Os mesmo acontece com poder.  Os seus 


limites foram estabelecidos pelas circunstâncias do tempo.  No que respeita à sua expansão, que 







devia servir como uma ponte para o expandir do nível individual, até ao nível nacional e, em seguida, 


até ao nível global?  Deve haver algo que sirva como uma ponte.  Isso é precisamente o amor.  


(233-128, 1.8.1992)  


 


O mundo espiritual é a residência dos antepassados, e o mundo físico é a residência dos 


descendentes.  Os dois formam uma relação de Caim e Abel.  O primeiro é o mundo arcangélico, 


enquanto o último é o mundo Adâmico.  Quando os dois se unem, tornam-se o Reino do Céu na 


terra e no Céu, onde podemos viver juntos.  O Reino do Céu na terra não se pode unir, a não ser que 


o mundo espiritual e mundo físico se unam.  O mundo espiritual e o mundo físico – os mundos 


arcangélico e Adâmico – estão a ser integrados.  A unidade entre Caim e Abel conduz ao 


estabelecimento do modelo que permite que os Verdadeiros Pais estejam presentes.  Estamos a 


voltar para a posição antes da Queda.  (255-24, 27.2.1994) 


 


Que faremos com verdadeiro amor?  Estamos a esforçar-nos todos os dias para avançar a unificação 


do mundo espiritual e do mundo físico, como companheiros sujeito e objecto: um progresso 


contínuo.  É preciso acelerar o progresso da unificação.  A não ser que removamos completamente 


a crosta de pecado que herdámos dos nossos antepassados, pondo nisso todas as nossas energias, não 


poderemos voar para o Céu, voltar para o seio de Deus e receber o Seu amor.  Isto é a ressurreição 


da família.  Para onde a família vai, não devia haver barreiras no mundo.  (299-46, 1.2.1999)  


 


A unificação do mundo terrestre e do mundo celeste faz-se com Deus no centro, e sob a égide dos 


Verdadeiros Pais.  Como Deus criou para a causa dos outros, com fé, amor e obediência absolutos, 


devemos permanecer em tal fundação da imanência e transcendência totais de Deus, e da Sua 


suprema autoridade e omnipotência.  Devíamos investir com fé absoluta, um coração de amor e 


obediência absolutos, e esquecer-nos do que demos, para podermos voltar para o estado original da 


criação e encontrar lá o companheiro do amor.  Devíamos recuperar tudo o que Deus fez, e nós 


próprios devíamos também praticar fé, amor e obediência absolutos, em relação a este mundo, no 


Seu nome.  (303-153, 17.8.1999) 


 


Os pontos focais da vossa mente e corpo não estão alinhados, e deviam ser corrigidos.  É por isso 


que as religiões castigam a carne.  Sem que o vosso corpo obedeça absolutamente às ordens da 


vossa mente, através do estabelecimento de bons hábitos durante três a cinco anos, não poderão ir 


para o Céu.  Para que os comboios que vão de Busan para Seoul possam entrar na Coreia do Norte 


e na China, a distância entre os carris e a sua espessura devem ser todas as mesmas.  Do mesmo 


modo, a nossa ―espessura‖ enquanto vivemos no mundo terreno tem de ser a mesma que no mundo 


espiritual.  O caminho de ferro é amor.  O amor no mundo espiritual e no mundo físico devem ser 


equivalentes, para que a unificação se produza.  (242-51, 27.12.1992) 


 







Vocês deviam ter uma compreensão clara do mundo espiritual.  O quinto parágrafo da Promessa da 


Família afirma: ―A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente 


para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto‖.  


Assim, vocês não podem ser ignorantes acerca do mundo espiritual.  Aqueles que não o conhecem 


não poderão entrar na era da conclusão.  Por consequência, estou a tentar ensinar-vos acerca do 


mundo espiritual, com as palavras da Era do Testamento Completo.  (294-98, 14.6.1998) 


 


Deus não pode agir arbitrariamente.  Ele não pode matar a humanidade caída.  Se quisesse, teria a 


habilidade para exterminá-la instantaneamente, contudo, não pode puni-la ou restringi-la.  As 


religiões de hoje não sabiam que é a existência de tal linhagem que faz o mundo caído.  Finalmente, 


no nome dos Verdadeiros Pais, todos os factos acerca do mundo espiritual foram recebidos em 


detalhe.  A motivação da Queda, e os segredos tanto de Deus como de Satanás foram descobertos e 


revelados.  Tais coisas foram reveladas pelo Princípio Divino da Igreja da Unificação.  Com o 


Princípio, procuramos resolver todas as questões fundamentais do mundo espiritual e do mundo 


físico e da vida humana, de modo a harmonizar o mundo espiritual e o mundo físico, os quais têm 


uma história de divisão e conflito.  (304-214, 8.11.1999) 


 


Devíamos ―…avançar a unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto‖ 


todos os dias.  Estamos a falar acerca da unificação do mundo espiritual e do mundo físico.  Este é 


o problema.  Lá, vocês serão imediatamente imobilizados.  Eu próprio tenho passado a minha vida 


trepando picos de sofrimento, derramando lágrimas e sangue para ultrapassá-los.  (283-242, 


13.4.1997)  


 


Formamos uma família alargada, pela realização do Reino de Deus na terra, todos os dias.  De 


acordo com que modelo vive esta família alargada?  De acordo com o modelo do mundo espiritual, 


cuja família alargada é maior.  As famílias alargadas de tipo Caim, as famílias alargadas do mundo, 


deviam viver em ritmo com o mundo espiritual, numa relação recíproca, e criar unidade todos os 


dias.  Se vocês dizem ―…esforçar-se todos os dias para avançar a unificação…‖, o avanço não 


significa simplesmente unir-se e parar.  Significa fazer progresso.  Desde a era da família até à era 


da tribo, e, em seguida, até à era do povo, devíamos avançar em direcção à globalização.  Se isto 


não acontecesse, tudo seria dispersado e desordenado.  Sempre, quer trabalhemos, vamos para 


qualquer lugar, nos sentemos ou descansemos, nós, como companheiros objecto, temos de unir-nos 


com o mundo espiritual, como o companheiro sujeito, e, sem estar lá, avançar continuamente.  


Deste modo, podemos ultrapassar os picos da família, tribo, povo, nação e mundo e entrar 


finalmente no Reino de Deus na terra e no Céu.  Limparemos tudo aquilo que Satanás manchou e 


realizaremos o mundo ideal original unificado de Deus.  Temos de esforçar-nos para realizar isto 


rapidamente.  É assim que a ordem é estabelecida.  (261-90, 22.5.1994)  


 


 







5.2. Esforço para avançar 


 


5.2.1. Contribuição diária para o progresso da unificação 


 


O avanço nunca pára.  Temos de avançar constantemente, em todas as direcções, e progredir.  


Vocês deviam seguir este caminho exactamente como prometem e unir-se.  Houve uma razão para a 


minha instituição da promessa.  Assim, se a vossa mente e corpo estão desunidos, e se o vosso casal 


luta, serão incapazes de recitar a promessa.  Se os vossos filhos não se unem convosco, vocês não 


podem recitá-la.  Deviam compreender a preciosidade da família.  O facto de termos tal promessa 


para a família faz com que toda a gente no mundo espiritual nos preste atenção histórica.  Estão a 


dizer que não há outras pessoas na terra tão afortunadas como nós para fazer isso.  Todos os nossos 


antepassados que foram para o mundo espiritual nos enviam.  Quanto à minha mãe, que feliz deve 


estar por receber a Bênção, embora não soubesse nada acerca dela previamente!  Como finalmente 


comecei a falar acerca da providência da terra natal, e estou a abençoar toda a gente no domínio da 


libertação de todas as pessoas, os meus pais podem estar incluídos.  É assim que a ordem é 


estabelecida.  (271-290, 28.8.1995) 


 


Ao avançar, esforçamo-nos com toda a nossa energia.  Esforçamo-nos por avançar em direcção à 


unificação.  Já estamos a avançar, mas continuamos a esforçar-nos com golpes de cassetete.  


Vocês sabem porque é que o quinto parágrafo da Promessa da Família apareceu?  Ele significa 


passagem suave na terra e no Céu!  Significa que os portões do inferno no mundo espiritual e no 


mundo físico foram abertos, e a marcha para entrar no Céu começou e está a progredir.  Esforçar-se 


por avançar em direcção à unificação significa combater duramente.  Se vocês têm muitos irmãos 


mais novos, deviam trazê-los para a Bênção, ainda que tenham de os empurrar.  Se os vossos filhos 


não receberem a Bênção, as coisas correrão mal.  (294-105, 14.6.1998)                


 


Não é verdade que hoje os membros da Igrejas da Unificação só raramente pensam em viver em 


sintonia com o mundo espiritual?  É por isso que vocês estão a viver descontroladamente.  


Deviam reflectir todos os dias.  Ainda que tenham realizado uma família alargada, podem cair 


novamente.  Para se precaverem contra isto, contribuam para a unificação, todos os dias, pelos 


vossos esforços.  Deviam viver em ritmo.  O que vem a seguir é ―prometemos‖.  A perfeição não 


está mencionada aí.  A unificação e perfeição do Reino de Deus no Céu ainda não foram realizadas.  


Devíamos esforçar-nos por consegui-las e viver em ritmo com elas.  Isto é absolutamente 


necessário.  (261-90, 22.5.1994) 


 


Que diz o quinto parágrafo da Promessa da Família? Vivemos assim e formamos uma família 


alargada, pela realização diária do Reino de Deus na terra.  De acordo com que modelo vive esta 


família alargada?  O do mundo espiritual.  O mundo espiritual é a maior família alargada.  A 


família tipo Caim devia formar uma relação recíproca com o mundo espiritual e viver diariamente 







em ritmo e unidade com ele, avançando em direcção à unidade.  O parágrafo afirma que nos 


devemos esforçar todos os dias, para fazer avançar a unificação.  Avançar em frente não significa 


unir-se e permanecer parado.  Significa progresso.  A partir da era da família, da tribo, da raça ou 


povo, este é o caminho que devíamos seguir, em direcção à globalização.  É por isso que se nos 


pede que avancemos.  No dia em que pararmos, escorregaremos.  Parar é ligarmo-nos ao inferno.  


Só podemos prosperar e ligar-nos ao Reino do Céu, quando avançamos em frente, nem que seja um 


só passo.  É isto que prometemos: avançar.  Temos de esforçar-nos por avançar.  Esforçar-nos 


continuamente para fazer progresso.  Avançar rapidamente e fazer coisas depressa: é o que estou a 


pedir.  (261-90, 22.5.1994) 


 


Devíamos ―…esforçar-nos diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, 


como parceiros sujeito e objecto‖.  Que significa avançar em unidade, em direcção à unificação?  


Não se consegue unidade para, em seguida, nos sentarmos a descansar.  Temos de avançar em 


frente.  Ainda temos de lidar com o mundo espiritual.  Não podemos fixar-nos, se só tivermos 


unido o mundo físico.  Temos de ir mais além; esforçar-nos por avançar rapidamente.  Estamos a 


prometer que continuaremos a esforçar-nos.  (283-82, 8.4.1997) 


 


Que diz o quinto parágrafo da Promessa da Família?  Que, centrando-nos em verdadeiro amor, 


prometemos esforçar-nos diariamente para avançar a unificação dos mundos espiritual e físico, como 


companheiros sujeito e objecto.  É necessário progredir e seguir sempre em frente.  Não podemos 


parar.  Esforçarmo-nos por avançar, significa que este avanço tem ser feito com energia.  Estas são 


palavras importantes.  Estamos a viver na terra, a qual é um mundo na posição de companheiro 


objecto em relação ao mundo espiritual – o companheiro sujeito.  Embora o âmbito do vosso 


ambiente de vida seja mais restrito que o do mundo espiritual, temos de criar um modelo que esteja 


de acordo com o modelo do mundo espiritual.  Só devíamos ir para lá, depois de realizar isto.  Isto 


é inevitável, e eu não estou a dizê-lo levianamente.  A Promessa da Família apareceu porque, 


quando consideramos o mundo espiritual e o mundo físico, em conjunto, este é o caminho que Deus 


quer que sigamos.  (274-114, 29.10.1995)  


 


Temos de crescer.  Parar é morrer.  Quando vocês vieram para a Igreja da Unificação, quanto se 


regozijaram por ouvir o Princípio Divino?  Estão ainda mais alegres agora?  O coração, esperança 


e vontade de Deus é transcender a alegria individual e torná-la global.  Também eu sigo esse 


caminho.  Assim, a minha alegria não é minha.  Estou a esforçar-me por globalizá-la.  Todas as 


pessoas tiveram a sua origem em Deus, mas tornaram-se egoístas.  A vossa vida de fé tem sido 


bloqueada por vós próprios.  (273-69, 21.10.1995) 


 


Que diz o quinto parágrafo da Promessa da Família?  ―…a nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual 


e físico, como parceiros sujeito e objecto‖.  Trata-se de progredir, de nos tornarmos novas pessoas 







que têm vida.  O vosso coração, que se regozijou quando vocês vieram para a Igreja da Unificação, 


está a tornar-se cada vez maior ou a diminuir?  Devia crescer e esforçar-se por avançar.  As coisas 


vivas crescem.  Tudo o que não pode crescer morre.  Aqueles que tiverem perdido o seu valor em 


relação ao mundo espiritual, perder-se-ão.  Por conseguinte, estou a pedir-vos que avancem.  (273-


69, 21.10.1995) 


 


Seguimos em frente apressadamente.  Dormir, ser preguiçoso, comer e divertir-se não contam na 


providência de Deus.  Estamos ocupados.  A vida é curta.  Por consequência, ― … a nossa família, 


centrando-se em verdadeiro amor, promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos 


mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto‖.  É preciso correr sem descansar, tal 


como eu.  Corram mesmo sem dormir!  (260-193, 8.5.1994) 


 


―…promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, 


como parceiros sujeito e objecto‖.  Devíamos progredir todos os dias.  Se pararmos, a morte 


espera-nos.  Pereceremos.  Logo, não podemos parar.  Temos de fazer progresso todos os dias, 


ainda que seja só um passo.  Prometemos fazê-lo.  Portanto, temos de avançar para realizar, no 


mundo físico, sem a mínima omissão, tudo o que é requerido pelo mundo espiritual.  (260-305, 


19.5.1994) 


 


A nossa família promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual 


e físico, como parceiros sujeito e objecto.  Temos de avançar em direcção à unidade, porque  


dissemos que nos esforçaríamos por avançar.  Devíamos esforçar-nos duramente por avançar, sem 


qualquer piedade para connosco próprios.  Se abrandarmos o passo na terra, atrasar-nos-emos.  


Temos de avançar energicamente.  (301-83, 16.4.1999) 


 


No quinto parágrafo da Promessa da Família, dizemos que nos esforçaremos por avançar, não 


dizemos?  É bom criar unidade e avançar, mas podemos avançar mais rapidamente se não tivermos 


piedade para connosco próprios.  Se vocês levarem à força as pessoas para a Bênção, quando essas 


pessoas forem para o mundo espiritual não acabarão no inferno.  Irão para o Céu, sem tardar.  É 


por isso que vos estou a dizer que deviam usar força.  (293-318, 18.3.1998)  


 


Todos os dias, o mundo espiritual e o mundo físico, como companheiros sujeito e objecto, devem ser 


unidos.  Tem de haver progresso na sua unificação – desenvolvimento e progresso.  Prometemos 


esforçar-nos para avançar.  Esforçando-nos, sem parar, fazemos com que as coisas se movam 


rapidamente.  Parar é cair.  É ser ligado ao inferno e à morte. Parar liga-nos ao inferno, e avançar é 


desenvolver-se.  Portanto, corram sem descansar.  Corram, corram, sem dormir, como eu!  Se 


fizerem isso, não virão a estabelecer laços com o mundo no qual têm estado a pensar?  Como se 


poderiam relacionar com um mundo no qual não pensassem?  Só então a unidade será conseguida.  







É necessário pensar em sintonia com o mundo espiritual.  Pensar relacionalmente.  (260-193, 


8.5.1994)  


 


5.2.2. Preparemos uma auto-estrada de amor verdadeiro 


 


Deus não queria que o mundo espiritual e o mundo físico estivessem no estado em que estão.  Têm 


de ser completamente purificados.  Não são vocês, individualmente, que os devem salvar.  No 


nome de Jesus, temos de purificar deste modo as famílias da linhagem caída e, em seguida, realizar o 


Reino de Deus na terra e no Céu, nos domínios dos messias tribais, nacionais, e globais.  Temos de 


sentir profundamente o coração de Jesus e dissolver a sua angústia de morrer na cruz, sem ter podido 


formar uma família.  Deus também o deseja.  Logo, vocês deviam resolver isto.  Nessa base, 


deviam formar as vossas famílias.  Não pensem na Igreja da Unificação como uma religião comum, 


como as igrejas cristãs oficiais.  A Igreja da Unificação não é assim.  Isto é sério.  Com os seus 


ensinamentos acerca de ambos os mundos, vocês deviam revolucionar os vossos conceitos seculares 


da família.  Deviam rever completamente tais conceitos dos mundos físico e espiritual.  Depois 


disso, é preciso construir um novo mundo.  (292-320, 27.4.1998) 


 


O mundo físico foi conspurcado.  Para o restaurar, Deus tem estado a conduzir a providência da 


salvação, através da qual Ele estabelece a Sua relação com os seres humanos, que o traíram e caíram 


desgraçadamente para uma posição ainda inferior à de todas as coisas da criação.  Deus tem estado 


a trabalhar para construir uma ponte, desde a Era do Antigo Testamento até ao tempo presente, para 


restabelecer a Sua soberania sobre os seres humanos, que têm sido dominados e acusados por 


Satanás.  (1-282, 16.12.1956) 


 


O quinto parágrafo da Promessa da Família, afirma: ―…a nossa família, centrando-se em verdadeiro 


amor, promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, 


como parceiros sujeito e objecto‖.  Isto significa que todo o mundo é a mesma família.  Nós, na 


posição de companheiro objecto, devíamos unir-nos com o mundo espiritual – o companheiro sujeito.  


Melhor ainda, como o inferno – o domínio de Satanás – continua a oprimir ambos os mundos, uma 


unificação rápida impõe-se.  Os nossos dias estão ocupados.  Seria um infortúnio se a segunda e 


terceira gerações herdassem esta situação.  Vocês têm de saber que as nossas dificuldades estão a 


multiplicar-se gradualmente.  Isto é urgente.  Até ao ano dois mil, devemos decretar a mobilização 


geral.  Como estamos a urgir um tão rápido progresso, um rápido colapso ocorrerá neste mundo, e 


tudo será separado e cairá no inferno; vocês verão isto claramente, com os vossos próprios olhos, 


antes de morrerem.  Saibam que a missão a cumprir pelas nossas famílias, que avançam de acordo 


com os princípios da restauração, figura no conteúdo indivisível da Promessa das Famílias.  (264-


202, 9.10.1994)  


 


Não é verdade que todas as famílias abençoadas esperam a minha vinda?  Vocês querem que eu vá 







à vossa casa?  Quem sabe?  Talvez lá vá um dia.  Por isso, deviam esperar nem que fosse dez 


anos, e, algumas horas antes da minha chegada, preparar um banquete para mim, com as economias 


desses dez anos; deviam ter um tal coração.  Visitaria tais famílias, mesmo de passagem para outro 


lugar.  Ainda que não pudesse visitá-las, o meu carro avariar-se-ia em frente da casa delas, de modo 


que eu teria eventualmente de visitá-las.  Mas isso não será possível sem a vossa devoção.  Se eu 


não conhecesse o mundo espiritual, não seria capaz de percorrer este caminho.  O Pai do mundo 


espiritual é o meu Pai.  Portanto, conheço os segredos do mundo espiritual, melhor que qualquer 


outra pessoa.  Durante a minha vida de refugiado, mesmo os antepassados foram mobilizados.  


Eles incitaram os seus descendentes a preparar uma festa para um hóspede de passagem pela sua 


casa, e acolheram-me assim.  Muitas vezes comi deste modo.  Não falo destas coisas, porque 


muitas delas parecem ser incríveis.   


Adão e Eva não têm direito de posse sobre as coisas de Deus, antes do seu casamento.  Que pensam 


vocês que teria acontecido, se eles não tivessem caído?  Ter bens faz ladrões de vocês.  Quer se 


trate de uma nação ou de quem quer que seja, são todos ladrões.  Na família de Adão, o direito de 


posse, antes do casamento, pertencia a Deus.  Devido à Queda de Adão, os seres humanos 


apropriaram-se dos bens, e isto significou que afastaram Deus.  Ele foi expulso.  O direito de 


posse de bens materiais, amor e família foram destruídos.  Para poderem restaurar isto por 


indemnização para Deus e os Verdadeiros Pais, que conhecem este sofrimento amargo, todas as 


pessoas do mundo têm de ser verdadeiros filhos de piedade filial e patriotas leais.  Assim, devíamos 


ser capazes de persuadir as pessoas a oferecer mesmo o seu corpo em sacrifício, e todos os tesouros 


que possuem e mesmo a sua vida.  Devíamos ser capazes de lhes pedir que Lhe devolvessem todas 


estas coisas, como as Suas possessões.  (299-46, 1.2.1999) 


 


Em que circunstâncias vem o Messias?  Ele devia ser capaz de amar a lei da terra e mesmo o 


protocolo do palácio real do Reino do Céu.  Ele vem para construir tal mundo na terra.  Deste 


modo, o mundo espiritual e o mundo físico unir-se-ão harmoniosamente.  Como podemos unir estes 


dois mundos?  Qual é o elo de ligação entre os dois?  É o amor de Deus.  (207-250, 11.11.1990) 


 


Quem são os filhos e filhas divinos de Deus?  São aqueles que amam o Céu e a terra.  Filhos e 


filhas divinos são aqueles que, em todo o mundo espiritual e em todo o mundo físico, amam o Céu, 


centrados em Deus, e a Sua nação, centrados na realeza da terra.  Eles conhecem o protocolo do 


palácio real do Céu e as leis das nações da terra, procurando assim observar e amar todas as leis do 


Céu e da terra.  Filhos e filhas divinos (seongja) são filhos de Deus.  Encontramos aí o carácter 


chinês seong (聖), que significa santo ou sagrado, e ja (子), que significa filho.  Não é o ja (者), 


que significa camarada.  É seongja, o filho ou filha divina.  Esta é a ideologia centrada no Messias.  


(207-250, 11.11.1990) 


 


Que devem fazer os Verdadeiros Pais?  Eles têm de abrir completamente o caminho bloqueado 


entre o mundo espiritual e o mundo físico, e construir uma auto-estrada, uma auto-estrada do inferno, 







da prisão de Danbury, do inferno do mundo espiritual até ao Céu!  (134-127, 25.2.1985) 


 


Estou a dizer que devíamos construir uma grande auto-estrada; um caminho directo do mundo físico 


para o mundo espiritual.  Esta estrada não pode ser percorrida sem verdadeiro amor.  Construamos 


uma auto-estrada de verdadeiro amor, onde a largura seja idêntica à partida e à chegada do mundo 


espiritual e do mundo terreno.  Esta finalidade só pode ser cumprida, depois de o Reino de Deus na 


terra ter sido realizado.  (135-168, 12.11.1985)  


 


Sob a ordem de Deus, estou a remover todas as pequenas pontes entre o mundo espiritual e o mundo 


físico, e a construir uma auto-estrada e um caminho de ferro.  Logo que tenha começado, a minha 


esperança é construir uma auto-estrada contínua até Londres.  É isto algo fácil ou difícil?  É difícil.  


Quão difícil?  Tenho de arriscar a vida, e não só uma ou duas vezes..  Não posso parar no caminho.  


Porquê?  Porque ser desprezado é insuportável.  Estou a correr, de dia e de noite, porque não 


posso me esquecer da minha missão, de dia e de noite.  Corro até que qualquer dos meus 


detractores deixe de me perseguir, depois do que encontrarei Deus.  Ele tem percorrido todo o 


caminho até ao fim da humanidade.  Até que eu chegue ao meu destino, O encontre e obtenha 


controlo, através de negociações decisivas, não tenho tempo para descansar.  Deste modo, unifiquei 


o mundo espiritual e, em seguida, unifiquei a terra, através de uma luta terrena.  Tudo foi destruído, 


devido ao começo da falsa família de Satanás, com um casamento diametralmente oposto a Deus.  


Mas os Verdadeiros Pais vieram e casaram, seguindo o caminho oposto ao dos falsos pais, dividindo 


desse modo o Céu e a terra.  Vocês deviam saber que o Reino do Céu é estabelecido na família.  


(271-200, 28.8.1995)  


 


6. Explicação do Sexto Parágrafo da Promessa da Família 


 


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


substancializar Deus e os Verdadeiros Pais; aperfeiçoará a família que mobiliza a fortuna celestial 


e transmite as bênçãos de Deus à comunidade. 


 


6.1. Uma família que substancializa Deus e os Verdadeiros Pais 


 


Que diz o sexto parágrafo da Promessa da Família?  Diz que ―…a nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor, promete substancializar Deus e os Verdadeiros Pais; aperfeiçoará a família que 


mobiliza a fortuna celestial e transmite as bênçãos de Deus à comunidade‖.  Vocês deviam 


compreender o que os Verdadeiros Pais têm feito, e tornar-se uma família que os substancializa.  


Tal como a fortuna celestial segue os Verdadeiros Pais, quando eles se movem, vocês deviam unir-se 


completamente com eles e tornar-se famílias que movem a fortuna celestial e transmitem as bênçãos 


de Deus às vossas comunidades.  Não podem fazer isso sozinhos: deviam criar famílias como a 


vossa.  Estão a prometer ser tais famílias centrais.  (267-153, 4.1.1995) 







 


―…a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete substancializar Deus e os 


Verdadeiros Pais…‖  Vocês têm de tornar-se famílias que substancializam Deus e os Verdadeiros 


Pais.  Deste modo, tornando-se verdadeiras famílias que movem o Céu e a terra, transmitam as 


bênçãos de Deus às vossas comunidades, em vez de as conservarem todas para vocês.  Sejam 


famílias que possam ser uma bênção e dêem bênçãos sempre que se movam.  Se há pessoas à vossa 


volta, que não sabem o Princípio Divino, ensinem-lho.  Ainda que se vos oponham, tentem viver 


juntamente com elas, sem lutar, e convencê-las.  Ensinem-no à vossa comunidade e, gradualmente, 


expandam isto.  Não vivam sozinhos.  (266-151, 22.12.1994) 


 


―…a nossa família… promete substancializar Deus e os Verdadeiros Pais…‖.  Vocês são famílias 


que encarnam Deus e os Verdadeiros Pais.  As famílias que encarnam Deus e os Verdadeiros Pais 


são as famílias que mobilizam a fortuna celestial.  Prometemos tornar-nos famílias que mobilizam a 


fortuna celestial…e transmitem as bênçãos de Deus à nossa comunidade.  Não estamos a dizer que 


nós sozinhos queremos obter as bênçãos do Céu, e viver uma boa vida.  Estamos a dizer que, 


finalmente, nos devemos tornar famílias reais, e fazer de todas as outras pessoas seus membros.  


(260-195, 8.5.1994) 


 


Temos de ser famílias representativas de Deus e trabalhar para trazer paz, felicidade e liberdade na 


terra.  Portanto, devíamos sempre mover-nos ao mesmo ritmo que o Céu e a terra.  Em seguida, 


como estamos em sintonia com Deus, como famílias, devíamos transmitir fortuna celestial às nossas 


comunidades.  Isto é o sexto parágrafo da Promessa da Família.  Desse modo, tornamo-nos 


eventualmente famílias que encarnam Deus e os Verdadeiros Pais, e realizam o domínio unificado 


do coração de Deus.  O mundo da cultura do coração começa hoje, através do mundo.  Esta é a 


nossa promessa.  (266-103, 18.12.1994) 


 


Não só eu, mas também todos vocês deviam tornar-se verdadeiros pais.  Tornei-me uma grande 


árvore, mas tal como células se multiplicam, vocês deviam ser como células.  Todos vocês são 


sementes que se parecem comigo, como a grande árvore. Assemelham-se à raiz.  (259-318, 


24.4.1994) 


 


A mente e o corpo deviam ser unificados.  O mesmo devia acontecer com o homem e a mulher, e 


Caim e Abel.  Devido à Queda, a mente e o corpo, Adão e Eva, e os seus filhos foram separados, e 


por isso têm de ser reunificados.  Como?  Não há problema, porque conhecemos claramente a 


teoria.  Os Verdadeiros Pais são o verdadeiro modelo de unidade entre a mente e o corpo, marido e 


mulher e pais e filhos. Vocês sabem tudo, porque eu ensinei-vos.  Os Verdadeiros Pais conseguiram 


vitória global; eu tenho de realizar o Reino do Céu global, mas vocês só têm de realizar o Reino do 


Céu ao nível familiar.  Para vocês se tornarem verdadeiros pais, precisam unificar mente e corpo, 


marido e mulher, e pais e filhos, recuperando assim tudo o que a família de Adão perdeu através da 







Queda. Isto é o começo.  Vocês têm de restaurar paz, felicidade, liberdade, unidade e o Reino do 


Céu.  Então, tudo correrá bem.  (259-318, 24.4.1994) 


 


Que ensina o sexto parágrafo da Promessa da Família?  Afirma que mobilizaremos a fortuna 


celestial, como famílias que substancializam os Verdadeiros Pais.  O ideal da criação é realizado a 


seguir.  Devemos tornar-nos famílias que transmitem as bênçãos do Céu às nossas comunidades.  


O que determinará o vosso reconhecimento como súbditos de mérito do Reino de Deus será o 


número de gerações e o número de milénios que a história do mundo, baseada na cultura do coração 


e linhagem não profanada, pode durar através de vocês.  Essa é verdadeiramente a fórmula!  (292-


107, 28.3.1998)  


 


6.2. Famílias que mobilizam a fortuna celestial 


 


A humanidade tem de saber o caminho através do qual a fortuna celestial vem.  Um movimento 


eterno anima a fortuna celestial.  No caminho da eternidade, ela revolve, perpetuamente, seguindo 


princípios imutáveis.  A questão consiste em saber como nós, seres humanos que permanecemos 


aqui, nos podemos adaptar a essa fortuna, à medida que ela traça os sulcos de prosperidade e 


declínio, nas suas relações com a humanidade.  (149-151, 21.11.1986) 


 


Quem controla a fortuna celestial?  O Senhor que criou o universo.  Quem é esse Senhor?  Em 


termos religiosos, chamamos-Lhe Deus e usamos vários outros nomes, mas a questão não é esta.  


Deve haver um certo Ser Central.  Tudo correrá bem, se tivermos a certeza que esse Ser existe e 


seguirmos O Seu caminho, sem vacilar.  (209-176, 29.11.1990)  


 


A fortuna celestial revolve de modo não arbitrário.  Como segue a sua própria ordem, caminho e lei, 


move-se de acordo com eles.  Por conseguinte, todos os seres humanos sob a fortuna celestial 


vivem para a causa dos outros.  (233-81, 30.7.1992) 


 


A fortuna celestial nunca declina.  Enquanto a nossa vida se pode desviar do caminho principal e 


seguir por atalhos, devido às circunstâncias, a fortuna celestial não muda de curso, porque obedece 


ao governo de Deus.  É eterna.  Tal como as quatro estações da Primavera, Verão, Outono e 


Inverno são imutáveis, a fortuna celestial, que move a humanidade, segue ao longo do trajecto 


imutável que passa pelo indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo.  Até agora a humanidade 


não sabia isto.  (204-57, 1.7.1990) 


 


Uma certa fortuna existe para cada indivíduo, mas também para as famílias, nações, mundo, e o céu 


e a terra.  Por maior que seja a fortuna com que nascemos, se a fortuna da nossa família declina, 


sofremos dificuldades em conjunto.  Também, aqueles que têm boa fortuna individual ou familiar 


não poderão evitar o seu declínio, se a mais ampla fortuna nacional declina.  Além disso, as 







fortunas da nação e do mundo são determinadas de acordo com a direcção e progresso da fortuna 


celestial, a qual engloba e existe para o todo.  Estabelecer o caminho celestial no mundo significa 


ajustar o curso de indivíduos e nações ao da fortuna celestial.  (234-258, 26.8.1992) 


 


A fortuna celestial deve prover a todas as necessidades das boas pessoas.  Por consequência, vocês 


não deviam ser cobiçosos e pensar em açambarcar tudo para vós próprios.  Para se ser bom, só há 


dois caminhos: ou se vai para um lugar mais elevado, ou para um lugar mais baixo.  Se se vai para 


um lugar mais baixo, tudo será fornecido naturalmente.  Ar e água enchem uma cova; porquê não 


entraria aí a fortuna celestial?!  (237-114, 13.11.1992) 


 


Toda a gente tem medo de mim, porque, se digo uma palavra, as coisas acontecem no mundo 


exactamente como eu digo.  Isto não acontece por acaso.  Como conheço precisamente o curso da 


história, também conheço o tempo em que vivemos.  As coisas não acontecem como eu digo, 


porque eu profetizo; simplesmente estão destinadas a acontecer desse modo.  Se também vocês 


pudessem ver todas as direcções da fortuna celestial, poderiam falar acerca de tudo o que acontecerá 


no futuro, mesmo das coisas que acontecerão daqui a mil anos.  (233-161, 1.8.1992) 


 


Agitei os ventos da fortuna celestial, porque a conheço.  Onde existe uma área de baixa pressão, 


vento de uma alta pressão mover-se-á para lá.  Se empregarmos todas as nossas energias e 


devotarmos os maiores esforços de baixa pressão, o amor de alta pressão de Deus precipitar-se-á 


para lá causando um tufão.  Vocês não acreditavam nisto, não é verdade?  Devíamos apanhar o 


vento da fortuna celestial.  (234-160) 


 


As pessoas dizem que sou um homem misterioso.  Sei de coisas que nenhuma outra pessoa sabe, e 


como a fortuna celestial se move.  Sei como se estão a mover as fortunas da Coreia, Ásia e do 


mundo.  Se as agarrarmos e as unirmos, tudo será capturado.  Um mosquito nas traseiras de um 


cavalo veloz viaja uma grande distância, mesmo enquanto suga sangue.  Assim, se vocês se 


agarrarem à fortuna celestial e não caírem, tudo estará bem.  (233-66, 30.7.1992) 


 


Aqueles que não podem transcender o mundo não podem seguir a fortuna celestial.  Por isso, a 


Igreja da Unificação ensina as pessoas a transcender o mundo e a agarrar-se à fortuna celestial.  


Então, com fortuna proveniente de Deus, um indivíduo tem de permanecer numa posição igual à Sua, 


e receber d’Ele o título e selo real, como o Senhor que faz mover a fortuna celeste na terra.  Só 


então pode ser o Messias, Salvador e Verdadeiro Pai.  Assim, embora todo o mundo me tenha 


estado a atacar, uma pessoa verdadeiramente boa não retalia.  (233-66, 30.7.1992) 


 


Para cavalgar na fortuna celeste, é necessário saber onde ela passa.  Não a encontraremos num 


lugar onde toda a gente gosta de ir comer e beber.  Estará num lugar onde ninguém gosta de ir.  


Deve ser um lugar onde se está sempre grato por tudo e se dá glória a Deus, enquanto cumprimos as 







nossas responsabilidades.  Aqueles que estão em tal lugar podem cavalgar na fortuna celeste.  


Logo, vocês deviam ser vitoriosos custe o que custar.  (19-145, 1.1.1968) 


 


Vocês deviam estar na posição de servir a Coreia, permanecendo na sombra e pondo as pessoas em 


plena luz do sol.  A vossa posição é uma de serviço e sacrifício.  Isso deve fazer-se na base do 


amor de Deus, com um amor que serve os outros, no nome do Céu, da terra e da história.  Além 


disso, devem representar o amor de todas as nações, a autoridade do amor de todos os povos.  Se o 


fizerem, Deus virá para vós, pessoalmente, como a luz do sol.  O poder para mover o Céu, para 


mover todas as bênçãos e para controlar a fortuna celestial acompanha verdadeiro amor.  (179-318, 


14.8.1988)  


 


Agora que o tempo chegou para a fortuna celeste começar a beneficiar a Coreia, vocês devem 


trabalhar para a recriação deste povo.  Devido à Queda, o companheiro sujeito tem de, 


inevitavelmente, fazer a recriação.  Com esta ideologia temos de formar o nosso companheiro, em 


lugar de Deus.  Assim, temos de recriar a nossa família, nação e mundo. Ainda que vocês 


desconheçam isto, como uma tal missão age transcendendo o tempo, vinte e quatro horas por dia, 


sob a proposição das vias da providência, deviam aceitá-la.  E, dando as boas-vindas à nova 


Primavera, deverão abraçar o mundo, cantando, e tornando-se vitoriosos.  (137-79, 18.12.1985)  


 


Vocês não deviam tentar viver uma vida calma e isolada.  ―…a nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor, promete substancializar Deus e os Verdadeiros Pais…‖.  A fortuna celestial 


permanece com Deus e os Verdadeiros Pais.  Formaremos famílias que mobilizam a fortuna 


celestial, e transmitem as bênçãos de Deus às nossas comunidades.  Isto significa que, onde quer 


que vamos, as famílias abençoadas serão famílias centrais, que podem dar bênçãos a toda a gente.  


Mas, não temos estado a viver assim, ou temos?  (260-156, 2.5.1994) 


 


Que vem a seguir?  ―…centrando-se em verdadeiro amor… aperfeiçoará a família que mobiliza a 


fortuna celestial…‖.  Mobilizar a fortuna celestial não é parte do sexto parágrafo da Promessa da 


Família?  Se os Verdadeiros Pais passaram por tanto sofrimento, não foi para viverem uma vida 


fácil, mas para libertarem toda a humanidade, partilhando com ela a fortuna celestial e transmitindo-


lhe a lei moral do Céu.  Os Verdadeiros Pais devem transmitir a fortuna celestial, à medida que os 


segue.  Não importa quanto progresso fizermos e quão unidos estivermos, não será bom que 


venhamos para a terra só para receber a nossa própria porção de bênçãos e, em seguida, partamos 


para o mundo espiritual.  Em vez disso, antes de partirmos, transmitamos algo que possa satisfazer 


todas as pessoas e lhes traga os grande benefícios da fortuna celestial.  (261-91, 22.5.1994) 


 


6.3. Uma família que transmite as bênçãos de Deus à nossa comunidade 


 


Que diz o sexto parágrafo da promessa?  Afirma que a nossa família promete tornar-se uma família 







que mobiliza a fortuna celestial, pela substancialização de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Tornando-


nos famílias que mobilizam a fortuna celestial, devíamos transmitir as bênçãos de Deus às nossas 


comunidades.  Quem são as nossas comunidades?  São o mundo Caim.  Precisamos delas.  


Vocês irão sozinhos para o Reino do Céu?  Um dia, toda a gente na vossa comunidade dirá de 


certeza: ―Seus loucos!  Estão a tentar ir para o Reino do Céu sozinhos?  É essa a vontade de Deus?  


Quando dissemos que não gostávamos da Igreja da Unificação, deviam ter-nos repreendido e batido 


com um pau, mesmo até à morte.  Porque não o fizeram?‖  (283-82, 8.4.1997) 


 


Prometemos aperfeiçoar a família que transmite as bênçãos do Céu à nossa comunidade.  Isto 


significa que devemos ser agentes de transmissão de bênçãos.  Não recebemos a Bênção para viver 


uma vida tranquila.  Uma vez que fomos chamados antes de todas as outras pessoas, temos de nos 


esforçar para que as famílias dos nossos irmãos e irmãs sejam como as nossas.  Portanto, estamos a 


dizer que, pela propagação da fortuna celestial, seremos famílias que existem para fazer com que as 


outras famílias sejam como as nossas.  As bênçãos não são só para nós.  Queremos dizer que 


criaremos harmonia familiar, que pode cumprir tudo, e que harmonizaremos todas as famílias, para 


que possam ser unificadas.  (260-305, 19.5.1994) 


 


O sexto parágrafo da promessa afirma que a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, 


promete mobilizar a fortuna celestial pela substancialização de Deus e dos Verdadeiros Pais, e 


aperfeiçoar-se para transmitir as bênçãos do Céu à nossa comunidade.   


Vocês deviam compreender o que os Verdadeiros Pais têm feito, e tornar-se uma família que os 


substancializa.  Tal como a fortuna celestial segue os Verdadeiros Pais, quando eles se movem, 


vocês deviam unir-se completamente com eles e tornar-se famílias que movem a fortuna celestial e 


transmitem as bênçãos de Deus às vossas comunidades.  Não podem fazer isso sozinhos: deviam 


criar famílias como a vossa.  Estão a prometer ser tais famílias centrais.  (267-153, 4.1.1995) 


 


Que ensina o sexto parágrafo da Promessa da Família?  Afirma que mobilizaremos a fortuna 


celestial, como famílias que substancializam os Verdadeiros Pais.  O ideal da criação é realizado a 


seguir.  Devemos tornar-nos famílias que transmitem as bênçãos do Céu às nossas comunidades.  


O que determinará o vosso reconhecimento como súbditos de mérito do Reino de Deus será o 


número de gerações e o número de milénios que a história do mundo, baseada na cultura do coração 


e linhagem não profanada, pode durar através de vocês.  Essa é verdadeiramente a fórmula!  (292-


107, 28.3.1998)  


 


―…a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete substancializar Deus e os 


Verdadeiros Pais; aperfeiçoará a família que mobiliza a fortuna celestial e transmite as bênçãos de 


Deus à comunidade‖.  Vocês não devem viver confortavelmente e isolados dos outros.  Deus não é 


assim, e os Verdadeiros também não.  Os Pais deviam educar os seus filhos e filhas para serem 


melhores que eles próprios.  Vocês deviam formar famílias que se ligam a todas as direcções.  







(280-35, 13.10.1996) 


 


Os vossos antepassados no mundo espiritual farão com que vocês paguem indemnização, a não ser 


que trabalhem agora para transmitir as bênçãos de Deus às vossas comunidades.  Eles revoltar-se-


ão.  Continuarão a obstruir o vosso caminho e interferirão com vocês.  Dirão: ―Seus loucos, como 


é que as vossas acções não estão de acordo com a vossa promessa?‖  É por isso que vos estou a 


dizer que dêem tudo o que têm.  Se não o fizerem, serão imobilizados no mundo espiritual.  Este é 


um importante documento contratual.  É a nossa promessa.  (266-151, 22.12.1994)  


 


O sexto parágrafo da promessa afirma que a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, 


promete mobilizar a fortuna celestial, pela substancialização de Deus e dos Verdadeiros Pais, e 


aperfeiçoar-se para transmitir as bênçãos de Deus à nossa comunidade.  Estamos a prometer tornar-


nos agentes de bênçãos.  Só então vocês poderão possuir tudo o que está no Céu e na terra, e, nesta 


posição, tornar-se-ão agentes das bênçãos que Deus vos deu.  Estão a prometer tornar-se fontes de 


bênçãos.  (264-202, 9.10.1994) 


 


Quando vocês regam grelos de feijão, todos os dias, a água pode escorrer, mas, mesmo assim, eles 


crescem.  Como poderei descrever a vossa situação?  Talvez se sintam miseráveis, como ratinhos 


que caíram na água, mas isso não terá importância, se a Igreja da Unificação continuar a crescer.  


Embora a minha situação pessoal fosse miserável, tivesse de ir para a prisão de Danbury e fosse 


censurado publicamente, percorri este caminho pensando que expandiria a vontade de Deus, e na 


realidade, depois disso, estou a realizar grandes coisas.  Vocês presenciaram tal facto, não é 


verdade?  Em que nome?  Não é no meu nome, mas no nome deste universo, na presença de Deus.  


Como o caminho celestial está ligado a nós, e é um caminho onde Deus pode agir, o universo está 


destinado a cooperar e, por conseguinte, podemos avançar para a vitória.  (147-197, 21.9.1986)  


 


Na família, os filhos de piedade filial são reconhecidos pela sua dedicação afectuosa para com os 


pais.  Numa nação, o amor patriótico anima o servo fiel.  No mundo, aqueles que procuraram 


transcender a sua raça para amar as pessoas do mundo organizaram as esferas culturais, e formaram 


uma nova estrutura global baseada nos ensinamentos de Jesus, Buda, Confúcio e Maomé.  


Considerando isto, que espécie de pessoas podem ser os porta-estandartes que chegarão finalmente à 


fortuna celestial?  Deus ama o Céu e a terra, do mesmo modo.  Logo, eles têm de ser campeões de 


amor que possam amar o Céu e a terra.  Tal é a conclusão.  (199-215, 17.2.1990)  


 


           


 


 


 


 







7. Explicação do Sétimo Parágrafo da Promessa da Família 


 


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, e através da 


vida pela causa dos outros, promete aperfeiçoar o mundo, com base na cultura do coração, a qual 


tem a sua origem na linhagem original. 


 


7.1. A família ligada à linhagem original 


 


O sétimo parágrafo da promessa da família é importante, embora seja simples.  As palavras ―…a 


nossa família, centrando-se em verdadeiro amor…a qual tem a sua origem na linhagem original‖ 


falam acerca da herança da linhagem original de Adão que não tem linhagem caída, sem nenhuma 


relação com a Queda.  Então, continua: ―…a nossa família… promete aperfeiçoar o mundo baseado 


na cultura do coração, a qual tem a sua origem na linhagem original‖.  O nosso mundo deve ser 


baseado na cultura do coração.  Devemos ser a Família da Unificação, uma só família centrada no 


amor único de Deus.  Cinco raças formarão uma só família, sem posições elevadas e baixas.  Um 


tal tempo virá no futuro.  (261-93, 22.5.1994) 


 


É a linhagem original centrada em Deus.  Se herdarmos esta linhagem original, a cultura original do 


coração aparece.  Onde a linhagem original foi perdida, a cultura do coração não emerge.  A 


cultura tem um carácter histórico.  A cultura do coração deve ser uma rede da família, sociedade, 


nação e mundo.  ―…A nossa família promete aperfeiçoar o mundo, com base na cultura do coração, 


a qual tem a sua origem na linhagem original‖.  Isto significa que a questão consiste em saber como 


deixar por detrás uma linhagem pura.  De outro modo, o nosso mundo baseado na cultura do 


coração não será realizado.   


A não ser que o mundo baseado na cultura do coração seja estabelecido, o imenso Reino do Céu, 


onde devemos viver com a fundação de coração já preparada, extinguir-se-á.  Por esta razão, 


devemos viver com base no domínio da cultura do coração.  (260-305, 19.5.1994)  


 


Que é a linhagem original?  A partir de Adão e Eva verdadeiros, a linhagem dos filhos puros de 


descendência directa dos Verdadeiros Pais, deve ser preservada durante milhares de anos.  O 


ambiente no qual vivemos é extremamente impuro.  Contudo, se vocês conservarem a vossa 


fidelidade e castidade, podem chegar ao lugar das mais altas bênçãos, mesmo no meio de um 


ambiente tão impuro.  Este é o privilégio especial que só o Rev. Moon, e nenhuma outra pessoa, 


vos pode conceder.  Ninguém mais é a raiz fundamental da linhagem.  (291-181, 11.3.1998) 


 


A linhagem original já não é uma linhagem caída.  É uma linhagem que se separou de Satanás e 


restaurou a Queda por indemnização.  É o resultado de enxertia.  Uma vez que a raiz seja 


arrancada e que o enxerto pegue, a terceira geração receberá as sementes da linhagem original.  As 


sementes da árvore enxertada deviam tornar-se verdadeiras oliveiras.  Para que isto aconteça, três 







gerações têm de passar.  Vocês estão confiantes?  Isto é sério.  Vocês são oliveiras selvagens, 


não são?  Oliveiras selvagens devem ser enxertadas; não podem voltar para o seio materno e nascer 


dele.  Ao fim de três gerações, quando se semeiam as sementes colhidas de lá, elas deviam aparecer 


como verdadeiras oliveiras.  Três gerações têm de passar.  Isto é sério.  (301-85, 16.4.1999) 


 


Na Igreja da Unificação, a coisa mais importante é não profanar a linhagem original.  Isso significa 


que os vossos descendentes não deviam profanar a sua linhagem, do mesmo modo que Adão e Eva 


fizeram quando caíram.  A promessa afirma que a nossa família promete aperfeiçoar o mundo 


baseado na cultura do coração, a qual tem a sua origem na linhagem original.  (260-196, 8.5.1994) 


 


Um único erro cometido por Eva destruiu a linhagem original, a qual só foi restaurada depois do 


cumprimento de inúmeras condições de indemnização, no decurso das eras.  É terrível pensar no 


sofrimento.  A relação entre um homem e uma mulher é, verdadeiramente, algo terrível.  (290-312, 


4.3.1998) 


 


Estamos a voltar para o estado original.  É disso que fala o sétimo parágrafo da Promessa da 


Família.  A linhagem original é uma linhagem centrada em Deus.  O sétimo parágrafo afirma que 


construiremos o mundo baseado na cultura do coração, cuja origem é a linhagem original, quando 


vivemos para a causa dos outros.  Devíamos deixar uma linhagem pura, durante milhares de 


gerações.  A Queda, cometida por um homem e uma mulher num momento de descuido, provocou 


o aparecimento de uma história mundial atroz, e este mundo indesejável, na terra e no mundo 


espiritual.  Que faremos acerca disto?  (292-320, 27.4.1998) 


 


Que é a linhagem original?  Não é uma linhagem caída.  Vocês são casais ligados à linhagem caída, 


não são?  Por mais orgulhosos que se sintam de vós próprios, não podem negá-lo.  Deus está 


ligado à linhagem original não caída.  De agora em diante, teremos de criar um mundo baseado na 


cultura do coração, através da vida pela causa dos outros.  Deus não pôde fazer isto.  Como Ele 


não pôde estabelecer o domínio da linhagem original, de modo que as pessoas possam viver para a 


causa dos outros, na terra – o que é a essência do ideal da criação – o mundo do coração foi, em vez 


disso, ligado ao inferno perpétuo.  Ao virá-lo ao contrário, na direcção do Reino do Céu, temos de o 


restaurar para a sua forma original.  (297-312, 22.12.1998) 


 


A linhagem original centrada em amor.  A linhagem!  As famílias abençoadas da Igreja da 


Unificação deviam fazer esforços especiais e devotados para se tornarem os antepassados da 


primeira geração, de modo que os seus descendentes não sejam corrompidos durante milhares de 


anos.  A partir da sua geração, a Queda não pode ser tolerada.  Se caíssem, não seriam perdoados, 


porque se tornariam uma família representativa que caiu no nível global, o que é centenas de vezes 


mais sério que a primeira Queda.  Tal era assustadora está a aproximar-se.  Por conseguinte, não 


me posso alongar.  Neste preciso momento, não posso dizer palavras conclusivas.  Deus não pode 







enfrentar filhos e filhas nascidos de famílias abençoadas caídas.  Este é o pecado de todos os 


pecados, e, por consequência, Deus não pode encará-los, ainda que fossem virados ao contrário, no 


inferno.  Vocês deviam saber que, quando se trata do amor entre um homem e uma mulher, um 


desvio do caminho certo causa terríveis consequências.  (261-93, 22.5.1994) 


 


7.2. Viver uma vida ao serviço dos outros 


 


O sétimo parágrafo da Promessa da Família diz: ―…promete aperfeiçoar o mundo, com base na 


cultura do coração, a qual tem a sua origem na linhagem original‖.  A isto é preciso acrescentar: 


―através da vida pela causa dos outros‖.  Vivendo pela causa dos outros, devemos aperfeiçoar o 


mundo baseado na cultura do coração, a qual tem a sua origem na linhagem original.  Dizer que se 


vive para a causa dos outros podia ser vago.  Portanto, devemos aperfeiçoar o mundo baseado na 


cultura do coração, através da nossa vida quotidiana concreta – vida individual, familiar, e social.  


(297-209, 20.11.1998) 


 


―…centrando-se em verdadeiro amor, e através da vida pela causa dos outros… a qual tem a sua 


origem na linhagem original‖.  Trata-se de amor que serve.  Vocês deviam poder sentir amor.  É 


algo sagrado.  Deviam poder dominá-lo.  Não deviam fazer coisas como lhes agrada.  


Construímos um mundo baseado na cultura do coração, através da vida pela causa dos outros.  Que 


é o mundo baseado na cultura do coração?  É o mundo baseado na cultura do amor de Deus; 


estamos a procurar a cultura mundial original.  É o mundo da cultura baseada em verdadeiro amor.  


(304-273, 9.11.1999) 


 


Sei que muitos de vocês não querem ser dominados por ninguém, em nenhumas circunstâncias.  


Porém, até agora, as pessoas não puderam imaginar, mesmo nos seus sonhos, quanta felicidade 


existe quando se é dominado por aquele que vive para os outros.  Quando se observa a estrutura do 


mundo espiritual, vê-se que Deus, o grande Mestre do Céu e da terra, é o centro de todos os seres, 


em todo o universo, que existem para os outros.  Por esta razão, é grande felicidade ser-se 


dominado por Ele, mas as pessoas não compreendem isto.  Deus tinha de estabelecer o princípio de 


viver para os outros, porque sabe que é aqui, que o mundo ideal da unificação, onde as pessoas 


podem viver com gratidão, é estabelecido por toda a eternidade.  (75-322, 16.1.1975) 


 


Sejam pessoas que vivem para a causa dos outros.  Esta é a base da origem e formação do cosmos.  


Deus existe para os outros.  Nada no cosmos contraria este princípio.  Aquele que permanece na 


posição central e essencial do companheiro sujeito, que é a origem da criação de novas coisas, é bem 


acolhido pelo cosmos, e mesmo por Deus.  Alguém como eu, Rev. Moon, pertence a esta categoria.  


Vocês não o sabem, e não se podem aperceber disso completamente.  Todavia, mesmo o mundo 


espiritual se está a mover comigo no centro.  Vocês não conhecem tal mundo, não é verdade?  É 


por isso que estão a viver descuidadamente.   (255-176, 10.3.1994)  







 


O amor não é realizado quando se está sozinho.  De onde vem o amor?  Não vem de nós, mas do 


nosso companheiro objecto.  Como vem do nosso companheiro objecto, temos de curvar a cabeça e 


servi-lo.  É daqui que deriva o princípio celestial de viver para a causa dos outros.  Quando algo 


extremamente precioso vem para nós, devíamos exaltar e servir os outros, para o poder receber.  Só 


podemos receber amor quando tivermos posto em prática a filosofia de viver para os outros.  (143-


277, 20.3.1986)  


 


Aqueles que vivem para os outros, com verdadeiro amor, de dia ou de noite, são bem acolhidos, em 


qualquer lugar do cosmos para onde vão.  Aconteça o que acontecer, vocês estão destinados a ser 


exibidos na galeria de exposições do mundo espiritual.  O mundo espiritual é um lugar onde existe 


uma exibição humana permanente.  No mundo espiritual, a vida que vocês viveram na terra será 


imediatamente exibida.  Querem ser a última pessoa lá, ou alguém que toda a gente louva?  Qual?  


Querem ser a pessoa mais louvada de todas, não querem?  Para que isso aconteça, vocês têm de 


viver como lhes peço.  Estou a dizer que, antes de tentarem ser louvados ao máximo, deviam viver 


ao máximo para a causa dos outros.  Tais pessoas tornar-se-ão certamente as pessoas centrais.  


(255-179, 10.3.1994) 


 


Quanto ao conceito de eternidade, ela é impossível quando vocês vivem para vós próprios.  Quando 


se observa um objecto em movimento, quanto maiores forem as forças recíprocas, centrífuga e 


centrípeta, tanto mais rapidamente ele gira.  Deus, o Rei da sabedoria, estabeleceu a lei de viver 


para a causa dos outros, para tornar possível a eternidade.  (75-318, 16.1.1975) 


 


Aquele que vive para os outros não perece.  Também, aquele que vive para os outros continuará a 


ser ensinado pelo mundo espiritual, que o ajudará a relacionar-se com novas coisas.  Como 


estabelece relações com novas coisas, tornar-se-á naturalmente famoso e conhecido através do 


mundo.  (292-26, 27.3.1998) 


 


Onde está o caminho que conduz à unidade, o caminho que pode ser o ponto de partida da paz?  


Deus tinha de estabelecer o princípio que não só Ele, mas também verdadeiras pessoas vivem para 


os outros.  Por isso, amor, ideal, paz, e felicidade verdadeiros são estabelecidos quando se vive para 


os outros ; não podem ser estabelecidos de outro modo.  Nós, seres humanos, não sabíamos que isto 


era a essência da criação do Céu e da terra.  (75-320, 16.1.1975) 


 


As pessoas no mundo, muitas vezes perguntam a si próprias qual é o sentido da vida.  A questão 


consiste em saber como estabelecer a própria visão da vida, do mundo, e do cosmos.  Como vamos 


fazê-lo?  A questão mais séria de todas é como ordenar tudo sistematicamente e relacionar os seus 


sistemas dimensionais.  O ponto de vista do princípio de viver para a causa dos outros, a visão mais 


nobre da vida, permite-nos ser felizes, enquanto vivemos para toda a humanidade, mundo, nossa 







nação, nossa sociedade, nossa família, nosso cônjuge e os nossos filhos.  Esta é a visão mais 


elevada da vida.  (75-324, 16.1.1975) 


 


Quando vocês vêm para a Igreja da Unificação, não são encorajados a viver uma vida secular 


confortável.  Contudo, ainda que tenham vivido na mais extrema miséria e sofrimento, e morram na 


rua, tão miseravelmente que nem mesmo cães prestem atenção a vocês, um dia virá em que flores 


desabrocharão no lugar da vossa morte.  Aí, todos os santos se reunirão e criarão uma cidade.  A 


minha ideia é fazer passar os membros da Igreja da Unificação por um sofrimento horrível, por 


causa da nação e do mundo, e educá-los como filhos filiais e patriotas.  Se se recusarem a seguir 


esse caminho, terei de esbofeteá-los.  Mesmo que tenha de dar-lhes pontapés, tenho de ajudá-los a 


ultrapassar a miséria e dificuldade actuais.  Isto é amor.  (49-303, 17.10.1971)  


 


7.3. Aperfeiçoar um muno baseado na cultura do coração 


 


O mundo baseado na cultura do coração é o mundo da cultura original de Deus, e o mundo da 


cultura do Adão perfeito, não relacionado com a Queda.  Não há duas culturas; só uma.  É o 


mundo unificado, onde só há uma língua, um conjunto de costumes, de hábitos e uma só tradição.  


Vocês deviam saber que só em tal lugar pode Deus viver juntamente com indivíduos e com as suas 


famílias.  (261-93, 22.5.1994)  


 


Vocês compreendem o que é o mundo baseado na cultura do coração?  É o mundo unificado do 


coração de Deus, do Céu, da terra, e do coração dos Verdadeiros Pais.  Por consequência, dizemos: 


―…a nossa família… promete aperfeiçoar o mundo, com base na cultura do coração…‖.  Este é o 


nosso ideal.  A cultura não devia ser duas, mas uma.  Que direi acerca do mundo caído?  As suas 


culturas são múltiplas e complicadas.  Por isso, a não ser através da cultura do coração, não é 


possível estabelecermos relações, desde o nível individual cósmico.  O mundo, até agora, tem 


estado a subir e a descer em ziguezague, e, por conseguinte, não pôde atingir o seu destino final, 


mesmo depois de milhares de anos.  No entanto, no mundo baseado na cultura do coração, 


podemos atingi-lo instantaneamente.  Isto só é possível através de verdadeiro amor.  (260-196, 


8.5.1994) 


 


A promessa diz. ―…a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor… promete aperfeiçoar o 


mundo, com base na cultura do coração, a qual tem a sua origem na linhagem original‖.  Fala na 


linhagem original.  Linhagem é importante.  Não devia mudar nem ser profanada, para que 


possamos completar a formação do mundo baseado na cultura do coração.  A cultura do coração 


requer que, em todos os aspectos, a nossa existência seja baseada numa filosofia de vida para a causa 


dos outros, com verdadeiro amor.  Quando dizemos: ―o mundo baseado na cultura do coração‖, 


referimo-nos a uma fronteira que representa o todo.  Referimo-nos ao domínio do coração e da 


tribo celestial.  (260-156, 2.5.1994)  







Devemos aperfeiçoar o mundo baseado na cultura do coração, a qual é baseada na linhagem original.  


Por outras palavras, Adão e Eva têm de criar a linhagem centrada no amor, puro e verdadeiro de 


Deus, não relacionado com a Queda.  Através dele, devíamos formar uma esfera cultural na qual 


Satanás não possa existir e Deus Se possa regozijar.  Devíamos construir um mundo baseado na 


cultura do coração.  Com base em verdadeiro amor, o conteúdo do mundo da cultura do coração é 


só um, e a sua direcção também é só uma.  É uma, não duas.  (266-153, 22.12.1994) 


 


Onde a linhagem original foi perdida, a cultura do coração não emerge.  A cultura tem um carácter 


histórico.  A cultura do coração deve ser uma rede da família, sociedade, nação e mundo.  ―…A 


nossa família promete aperfeiçoar o mundo, com base na cultura do coração, a qual tem a sua origem 


na linhagem original‖.  Isto significa que a questão consiste em saber como deixar por detrás uma 


linhagem pura.  De outro modo, o nosso mundo baseado na cultura do coração não será realizado.   


A não ser que o mundo baseado na cultura do coração seja estabelecido, o imenso Reino do Céu, 


onde devemos viver com a fundação de coração já preparada, extinguir-se-á.  Por esta razão, 


devemos viver com base no domínio da cultura do coração.  (260-305, 19.5.1994)  


 


A linhagem original tem a sua origem na linhagem de Deus.  Este é o mundo baseado na cultura do 


coração.  Onde quer que vamos, Deus vem visitar-nos.  No mundo baseado na cultura do coração, 


tudo se expande e se harmoniza.  Quando se respira assim, toda a gente devia respirar o mesmo ar, 


porque mesmo as células deviam movimentar-se ao mesmo ritmo.  No que respeita ao amor de 


Deus, devíamos unir-nos com o princípio de viver para a causa dos outros, e servi-los.  Desse modo, 


podemos descobrir o modo de glorificar Deus; mas não podemos glorificá-l’O quando pedimos aos 


outros que nos sirvam.  O mundo baseado na cultura do coração é o mundo da cultura original de 


Deus, e o mundo da cultura do Adão perfeito, que não tem nenhuma relação com a Queda.  Em tal 


mundo, não há duas culturas; só há uma.  O mundo unificado é um mundo onde só existe uma 


língua, um conjunto de costumes, um conjunto de hábitos e uma tradição!  Vocês deviam saber que 


só lá Deus pode viver com indivíduos e famílias.  (261-93, 22.5.1994) 


 


Qual é a origem da cultura que pode ser a corrente principal ou fundamento para o mundo ideal no 


futuro?  Qual é a cultura de que toda a gente precisa, e que pode servir como matéria-prima?  É a 


cultura do coração.  É a cultura onde os pais não podem viver sem ver os filhos, nem os filhos 


podem viver sem os pais.  Não podemos viver sem os nossos irmãos, sem o nosso povo e sem a 


nossa nação.  Isto aplica-se a todos os níveis.  Logo, não podemos viver sem o mundo, nem sem o 


Céu e a terra.  Tal é a cultura do coração.  Então, a que se refere a cultura brilhante que desponta 


no Oriente?  Refere-se à cultura do coração.  De agora em diante, devemos criar o mundo baseado 


no coração.  (151-29, 7.10.1962) 


 


Será uma cultura centrada na família dos Verdadeiros Pais e na vossa.  Quando praticamos 


verdadeiro amor, teremos uma cultura centrada na família.  A cultura de verdadeiro amor não se 







refere à cultura de um indivíduo, mas de uma família.  Vocês devem viver a vossa vida diária no 


domínio da cultura dos Verdadeiros Pais, a qual é uma cultura unificada.  Devem viver centrados 


numa cultura, língua e alfabeto únicos.  A mulher de Lote, que olhou para trás, quando Sodoma e 


Gomorra estavam a arder, transformou-se num pilar de sal.  Do mesmo modo, quando o tempo vier 


para queimar a vossa cultura, se ainda estiverem ligados a ela e olharem para trás, também se 


tornarão num pilar de sal.  Deviam saber que tal era, de um ponto de viragem histórico, se 


aproxima.  Embora vivam a vossa vida diária, no mesmo mundo que os Verdadeiros Pais, se ainda 


não têm a mesma língua e alfabeto, nada é mais vergonhoso.  (266-91, 18.12.1994) 


 


Se não usarmos a língua unificada, uma barreira cultural aparecerá, como no passado.  Este é um 


problema muito sério.  O mesmo é verdade no mundo espiritual.  Hábitos duram eternamente, 


mesmo lá.  Porém, podem ser corrigidos na terra.  Se vocês desenvolverem hábitos mais fortes 


que os do passado, podem dominá-los na terra.  Têm de fazê-lo imediatamente.  De outro modo, 


estarão em dificuldades quando forem para o mundo espiritual.  Ficarão mobilizados lá.  (289-208, 


2.1.1998)  


 


O mundo do futuro é o mundo de uma nova cultura do coração, e a cultura de amor baseada na 


verdadeira família, onde Deus, os seres humanos e todas as coisas vivem em harmonia.  É o mundo 


de interdependência, prosperidade mútua, e valores universalmente compartilhados, no qual as 


pessoas vivem para os outros, com verdadeiro amor, e em harmonia e cooperação.  A história 


futura deve realizar o sonho de ―uma só família ideal‖ centrada nos Verdadeiros Pais, de acordo com 


o ideal de fraternidade da humanidade, transcendendo raças com verdadeiro amor.  (288-172, 


27.11.1997) 


 


Vocês deviam viver uma vida interessante e alegre, com verdadeiro amor.  Deviam ser capazes de 


comunicar com animais, harmonizar-se com todas as coisas e com Deus.  Então, não haverá tais 


coisas como fronteiras nacionais.  Não haverá culturas diferentes.  Será a cultura de amor.  A 


cultura do amor é uma cultura de passatempos.  O amor é a base da vida de passatempos.  O amor 


pelo nosso cônjuge, e filhos e filhas pode ser alargado através do mundo.  Todas as pessoas são a 


expansão da nossa família, e pertencem ao mundo dos nossos companheiros objecto, celebrando a 


cultura.  Por consequência, o mundo baseado na cultura do coração, onde nos divertimos, é o Reino 


do Céu na terra.  É a cultura de passatempos.  Tal cultura de passatempos é a cultura original de 


amor, não relacionada com a Queda.  A cultura de passatempos é a cultura do Reino do Céu na 


terra.  (276-209, 24.2.1996) 


 


A cultura do coração, ligada à linhagem original, evoca o mundo do coração, onde reina o amor 


verdadeiro  Quando entramos na era onde o reino do coração é global, o mundo unificado da 


cultura do coração, o mundo da cultura unificada emerge.  É um mundo livre de guerras e lutas, o 


Reino do Céu na terra e no Céu.  Logo que o mundo baseado na cultura do coração seja 







estabelecido, tudo estará concluído.  Todas estas coisas foram estabelecidas para que as vossas 


famílias, na terra, possam entrar no domínio da família real do Reino Celestial, tão livremente 


quanto quiserem.  Deviam saber que o conteúdo da promessa foi determinado com a esperança que 


vocês se possam alinhar com tudo isto.  (276-209, 24.2.1996)    


        


8. Explicação do Oitavo Parágrafo da Promessa da Família 


 


Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, tendo entrado na Era do Testamento Completo, 


promete, centrando-se em verdadeiro amor, realizar o ideal de Deus e dos seres humanos, unidos 


em amor, através de fé, amor e obediência absolutos, e aperfeiçoar a esfera de libertação e 


liberdade completa no Reino de Deus na Terra e no Céu. 


 


8.1. A vinda da era do Testamento Completo 


 


8.1.1. Que é a Era do Testamento Completo?   


 


A era do Testamento Completo refere-se a uma nova era que começa agora.  Refere-se ao tempo em 


que podemos estabelecer um mundo unificado de paz, através da unidade entre famílias, tribos, 


povos, nações e do mundo.  Isto representa toda a gente, não somente a família.  Entramos na era 


do Testamento Completo pela união do mundo e de todo o universo.  Teremos finalmente um 


mundo de paz, quando estabelecermos um mundo apropriado à era do Testamento Completo, depois 


de termos unido o mundo presente, através das novas famílias baseadas nos Quatro Grandes 


Domínios do Coração e nas Três Grandes Realezas.  (243-262, 17.1.1993) 


 


Que é a era do Testamento Completo?  Servindo o Verdadeiro Deus e os Verdadeiros Pais, através 


dos laços de amor, vida e linhagem, voltamos à era da supremacia do ser humano.  Ele exercerá os 


plenos poderes de Deus, em Seu nome, enquanto o Verdadeiro Deus estará na posição central de 


todo o Céu e da terra , representando os sujeitos de todas as nações.  Uma era cheia de esperança 


aproxima-se.  Eu gostaria que vocês se preparassem para ela, antes que seja demasiado tarde.  


(245-160, 28.2.1993) 


 


Desde a criação, a providência da restauração de Deus estende-se ao longo de dezenas de milhões de 


anos, mas a sua fórmula ainda não foi estabelecida.  O Rev. Moon chegou finalmente, estabeleceu a 


Igreja da Unificação e revelou esta verdade, tornando isto possível.  Por conseguinte, anunciou a 


era do Testamento Completo e os Verdadeiros Pais.  Este é um acontecimento com grande impacto 


na história mundial.  Contudo, de preferência a chamar-lhe um acontecimento, deve ser 


considerado como a origem do estabelecimento de um novo mundo.  A filosofia dos Verdadeiros 


Pais e a era do Testamento Completo contêm tal significado.  Que promessa está a ser cumprida na 


era do Testamento Completo?  É a promessa que Deus fez aos seres humanos, na altura da criação.  







Não se trata da era da providência da restauração, nem da era da providência da salvação, mas de 


realizar o mundo ideal da criação.  Deus pensou na designação ―Verdadeiros Pais‖ ainda antes de os 


seres humanos.  O ideal de Deus da criação é o aparecimento dos Verdadeiros Pais.  Aí, encontra-


se a essência do ideal da criação de Deus, desde o começo do tempo.  Assim, o Céu não pode 


permanecer parado.  Estamos a entrar numa era de grande transformação ou mudança, no mundo 


inteiro.  (248-188, 30.9.1993) 


 


O Antigo Testamento representa a era das coisas; o Novo Testamento, a era dos filhos e filhas; e o 


Testamento Completo, a era dos casais.  Em seguida, servimos Deus.  Como resultado da Queda, 


nós, seres humanos, falhámos em servir Deus na terra.  Tendo sido separados de Deus, temos 


vivido ao serviço de Satanás; mas, presentemente, é necessário viver ao serviço de Deus e ligar tudo 


a Ele.  Então, as coisas em vossa posse não são realmente vossas.  Elas correspondem à era do 


Antigo Testamento, e filhos e filhas à era do Novo Testamento.  Na era do Antigo Testamento, 


coisas foram sacrificadas para pavimentar o caminho para os filhos, e na era do Novo Testamento, 


filhos e filhas foram sacrificados para abrir o caminho para a vinda dos pais.  Em última análise, o 


Senhor, no seu Segundo Advento, vem e sofre para servir Deus nesta terra.  Agora estamos no 


inferno, porque temos estado a servir Satanás na terra.  Logo, devíamos servir Deus, com 


verdadeiro amor.  (211-352, 1.1.1991) 


 


Foi para abrir este caminho que a providência tem estado a decorrer, durante seis mil anos de história 


bíblica, até agora.  Jesus tentou ligar as eras dos Antigo Testamento e Novo Testamento, e unir o 


Céu e a terra.  Isto, contudo, falhou, e a providência de Deus foi prolongada durante dois mil anos 


mais.  Jesus trouxe a era do Novo Testamento e trabalhou para expandir o seu âmbito até ao mundo.  


O movimento de expansão produziu muitos mártires.  Especialmente durante os quatrocentos anos 


de perseguição sob o império romano, numerosos seguidores derramaram muito sangue.  Porém, 


através dessa condição de indemnização, o movimento expandiu-se até ao nível global.  Por 


intermédio deste prolongamento, Deus alargou a Sua providência de salvação, até ao nível mundial, 


esperando que os fracassos do tempo de Jesus fossem indemnizados, novamente, ao nível mundial. 


Então, como podia a providência de Deus ir para além da era do Novo Testamento e entrar na era do 


Testamento Completo?  A era do Testamento Completo refere-se ao domínio de unidade entre Deus 


e os seres humanos. Refere-se ao estabelecimento, através de verdadeiro amor, do domínio de 


unidade, entre Deus e os seres humanos. 


Estabelecendo este domínio de unidade pelo amor verdadeiro, podemos ligar-nos a Deus numa base 


de igualdade.  Deus não é sempre vertical, e os seres humanos não são sempre horizontais.  


Vertical e horizontal devem unir-se.  (211-352, 1.1.1991)   


 


Caindo, os seres humanos tornaram-se falsos pais; é pois um facto histórico que os Verdadeiros Pais 


devem vir.  A partir do momento em que a evidência da Queda se impõe, esta realidade é inegável.  


A promessa de Deus não pôde ser cumprida, por causa da Queda.  O Antigo Testamento é a 







promessa feita no passado, e o Novo Testamento é a promessa renovada; o Testamento Completo 


continua para cumprir a promessa.  Isto é lógico.   


Que espécie de era é a era do Testamento Completo?  Nesta era não vivemos com Satanás, mas 


com Deus.  Por isso, o domínio da Queda tem de ser eliminado.  A eliminação do mundo de 


Satanás é possível, porque agora é o tempo em que todas as nações e o mundo podem voltar para 


Deus. 


Sabendo claramente os detalhes do Reino do Céu, podemos eliminar o falso mundo que vai contra os 


princípios de Deus.  É impossível prescrever remédios, ou apresentar uma alternativa para o mundo 


caído, a não ser que saibamos claramente o caminho certo para o indivíduo, família, tribo, povos, 


nação, mundo, e mesmo para o Reino do Céu.  (249-159, 10.10.1993)  


 


Se falamos especificamente da justificação pelo serviço, é que estamos na era do Reino de Deus da 


vida quotidiana.  Dizemos que somos justificados pelo serviço. 


A história da restauração significa o restabelecimento do ideal de Deus da criação.  Por esta razão, 


o ideal de Deus deve ser manifestado, centrado n’Ele, no Céu e na terra.  Devido à Queda, os dois 


mundos ficaram muito longe do critério original.  Por consequência, a providência de salvação é o 


trabalho de Deus; o Seu esforço para restabelecer o Céu e a terra, de acordo com o ideal original da 


criação, o novo mundo da criação, a partir do ambiente sob o controlo de Satanás.  (161-218, 


15.2.1987) 


 


A história humana pode ser considerada como sendo constituída por três eras: as eras do Antigo 


Testamento, do Novo Testamento e do Testamento Completo.  A que se refere a era do Antigo 


Testamento?  É a era das ofertas sacrificiais feitas para salvar os filhos.  Foi uma preparação para a 


vinda do Filho de Deus.  A era do Novo Testamento foi a era na qual Jesus serviu como um 


sacrifício para receber os Pais.  Por conseguinte, na era da Segunda Vinda, o noivo e a noiva foram 


estabelecidos para receber os Pais.  Na era do Testamento Completo, o Rev. Moon, com o título de 


Verdadeiro Pai, sofreu durante quarenta anos para que Deus pudesse ser recebido na terra.  Deste 


modo, a unidade entre Deus e os seres humanos é conseguida.  (227-94, 10.2.1992) 


 


Quando falamos acerca dos Verdadeiros Pais e do Testamento Completo estamos a referir-nos ao 


facto que Adão e Eva devem atingir a perfeição e voltar para o lugar onde não há Queda.  As 


mulheres, através do mundo, são consideradas como parte do corpo da Verdadeira Mãe.  Adão é 


uma pessoa, e Eva é igualmente uma pessoa.  Isto é importante.  Adão deve ser uma pessoa 


perfeita e Eva também.  (266-64, 11.12.1994) 


 


Que representa a era do Testamento Completo?  A era do Testamento Completo representa o 


cumprimento da promessa de Deus; isto é, Ele está a dar a Bênção à humanidade.  Na era do Antigo 


Testamento, a Bênção não se realizou; na era do Novo Testamento, foi desejada; e na era do 


Testamento Completo, a Bênção é conseguida.  Não é o ideal de Deus da criação que Adão e Eva se 







casem centrados n’Ele, ligando desse modo a Sua força vital e o Seu amor à vida deles, e deixando 


por detrás a Sua linhagem?  Se isto tivesse acontecido, eles ter-se-iam tornado os Verdadeiros Pais.  


Verdadeiro amor é realmente extraordinário.  (291-178, 11.3.1998) 


 


Só pode haver um conjunto de Verdadeiros Pais.  Eles são os únicos pais da humanidade.  A era 


do Testamento Completo é a era na qual os Verdadeiros Pais aparecem pela primeira vez na história 


humana.  (248-226, 1.10.1993) 


                   


8.1.2. A era do Testamento Completo é declarada através da vitória dos Verdadeiros Pais 


 


Em mil novecentos e noventa e dois, proclamei ao mundo a vinda do Messias e dos Verdadeiros Pais.  


A partir daí, conduzi a fortuna providencial, e no dia treze de Maio de mil novecentos e noventa e 


três, anunciei os ―Verdadeiros Pais e a era do Testamento Completo‖ na América.  Criei o ambiente 


no qual tudo isto pode ser cumprido.  Como vocês sabem, a América é a nação que representa todo 


o mundo.  É a nação que serve como a residência final da esfera cultural cristã.  Agora, com os 


Verdadeiros Pais no centro, estamos a entrar numa nova era; isto é, estamos a entrar na era do 


Testamento Completo.  Esta declaração foi feita pela primeira vez na terra.  Quão ansiosamente 


Deus deve ter esperado por este tempo!  Que miserável tem sido a Sua situação, através das eras na 


história!  Agora, a era da esperança aproximou-se; entrámos na era em que podemos proclamar os 


Verdadeiros Pais.  Este é um acontecimento histórico que contém todo o significado da história 


universal.  Até agora, tal acontecimento nunca teve lugar.  (248-175, 3.8.1993) 


 


Os vinte anos, desde mil, novecentos e setenta e dois, até mil, novecentos e noventa e dois, são o 


período no qual fomos para além da missão do Cristianismo, com base na Coreia.  Ao nível 


nacional, cumpri a condição de indemnização que corresponde à era do Antigo Testamento.  O 


Casamento Sagrado dos Verdadeiros Pais, em mil novecentos e sessenta, e as nossas actividades na 


América, ao nível global, correspondem à relação entre as eras do Antigo Testamento e do Novo 


Testamento.  Têm o mesmo conteúdo.  Deste modo, o estabelecimento mundial dos Verdadeiros 


Pais foi concluído neste período.  Por consequência, anunciei a era do Testamento Completo, a qual 


é o tempo em que podemos viver com Deus.  Nós, membros da Igreja da Unificação, entrámos 


agora na era em que podemos viver com Deus.  (248-175, 3.8.1993) 


 


Que é a era do Testamento Completo?  É o tempo em que a família central dos Verdadeiros Pais 


consegue uma vitória completa e vai para além do domínio do mundo da Queda.  Os inimigos que 


têm estado a tentar destruir a família do Rev. Moon desaparecem, porque são derrotados na luta.  


Ainda que vocês ganhem um campeonato de tiro, se perderem nos Jogos Olímpicos, podem 


continuar a dizer que são os campeões?  Terão de devolver a vossa medalha de campeão.  (234-


295, 27.8.1992)   


 







As palavras ―A era do Testamento Completo e os Verdadeiros Pais‖ não têm nenhuma relação com 


Satanás.  Logo que estas palavras apareçam, Satanás terá de retroceder.  Este é um tempo 


privilegiado.  Assim, toda a gente devia atingir a perfeição, no tempo do Segundo Advento.  (252-


130, 14.11.1993) 


 


Nesta altura, estou a pensar acerca das eras de Adão, de Jesus e dos Verdadeiros Pais.  Porquê três 


eras?  A era de Adão representa a fase de formação, a era de Jesus, a fase de crescimento, e a era 


dos Verdadeiros Pais, a fase de conclusão.  É através destas três fases ou gerações que a restauração 


do Éden, na era do Antigo Testamento, na era do Novo Testamento, e na era do Testamento 


Completo, se realiza.  Agora, não há ninguém senão eu que possa fazer isto na Era do Testamento 


Completo.  (229-69, 9.4.1992) 


 


A era do Testamento Completo é um tempo para voltar para a família.  A unificação começa com o 


indivíduo.  Não se pode entrar no Reino do Céu, mesmo depois de dezenas de milhares de anos, a 


não ser que se tenha ultrapassado este cume.  Não se pode restaurar o direito do filho primogénito, 


o que só pode ser feito subjugando Satanás voluntariamente.  Esta não é uma submissão forçada, 


mas conseguida através de persuasão.  Vocês renderam-se voluntariamente, ou à força?  Como 


foram persuadidos, também deviam fazer os outros render-se voluntariamente, não é verdade?  


Deste modo, famílias celestes na terra e no Céu, e todo o domínio vitorioso durante milhares de anos, 


são conseguidos todos ao mesmo tempo, com base na família, enquanto todas as nações do mundo 


permanecem em posições iguais.  Isto é um modelo a partir do qual um molde dos Verdadeiros Pais 


será feito, e deve ser distribuído.  Então, com este molde, as cópias são imediatamente produzidas 


em qualquer lugar.  Do mesmo modo, as famílias dos cinco biliões de pessoas da humanidade serão 


enxertadas como uma família global e voltarão para a Nação – o Reino do Céu da libertação, que 


tinha sido perdido.  Isto é a era do Testamento Completo, a era na qual a promessa de Deus é 


cumprida.  (245-157, 28.2.1993) 


 


Aquilo que foi perdido durante a era do Antigo Testamento, devia ser recuperado.  Na era do Antigo 


Testamento, todas as coisas foram sacrificadas; na era do Novo Testamento, o filho foi sacrificado; e 


na era do Testamento Completo, o Pai foi sacrificado.  Tendo isto em mente, devíamos, portanto, 


negar tudo – incluindo os pais e filhos da nossa própria família.  Para devolver tudo o que Satanás 


tirou do Céu, devíamos oferecer ao Céu todas as coisas que temos, negá-las e adicionar-lhes um 


amor ainda maior que o do mundo de Satanás.  Desse modo, colocando-nos a nós próprios na 


posição de negar tudo, um tempo virá no qual teremos pago a indemnização necessária para restaurar 


as eras do Antigo Testamento, Novo Testamento e Testamento Completo.  O tempo da eliminação 


está a chegar.  Estou a dizer estas coisas para que, seguindo o princípio da ressurreição, as famílias 


abençoadas evitem ser apanhadas por Satanás. 


As ―coisas‖ representam a era do Antigo Testamento, o segundo Adão representa a era do Novo 


Testamento  e nós próprios representamos a era do Testamento Completo; todas estas coisas, 







centradas em Deus, devem mudar completamente de direcção, dando meia volta.  Tudo o que era 


vosso devia ser devolvido ao Pai, que, por sua vez o dará a Deus.  O amor deve ser ressuscitado.   


Nós, como indivíduos, estamos na fase da crescimento, e a nossa tribo está na fase de 


aperfeiçoamento.  Estas três fases deviam tornar-se uma só.  (216-204, 31.3.1991)  


 


Qual é a coisa mais importante no curso da história?  É a emergência do domínio do povo escolhido.  


Nesta era, estou a tentar ligar este domínio mundial à fundação dos três estágios de 


desenvolvimento: os três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Os israelitas 


correspondem ao nível de formação, o Cristianismo, ao nível de crescimento, e a Igreja da 


Unificação, ao nível de aperfeiçoamento.  Se Israel era o centro da era do Antigo Testamento, o 


Cristianismo era o centro da era do Novo Testamento, e a Igreja da Unificação é o centro do 


Testamento Completo.  A era do Testamento Completo é a era da realização.  Que devia ser 


conseguido?  Devíamos formar o indivíduo, famílias, tribos, povos, nações, e o mundo.  Com base 


em quê?  No amor, vida e linhagem de Deus.  Deste modo, tudo deve ser ligado.  Esta é a 


tradição de uma só linhagem, um só amor e uma só vida.  Quando isto acontece, Satanás tem de 


partir.  Através desta enxertia, a ligação de Satanás com a linhagem desaparece.  (226-275, 


9.2.1992) 


 


Quando messias tribais são enviados, a era do Testamento Completo começa.  Se estas famílias 


forem enxertadas a estes messias tribais, os muros no Céu e na terra serão derrubados, sem que elas 


tenham de passar por um curso de indemnização.  Por outras palavras, podemos voltar para a 


posição de pessoas do Reino do Céu.  Isto significa que podemos entrar no domínio da família real 


do Reino do Céu.  Assim, logo que os messias tribais estabeleçam as suas próprias mães e pais, na 


posição de verdadeiros pais, as suas terras natais serão directamente ligadas ao Reino do Céu.  


Então, os seus pais e mães biológicos podem ocupar a posição de ser restaurados para a linhagem 


dos pais que atingiram a perfeição, sem terem caído.  Deste modo, acontecimentos extraordinários, 


nos quais as vossas terras natais inteiras se transformam no Reino do Céu, podem ocorrer.   


A coisa mais importante é que, na era do Testamento Completo, vivemos juntamente com Deus.  


Logo, devíamos acelerar a realização destes três requisitos, nomeadamente, as mudanças de 


linhagem, do direito de posse, e do coração pela prática, nas vossas famílias, dos Quatro Domínios 


do Coração, das Três Grandes Realezas e do domínio da família real.  Assim que isto seja feito com 


sucesso, tudo estará concluído.  Esta é a última missão a ser realizada pelas famílias abençoadas.  


Esta é a vossa última missão; o vosso destino.  (226-275, 9.2.1992) 


 


A era do Testamento Completo, centrada nos Verdadeiros Pais, é o tempo de receber a Bênção de 


Deus.  Através da realização de tal ideal do Segundo Advento, que mostra o caminho para a 


libertação de todos os povos e da humanidade, transcendendo tudo, o mundo de paz e unificação será 


realizado.  Receber a era do Testamento Completo, centrada nos Verdadeiros Pais, implica abrir a 


Bênção de casamento ao mundo inteiro.  (287-14, 10.8.1997) 







Na era do Testamento Completo, a Bênção foi dada ao nível de aperfeiçoamento.  Portanto, todas as 


pessoas podem permanecer ao mesmo nível, e os seus descendentes podem receber a Bênção.  


Cinco biliões de seres humanos, os descendentes dos três grandes antepassados, estão agora a viver 


na terra.  Dando-lhes a Bênção com base no domínio da libertação dos três grandes antepassados, 


todos eles podem receber a mesma graça, em proporções iguais, porque eles estão agora ligados à 


relação entre pais e filhos.  Tal tempo urgente chegou.  (252-139, 14.11.1993) 


 


Agora, o direito de posse devia ser restaurado.  Para servir Deus, na era do Antigo Testamento 


Completo, as coisas foram sacrificadas; na era do Novo Testamento, o filho foi sacrificado, e, na era 


do Testamento Completo, o pai foi sacrificado.  Que deviam vocês fazer agora?  Deviam 


permanecer na posição de mãe e pai, em nome deles.  Filhos e filhas representam a era do Novo 


Testamento, e todas as coisas representam a era do Antigo Testamento.  Como estas três eras estão 


todas incluídas no domínio do verdadeiro amor de Deus, vocês deviam pagar indemnização por se 


terem desviado do Seu amor, regressar ao dono original, e devolver-Lhe tudo o que Satanás 


controlou.  (208-345, 21.11.1990) 


 


8.2. Através de fé, amor e obediência absolutos 


 


8.2.1. O princípio essencial da criação de Deus: uma fé e obediência absolutas 


 


Depois de criar Adão e Eva no Jardim do Éden, Deus deu-lhes um único mandamento e disse-lhes 


que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.  Disse-lhes que o 


observassem com fé, amor e obediência absolutos, mas eles falharam em fazê-lo.  Quando Deus 


lhes deu o mandamento, Ele próprio permaneceu na posição de fé, amor e obediência absolutos.  


Assim, os Seus companheiros também deviam fazer o mesmo, para que se pudessem unir com Ele.  


Porém, eles falharam em conseguir isto.   


Nos Últimos Dias, os seres humanos caídos devem passar pela porta dos Verdadeiros Pais, para 


poderem regressar ao mundo original e entrar no Reino do Céu.  Para isso, devem realizar actos de 


fé, amor e obediência absolutos, que não foram realizados no Jardim do Éden.  De outro modo, não 


podem ir para este novo mundo.  Têm de se agarrar às abas do casaco dos Verdadeiros Pais e segui-


los, sem nunca os perder, com uma atitude de fé, amor e obediência absolutos.  Deus é o 


companheiro sujeito.  Ele perdeu os seus companheiros de amor, porque perdeu os frutos de fé, 


amor e obediência absolutos.  Isto é, perdeu a família de Adão e Eva, com os seus filhos e filhas.  


Nenhuma força pode impedir que vocês se agarrem ao cinto do Rev. Moon.  Toda a criação diz 


Ámen  e grita ―Mansei” a tais vencedores da unificação.  (282-41, 16.2.1997)  


 


Quando Deus criou o universo, Ele fê-lo com fé absoluta.  Assim, aquilo que Deus disse será 


absolutamente cumprido.  Não há nada que não possa ser realizado.  Também, a finalidade da 


criação é ter companheiros objecto de amor absoluto.  Não há lugar para dúvidas, nem segundos 







pensamentos.  Em seguida, vem obediência absoluta.  Absoluta obediência significa não ter um 


sentido do eu; mesmo Deus não é excepção a isto.  (274-201, 3.11.1995) 


 


Deus começou a criar todas as coisas com fé absoluta.  Começou a criar para poder ter 


companheiros objecto de amor absoluto.  Obediência absoluta significa que não há consciência do 


―eu‖.  É um estado de zero completo – de negação completa.  Logo que Deus se esvazie 


completamente, um movimento circular começa imediatamente.  Como tudo é dado, e não há mais 


nada para dar, Deus vai para posição mais baixa.  Isto tornou-se a origem do movimento do 


universo.  Assim, depois de completamente investir tudo, as coisas vão para a posição mais baixa, 


preparando-se para subir uma vez mais.  (282-68, 10.3.1997) 


 


Na altura da criação, Deus criou com fé, amor e obediência absolutos.  Esta dádiva total criou um 


vácuo completo, resultando numa deflação, na qual todas as coisas aderem à existência absoluta, 


mesmo nos seus mais ínfimos aspectos.  É assim que a unidade, unidade total é conseguida.  


Quando unidade é criada e plenitude é produzida, como um tipo de zona de alta pressão, então, um 


movimento circular é produzido.  Do mesmo modo, se vocês se investem totalmente a partir da 


posição de negação absoluta, um tipo de movimento dinâmico pode ocorrer.   


Quando aplico tal princípio e me invisto no universo, com fé, amor e obediência absolutos, um 


tempo virá em que o mundo se unirá naturalmente, e a zona de alta pressão será completamente 


cheia.  Aqui, é lógico que a unificação do mundo aparecerá, naturalmente, sem conflito.  (273-297, 


29.10.1995) 


 


Deus queria educar Adão e Eva, desejando que eles tivessem fé absoluta.  Desejava que a família 


de Adão e Eva tivesse fé, amor, e obediência absolutos, porque o lugar de amor para o mundo ideal 


que Ele tinha criado com fé absoluta devia ser um lugar de acordo com tal padrão.  Mas eles caíram 


e, desse modo, destruíram o padrão de fé absoluta, violaram o padrão de amor absoluto, e 


abandonaram o padrão de obediência absoluta.  Para onde podem tais pessoas ir?  Estão 


destinadas ao inferno. 


O mandamento que Deus deu a Adão e Eva estava relacionado com amor, o qual é simbolizado pelo 


fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.  Eles deviam ter-se unido no amor de Deus, que 


tinha praticado fé, amor e obediência absolutos.  Todavia, eles perderam essa posição, e o Rev. 


Moon veio hoje, e está a falar acerca disto para restaurá-la.  É extraordinário que um sistema de 


verdade tenha sido estabelecido, que as pessoas podem aceitar como senso comum, numa base 


teórica, e que pode trabalhar para remodelar as suas vidas.  Vocês deviam compreender que estão a 


permanecer na posição de reis e rainhas, e homens e mulheres ricos, a qual é mais preciosa que a de 


bilionários e presidentes de todas as nações.  (273-299, 29.10.1995) 


 


Deus criou com fé, amor e obediência absolutos, e aspirou pelo mundo unificado ideal de amor 


absoluto.  O próprio Deus praticou todos estes: fé, amor e obediência absolutos.  Assim, devíamos 







também, inevitavelmente, praticá-los para podermos adquirir o direito de ser companheiros de Deus.  


Ainda que possamos ir para um lugar de morte, ou que percamos a vida, devíamos, mesmo assim, 


permanecer no padrão de fé, amor e obediência absolutos.  Só então podemos, como os Seus filhos 


e filhas, assemelhar-nos à imagem do Pai, que passou através da história, investindo continuamente e 


esquecendo-Se do Seu investimento, para poder encontrar amor absoluto.  É por isso que Jesus veio 


a esta terra e disse, como um lema para se entrar no Reino do Céu: ―Quem procurar ganhar a  sua 


vida, perdê-la-á, mas quem procurar perdê-la, ganhá-la-á‖.  (273-299, 29.10.1995) 


 


Estamos a tentar recuperar o que foi perdido na família de Adão: fé absoluta, amor absoluto…  Que 


é amor absoluto?  A finalidade de Deus da criação é encontrar companheiros de amor.  Para 


encontrar os companheiros absolutos de amor, o próprio Deus tem estado a investir amor absoluto, 


como o padrão.  Assim, obediência absoluta significa que mesmo o vosso próprio modo pensar não 


devia existir.  Vocês investem todo o vosso ser e esquecem-se daquilo que investiram.  Deus não 


reconhece o Seu próprio valor, como o criador do Céu e da terra.  Ele rebaixa-Se.  Como Deus Se 


investe totalmente a Si próprio, ocupando a posição mais baixa, enquanto o Seu companheiro sobe 


até ao ponto de ocupar uma posição ainda mais elevada que a Deus, então, ambos automaticamente 


ressuscitam.  (282-323, 7.4.1997) 


 


Devíamos amar Deus e ter absoluta fé n’Ele.  Com absoluta fé, devíamos amar e obedecer a Deus 


absolutamente.  Porquê?  Para receber o Seu amor e herdar o direito de posse. 


Deus criou o Céu e a terra com fé, amor e obediência absolutos.  O ideal de Deus da criação devia 


conformar-se ao padrão de fé, amor e obediência absolutos.  Adão e Eva eram os seres centrais; os 


companheiros objecto do amor de Deus.  Assim, fé, amor e obediência absolutos tornaram-se os 


padrões para a existência, porque a criação foi criada através deles.   


O Cristianismo também ensina fé, esperança e amor.  Qual é o maior de todos eles?  É amor.  


Deus criou todas as coisas com fé e amor absolutos.  Obediência absoluta requer que não se tenha 


consciência do ―eu‖; requer que se esteja consciente dos outros.  A esperança não se refere ao 


tempo presente; pelo contrário refere-se às futuras expectativas relacionadas com o companheiro 


objecto.  O conteúdo é o mesmo.  (284-135, 16.4.1997) 


 


Falamos de uma fé, amor e obediência absolutos.  Tudo se realiza no interior desta esfera.  O 


próprio Deus criou os Seus companheiros de amor, com fé absoluta.  Criou-os, depois de 


proclamar: ―Tenho esta fé!‖  Ele investiu-Se completamente, com fé, amor e obediência absolutos.   


Fé absoluta permanece na base de amor absoluto, e obediência absoluta também permanece na base 


de amor absoluto.  Esta é a ideia principal no eterno mundo espiritual.  É também a ideia principal 


na terra.  É a ideia principal em ambos os mundos: no Reino do Céu na terra e no Reino do Céu no 


Céu.  Logo, vocês deviam ter um tal conceito.  Desde que se tenha tal conceito pode passar-se por 


toda a parte.  (292-271, 27.4.1998)  


 







Tal como Deus criou todas as coisas com autoridade plena, investindo fé, amor e obediência 


absolutos, vocês devem permanecer na mesma posição.  Não devem falhar em tornar-se 


companheiros objecto do companheiro sujeito, no mundo ideal criado por Deus, e unir-se com Ele 


completamente.  Devem saber que eu, o Rev. Moon, acredito absolutamente em todo o conteúdo do 


Princípio.  É isso que devem saber.  É algo que devem amar absolutamente.  Não há nada mais.  


Ainda que eu tenha de abandonar o meu mundo, a minha família, a minha esposa, e os meus filhos, 


amo o Princípio absolutamente, mais que a eles.  Obedeço-lhe absolutamente.  Invisto nele toda a 


minha vida.  Invisto tudo e, em seguida, esqueço-me.  Até agora, vocês talvez tenham 


compreendido que fé, amor e obediência absolutos eram conceitos, mas não são conceitos.  São 


algo que têm de praticar na realidade.  (293-92, 24.5.1998) 


 


Deus é libertado quando a humanidade é libertada.  Libertando as vossas famílias, eu, o Rev. Moon, 


consolo o sofrimento de Deus, de ter perdido a Sua família.  Libertando a minha tribo, devo 


consolar o sofrimento de Deus de ter perdido a Sua tribo, e construindo uma nação, devo libertar 


Deus do sofrimento de ter perdido a Sua nação.  O que estou a tentar fazer na minha vida é 


recuperar o cosmos perdido, de modo a consolar o sofrimento de Deus.  Não tenho os meus 


próprios desejos, nem os meus próprios pensamentos.  Só pratico fé, amor e obediência absolutos.  


Se for necessário morrer, não hesito em morrer.  Tento não evitar qualquer risco, ainda que tenha de 


morrer.  (300-72, 21.2.1999) 


 


No saco da harmonia do amor, há o mundo de paz e unidade.  Vocês, membros da Igreja da 


Unificação, não podem negá-lo, porque, mesmo depois de dezenas de milhares de anos de estudo, 


não terão estudado isto mais que eu.  Então, se chegarem claramente a esta conclusão e a 


praticarem com fé, amor e obediência absolutos, tudo será completado.   


Quando se casam perguntam ao vosso cônjuge: ―Tu confias em mim absolutamente, não confias?‖  


Se a vossa noiva vos pergunta, na primeira noite do vosso casamento: ―Quanto me amas?‖ vocês 


responderiam: ―Amo-te absolutamente, com a minha mente e corpo unidos; amo-te absolutamente, 


com a unidade da minha mente e corpo; confio em ti absolutamente‖, não é verdade?  (296-94, 


3.11.1998) 


 


A filosofia dos Verdadeiros Pais é simples.  É centrada em fé, amor e obediência absolutos.  É fé 


absoluta, centrada em amor.  Fé absoluta, contudo, é um conceito, enquanto o amor é o centro de 


tudo.  O amor é invisível, mas vocês podem senti-lo. 


Em seguida, obediência significa prática.  Para que o amor se torne real, é necessário obedecer-lhe.  


Obedecemos com o objectivo de conseguir algo mais elevado; logo, para conseguir isto devemos 


investir-nos.  Elevar-nos para nós próprios não pode conduzir à plenitude.  A tradição de Deus, de 


amor infinito, expande-se por toda a parte, continuamente.  O problema é a relação entre marido e 


esposa.  Portanto, a minha primeira declaração em Jardim, no Brasil, foi fé, amor e obediência 


absolutos.  Deste modo, estamos a voltar à posição original de Deus, na altura da criação.  (296-94, 







3.11.1998)  


 


O domínio baseado em resultados conseguidos de acordo com o Princípio, ou o domínio através do 


cumprimento da nossa porção de responsabilidade – todos estes se referem ao cumprimento da nossa 


responsabilidade, depois do que temos de receber a Bênção centrada em amor; este é o ponto de 


vista do Princípio, não é?  Quando vocês mantêm este ponto de vista, devem assemelhar-se a Deus, 


completamente, na vossa mente e corpo.  Deus criou todas as coisas com fé, amor e obediência 


absolutos.  Por consequência, a não ser que os seres humanos, Adão e Eva, se unam através de fé 


absoluta, e permaneçam na posição de companheiros objecto em relação a Ele, através de amor e 


obediência absolutos, nunca poderão unir-se com Ele.  No seu ponto de encontro, sem o mais 


pequeno desvio, eles podem atingir o modelo de unidade.  Isto é lógico.  E é um assunto sério.  


(285-72, 21.4.1997) 


 


A Queda significa a falha em conseguir fé absoluta.  Vocês devem saber isto.  São fé, amor e 


obediência absolutos!  Deus enfatizou isto.  Porquê?  Para que vos pudesse transmitir o ideal de 


amor, na sua totalidade.  Vocês devem assemelhar-se a Ele, para o poderem receber.  (282-297, 


7.4.1997)          


 


O carácter absoluto implica unidade.  Isto é um caminho que conduz a um só destino, não a dois.  


Como nos ligamos a esse caminho único?  Vivendo para a causa dos outros.  Deus também criou 


com um tal conceito, que implica fé, amor e obediência absolutos.  Mesmo Deus não tem outro 


conceito.  Significa zero, zero.  (280-217, 13.2.1997) 


 


Quando Deus criou Adão e Eva, Ele tinha fé, amor e obediência absolutos.  Como Deus criou deste 


modo, os Seus companheiros têm de ter fé e obediência absolutas.  De outro modo, não podem 


entrar no domínio do amor de Deus.  O Reino do Céu e o inferno separam-se aqui.  Este é o 


conteúdo do mandamento.  (278-128, 1.5.1996) 


 


Os americanos, individualistas como são, estão a dizer: ―Somos os melhores, e esse Rev. Moon 


quem é?  Ele é só o fundador da Igreja da Unificação, e depois?  Ele não tem nada a ver comigo‖.  


Quando o Rev. Moon fala acerca de fé, amor e obediência absolutos, eles estão a dizer: ―Que espécie 


de palavras são estas?  São palavras de um ditador ou de um rei?‖  O ditador ou rei é Deus.  No 


entanto, Ele é o verdadeiro ditador ou rei.  O falso ditador ou rei é Satanás.  Vocês devem saber 


isto.  Se pedissem a Deus que não agisse como o dono , pararia Ele de agir assim?  A resposta é 


eternamente não.  (293-297, 7.6.1998) 


 


8.2.2. A prática de fé, amor e obediência absolutos é o caminho directo para o Reino do Céu 


 


Devíamos fixar-nos, pela libertação do domínio do quarto Adão.  Os Verdadeiros Pais devem 







ensinar-vos tudo isto antes de irem para o mundo espiritual.  O Rev. Moon pratica fé, amor e 


obediência absolutos, centrados na família absoluta.  Por isso Deus serve essa família.  O caminho 


eterno de verdadeiro amor é ligado a isto.  Se fé absoluta não for praticada, amor absoluto não se 


poderá fixar.  Quando um rebento desponta, devia ser alimentado para poder crescer.  Para que 


cresça, é necessário que vocês invistam todo o vosso sangue e carne, e se sacrifiquem.  (295-163, 


19.8.1998) 


 


Indemnização já não é necessária; nem sequer salvação.  Assim, devíamos seguir a lei do Céu e da 


terra, centrados no Princípio, e ensinar fé, amor e obediência absolutos.  Agora a nova lei e a 


constituição estão a emergir. Se praticarmos fé, amor e obediência absolutos na terra, o eterno Reino 


do Céu é realizado.  Nesta terra é possível ver, sentir e conhecer, naturalmente, o mundo do Céu.  


(293-274, 2.6.1998) 


 


Deus criou com fé, amor e obediência absolutos.  Por esta razão, a Igreja da Unificação está na 


posição de praticar fé, amor e obediência absolutos, no lugar onde servimos o Pai celeste e os pais 


terrenos que têm o título de Verdadeiros Pais.  Portanto, com base na família do amor ideal da 


criação, tudo pode ser unificado.  Estamos no tempo da hegemonia vitoriosa, e sobre esta fundação, 


a nação soberana do amor pôde começar.  É esta a era em que vivemos.  (303-155, 17.8.1999)  


 


As famílias abençoadas são as pessoas que herdaram a linhagem de Deus de verdadeira vida, com a 


qual Ele pode ser ligado – tanto no mundo físico como no mundo espiritual.  Assim, Deus pode 


governá-las como quer, e, de agora em diante, está a mover a história da restauração, sem condições 


de indemnização, de acordo com a Sua vontade e com plena autoridade.  A questão consiste em 


saber se vocês podem formar uma relação recíproca com Ele.  Uma vez que estejam determinados e 


se unam com o critério de fé, amor e obediência absolutos, tudo procederá com a velocidade do 


relâmpago, tornando-se igual.  Logo que se tornem verdadeiros filhos e filhas, permanecendo na 


posição de unidade com Deus e o Seu amor e linhagem absolutos, o universo inteiro ser-vos-á dado 


em herança.  Então, tudo vos pertence.  Quando vocês se unem em amor, tudo se torna vosso.  


(300-303, 11.4.1999) 


 


As famílias abençoadas têm o mesmo valor que o mundo e o cosmos.  São como os filhos e filhas 


de linhagem directa do Rev. Moon, e podem agir em seu nome.  Quando lhes dei a Bênção, fi-lo 


para que se tornassem melhores que eu, seguindo-me.  Por conseguinte, desde que tenham fé, amor 


e obediência absolutos, podem fazer as coisas que eu fiz.  Quando Deus criou, Ele começou com tal 


coração.  Deus, o companheiro sujeito, disse: ―Quando falo, os meus companheiros objecto de 


amor aparecem substancialmente‖.  Isto é fé absoluta.  Nesta base, Ele encontra o companheiro de 


amor absoluto.  Para se ser um dono de amor, é indispensável que se tenha um companheiro de 


amor.  É por isso que mesmo o próprio Deus obedece a amor absolutamente.  Um movimento 


circular aparece sempre que adoptemos uma resposta absoluta.  (301-74, 16.4.1999) 







 


No Jardim do Éden, Deus criou com fé, amor e obediência absolutos.  O domínio de unidade em 


amor, entre Deus e os seres humanos, é criado através de fé, amor e obediência absolutos.  O Reino 


do Céu no Céu, e o Reino do Céu na terra constituem o domínio de unidade entre Deus e dos seres 


humanos em amor.  Desse modo, os Seus filhos e filhas, que são como o Deus absoluto, podem 


livremente exercer a sua autoridade plena nesses mundos, onde podem viajar livremente, em 


qualquer lugar.  Podemos finalmente libertar Deus, só quando adquirirmos a habilidade para levar a 


cabo tais actividades.  (301-85, 16.4.1999)  


 


Tudo foi destruído devido à falta de fé.  Isto aconteceu porque os primeiros antepassados humanos 


falharam em amar Deus absolutamente.  Eles falharam, devido à sua inabilidade de amar e 


obedecer a Deus absolutamente.  Por esta razão, os Verdadeiros Pais indemnizaram isto e 


prepararam a auto-estrada que todos nós podemos seguir.  Logo, se vocês praticarem fé, amor e 


obediência absolutos para com os Verdadeiros Pais, então mesmo que o Céu e a terra vos chamem de 


dia e de noite, e vos acordem dez vezes, mesmo assim serão obedientes. 


Portanto, vocês não se devem queixar, mesmo que sejam acordados cem vezes durante a noite.  Isto 


é obediência.  Obediência consensual contem um elemento de ―eu‖, mas, em obediência completa, 


―eu‖ não existe.  Vocês deviam ser obedientes, mesmo que isso implique seguir mil vezes por dia.  


(300-238, 23.3.1999) 


 


A unificação do mundo terrestre e do mundo celeste faz-se com Deus no centro, e sob a égide dos 


Verdadeiros Pais.  Como Deus criou para a causa dos outros, com fé, amor e obediência absolutos, 


devemos permanecer em tal fundação da imanência e transcendência totais de Deus, e da Sua 


suprema autoridade e omnipotência.  Devíamos investir com fé absoluta, um coração de amor e 


obediência absolutos, e esquecer-nos do que demos, para podermos voltar para o estado original da 


criação e encontrar lá o companheiro do amor.  Devíamos recuperar tudo o que Deus fez, e nós 


próprios devíamos também praticar fé, amor e obediência absolutos, em relação a este mundo, no 


Seu nome.  (303-153, 17.8.1999) 


 


As vossas famílias representam a história, o Céu e a terra.  Tentem tornar-se famílias absolutas, 


únicas, imutáveis e eternas; e servir Deus com uma fé, amor e obediência absolutos.  Então, as 


vossas famílias transformar-se-ão em tribos eternas, povos eternos, e no Reino do Céu eterno.  A 


era vem onde o Reino de Deus sobre a terra será ligado directamente ao Reino de Deus no Céu, e o 


mundo será unificado.  (295-255, 8.9.1998) 


 


8.2.3. O modelo de unidade consiste em fé e amor absolutos 


 


O caminho da libertação e perfeição de Deus é o caminho da restauração que os Verdadeiros Pais 


estabeleceram.  Tal como os Verdadeiros Pais percorreram o caminho de fé, amor e obediência 







absolutos, perante Deus, vocês devem também percorrer o mesmo caminho de fé, amor e obediência 


absolutos, perante os Verdadeiros Pais.  Só então, eu estarei no mesmo nível que vocês e vos 


seguirei.  (280-33, 13.10.1996)  


 


São fé, amor e obediência absolutos.  No Jardim do Éden, foi isso que Deus pediu a Adão e Eva 


que observassem, através do mandamento que lhes deu.  Deus estava a dizer: ―Como eu criei todas 


as coisas, de acordo com um padrão absoluto, de modo a encontrar companheiros de amor, vocês 


devem atingir este nível‖.  Daqui, a exigência de se ter fé, amor e obediência absolutos.  


Obediência significa ausência de um sentido de si próprio.  (284-183, 17.4.1997)  


 


Quão acidentado o caminho da restauração é!  Eu, o Rev. Moon, não devo violar os esforços dos 


outros que chegaram até este ponto.  Se o fizesse, não estaria qualificado para ser o Verdadeiro Pai, 


o noivo, o irmão mais velho, ou, simplesmente, o irmão.  Tenho uma fé absoluta, porque tenho um 


tal coração.  Devo praticar fé absoluta.  São fé, amor e obediência absolutos.  Por consequência, 


invisto e esqueço-mo do meu investimento, e conduzo-vos sempre que tenho tempo.  Educo-vos 


com a minha filosofia de amor e, em seguida, dou-vos as pessoas que mais amo.  Vocês são os 


descendentes do arcanjo caído.  Em tal posição, podem ter companheiros com quem se possam 


casar?  Não podem.  Por isso, tomo uma parte do corpo de Adão e enxertando-a, coloco-vos na 


posição de meus irmãos mais novos e ligo-a a vocês.   


Caim, na posição de Satanás, bateu no seu irmão mais novo, até à morte, não é verdade?  Desta vez, 


que devemos fazer?  Também devemos bater no nosso irmão mais novo, até à morte?  O irmão 


mais velho é aquele que salva todos os outros.  Portanto, estou a pedir-vos que pratiquem fé, amor e 


obediência absolutos.  (290-321, 4.3.1998)  


 


Ainda há caminhos de indemnização a percorrer, mas eu preparei uma estrada larga, ao longo de 


todos esses caminhos.  As vossas famílias devem percorrer esses caminhos, mas, como o 


representativo, construí uma auto-estrada para todas as pessoas no mundo satânico.  Portanto, se 


vocês passarem pela esfera do coração unindo-se comigo, o Verdadeiro Pai, com fé, amor e 


obediência absolutos, podem receber um enxerto meu e caminhar livremente nos caminhos que 


explorei.  Para isso, fé, amor e obediência absolutos, são necessários.  Com base no modelo do 


ideal de verdadeiro amor, que Deus criou na família de Adão, e como os companheiros objecto que 


se uniram completamente comigo, vocês devem ir para além das circunstâncias individuais e unir as 


vossas tribos e parentes.  Passámos pela era da família para entrar na era do parentesco.  (284-161, 


16.4.1997) 


 


Vocês devem saber que esta pessoa se tornou o Verdadeiro Pai que está acima dos bons pais 


individuais.  Ele representa a nova nação que está acima das nações, o novo mundo que está acima 


do mundo do mal, o indivíduo que está acima das pessoas caídas, e o Rei que está acima de todos os 


reis.  Assim, amando-o absolutamente, vocês poderão ser vitoriosos sobre o mundo de Satanás e 







todas as circunstâncias hediondas do mundo caído.  Perante a sua vontade, e na posição de sujeito, 


devem estar resolvidos a unir-se em fé, amor e obediência absolutos, e seguir em frente.  Isto deve 


ser o credo dos membros da Igreja da Unificação que se estão a esforçar para salvar e recriar o 


mundo caído.  (277-80, 31.3.1996) 


 


Só verdadeiro amor pode unir a mente e o corpo, que foram divididos por amor falso.  Portanto, 


vocês devem praticar verdadeiro amor e obedecer absolutamente às directivas dos Verdadeiros Pais.  


Só nessa base, isso se torna possível; é impossível abaixo do modelo de fé, amor e obediência 


absolutos.  (274-199, 3.11.1995)  


 


Vocês não devem absolutamente separar-se do Rev. Moon.  Não podem falhar em praticar fé, amor 


e obediência absolutos.  Se falharem, fissuras aparecerão em vocês.  Elas não deviam existir.  


Então, sou digno de confiança?  Tenho ou não vivido desse modo?  (290-129, 15.2.1998) 


 


Na era do Testamento Completo, famílias devem estabelecer-se.  Isto requer fé, amor e obediência 


absolutos.  Então, realizemos o ideal de unidade entre mente e corpo, e o domínio de libertação do 


Reino do Céu na terra e no Céu.  E tudo estará concluído.  Estou a falar do estabelecimento de 


famílias.  Construindo o Reino de Deus na terra e no Céu, devemos estabelecer o domínio da 


libertação.  É necessário que limpemos o Céu e tudo o mais.  (292-320, 27.4.1998)  


 


O tempo virá em que vocês se terão de separar de mim.  Vocês devem ir ao encontro das pessoas do 


mundo, e o meu caminho ascenderá para um lugar mais elevado.  Quando me dirijo para o lugar 


vertical, pode este lugar vertical misturar-se com o lugar horizontal?  O horizontal deve seguir o 


vertical e elevar-se, não é verdade?  Devem ter o mesmo ângulo.  Se os ângulos fossem diferentes, 


cairiam.  Por consequência, vocês devem unir-se absolutamente, com base no critério vertical de fé, 


amor, e obediência absolutos.  Trata-se de fé, amor e obediência absolutos.  (300-163, 3.3.1999) 


 


Aconteça o que acontecer, vocês devem tornar-se pessoas que possam receber toda a herança com a 


qual Deus vos abençoou ao nível da família, de que estou a falar.  Para isso, devem amar, na base 


de fé absoluta, e praticar amar e obediência absolutos.  Ainda que tenham de deixar a vossa própria 


família e nação, têm de permanecer nesta fundação e tornar-se famílias que possam aliviar o 


sofrimento dos primeiros antepassados, de não terem podido observar o mandamento que lhes foi 


dado.  Desse modo, podem ir directamente para o Reino do Céu, como famílias vitoriosas de 


libertação.  Isto é uma graça especial que vos é concedida pelo Rev. Moon.  De facto, é uma graça 


especial.  Se quiserem saber se isto é verdade ou não, podem morrer e verão.  Saberão 


imediatamente.  Eu sou muito sério.  (274-181, 29.10.1995) 


 


 


 







8.3. Realizar o ideal de unidade em amor de Deus e dos seres humanos 


 


8.3.1. O ideal de unidade em amor de Deus e dos seres humanos é a finalidade de Deus para a 


Sua criação 


 


Deus, o companheiro sujeito de verdadeiro amor, criou os seres humanos como os Seus 


companheiros de verdadeiro amor.  O ideal do amor de Deus só pode ser realizado através dos seres 


humanos.  A finalidade de Deus para a Sua criação é fazer aparecer o mundo do ideal absoluto de 


amor, onde a unidade entre Ele e os seres humanos se realiza.  Por consequência, os seres humanos 


foram criados como os companheiros objecto do amor mais sublime e profundo de Deus.  Assim, 


entre toda a criação, eles são os únicos companheiros objecto que usam o corpo substancial de Deus.  


Nasceram como o corpo visível, perante o Deus invisível.  Quando os seres humanos atingem a 


perfeição, tornam-se os templos de Deus.  São os seres substanciais visíveis, nos quais Deus pode 


sempre entrar e habitar em liberdade e paz.  O ideal global do amor verdadeiro e absoluto de Deus é 


realizado e aperfeiçoado através dos seres humanos, numa relação vertical entre pai e filhos.  (277-


198, 16.4.1996) 


 


Até agora, ninguém compreendeu onde se encontra o ponto de contacto entre o amor de Deus e dos 


seres humanos.  Sem saber isto, não podemos chamar Pai a Deus.  Essa palavra não tem nenhuma 


relevância para Ele.  Então, quando Adão e Eva atingem a perfeição, a natureza interna de Deus é 


manifestada na mente do homem, e a Sua forma externa é manifestada na mente da mulher.  A 


cerimónia do casamento de Adão e Eva é a cerimónia do casamento de Deus.  Quando vocês forem 


para o mundo espiritual, compreenderão isto com toda a certeza.  Verão que todas estas teorias 


incompreensíveis são todas correctas.  Por isso, a vossa ambição só pode ser plenamente satisfeita 


quando ocupam o amor de Deus.  Nessa altura dirão: ―Agora, sou verdadeiramente feliz‖.  (252-


119, 14.11.1993)  


 


Quando os seres humanos se tornam perfeitos, obtêm natureza divina e são perfeitos como o Pai 


Celestial é perfeito, possuindo um valor comparável a Deus.  Deus é o Ser absoluto, mas não pode 


realizar o Seu ideal de verdadeiro amor por Si próprio, porque esse ideal necessariamente requer um 


companheiro.  Nesta altura, devemos compreender qual é a relação entre o começo e a perfeição do 


verdadeiro amor de Deus e da humanidade.  Que aconteceria se Deus, tivesse tentado realizar o 


começo e perfeição do Seu verdadeiro amor, sem estabelecer os seres humanos como os 


companheiros objecto absolutos de verdadeiro amor?  Os ideais de verdadeiro amor de Deus e dos 


seres humanos teriam tido motivações diferentes, e a direcção e finalidade das duas formas de amor 


também teriam sido diferentes.  (282-209, 13.3.1997) 


 


Deus é a origem do amor, vida e linhagem, e do Reino do Céu na terra e no Céu.  Quando Adão e 


Eva se casam, Deus entra nos corações de Adão e Eva, e realiza a unidade de amor.  Deus é o 







Verdadeiro Pai vertical, e Adão e Eva são os Verdadeiros Pais horizontais.  Como nascemos com o 


sangue e carne destes dois Pais, a nossa mente torna-se o eu vertical, e o nosso corpo torna-se o eu 


horizontal.  As pessoas que completam a unidade entre a mente e o corpo em amor tornam-se os 


filhos e filhas de Deus, porque a esfera da unidade entre Deus e a humanidade em amor é realizada 


deste modo.  Quando se tornam os príncipes e princesas de Deus, podem ter uma relação de pai e 


filhos com Deus e herdar tudo.  Quando tais filhos se tornam maridos e mulheres e se unem 


totalmente em verdadeiro amor, tornam-se a família que vive com Deus, e essa família torna-se uma 


base de paz e do ideal.  Um homem e uma mulher são cada um deles uma metade.  Quando se 


tornam um só, vêm a completar o ideal de amor, como os companheiros de Deus.  Por outras 


palavras, pela perfeição dos seres humanos em verdadeiro amor, como seres de valor infinito, Deus 


aperfeiçoa também verdadeiro amor e completa o mundo do ideal da criação, onde habita o amor 


ideal eterno.  (254-106, 1.2.1994)  


 


Quando realizamos a unidade entre mente e corpo e de marido e mulher, naturalmente voltamos para 


Deus.  A fundação de verdadeiro amor deve ser estabelecida com Deus no centro.  Isto é o 


domínio da perfeição, unificação e unidade, e a fundação da unificação.  Neste caso, o próprio Deus 


também Se unifica.  Não há nada que possa separar a unidade entre Deus e a humanidade em amor.  


Nenhuma força os pode separar.  (249-144, 8.10.1993) 


 


Deus que quer perfeição e plenitude, através de verdadeiro amor, na Sua relação com os seres 


humanos, precisava de uma condição de unidade com eles.  Por isso deu um mandamento aos 


primeiros antepassados humanos.  Sabendo que ainda eram imaturos, enquanto estavam a crescer 


na fase de crescimento, Ele estabeleceu uma condição para lhes transmitir o mais precioso 


verdadeiro amor: isto era o mandamento.  (282-209, 13.3.1997)  


 


8.3.2. Como se realiza a unidade entre Deus e os seres humanos? 


 


Onde então se estabelecem os modelos de perfeição de filhos e filhas, de irmãos e irmãs, de maridos 


e mulheres, e de pais?  Onde, então, se encontra o domínio de unidade entre Deus e os seres 


humanos?  Quando os seres humanos, criados por Deus como os Seus filhos e filhas, atingem a 


maturidade e se unem completamente, em que posição ficará Deus?  Estas são importantes questões.  


Ao elucidar a essência fundamental do universo, estas questões têm de ser reveladas claramente.  


Senão, teremos um problema sério.  (249-282, 11.10.1993) 


 


Qual é a questão sobre a qual eu, Rev. Moon, tenho agonizado ao máximo?  É a questão de como 


formar a unidade entre Deus e a humanidade em amor.  É a questão de como explicar isto 


teoricamente.  A não ser que isto seja elucidado, o sistema teórico não pode se estabelecido.  Tudo 


é distorcido, se a posição fundamental do amor humano não for estabelecida.  (249-223, 


1010.1993) 







O amor de Deus e o amor da humanidade, eis a questão.  A questão consiste em saber se o amor de 


Deus e o amor da humanidade são ou não da mesma cor?  Esta é uma questão séria.  Onde se 


encontram o amor de Deus e o amor da humanidade?  A não ser que estes dois se encontrem e 


formem uma base de unidade em amor, nem Deus nem os seres humanos se podem estabelecer 


juntos.  Embora Deus se regozije, se os seres humanos têm um motivo diferente para se regozijar 


em amor, um problema sério aparece.  (257-58, 13.3.1994) 


 


Como conseguimos a unidade entre Deus e a humanidade?  Deus é o Pai vertical de verdadeiro 


amor.  É o Pai centrado em verdadeiro amor.  Então, está Deus perto ou longe dos seres humanos?  


É Ele visível, ou não, aos nossos olhos?  Porque é invisível?  Porque está muito perto.  Se algo 


está muito perto, não pode ser visto eternamente.  Mesmo no mundo espiritual, Ele não pode ser 


visto.  Isto, contudo, não significa que Ele não esteja lá.  Ele existe, mas não há ninguém que 


tenha visto amor, nem ninguém que tenha visto ar.  (249-31, 7.10.1993) 


 


Quando eu estava a procurar as respostas a questões fundamentais, pensava continuamente em como 


conseguir a unidade entre Deus e a humanidade.  Esta é uma questão importante.  Sem resolvê-la, 


o ponto de partida e o ponto de destino não coincidiriam.  Enquanto pensava nisto, que ideia me 


surgiu de repente?  É o facto que verdadeiro amor viaja pela distância mais curta.  Isto significa 


que só há uma linha vertical; num dado ponto da linha horizontal, só há uma linha que forma um 


ângulo recto com ela.  Esta é a distância mais curta.  O ângulo entre elas é um ângulo recto.  


(250-153, 14.10.1993)  


 


No mundo atómico, electrões revolvem à volta de protões.  No mundo molecular, iões positivos e 


negativos formam uma relação recíproca.  As coisas que se relacionam fazem-no à volta de um 


centro.  O homem e a mulher também se relacionam.  Com base em quê?  Em amor.  Deus e os 


seres humanos também se relacionam.  Que significa a expressão ―união entre Deus e a 


humanidade‖?  Com base em quê se realiza a unidade entre pais e filhos, e entre marido e mulher?  


Com base em amor.  Pais e filhos formam um só corpo, e marido e mulher também.  A unidade 


entre Deus e a humanidade também é assim.  Baseada em quê?  Em dinheiro, poder político ou 


conhecimento?  Sem dúvida que é baseada em amor.  Que espécie de amor?  Verdadeiro amor e 


amor divino.  Que espécie de amor é amor divino?  É amor absoluto.  Que é amor absoluto?  É 


amor alinhado com a eternidade.  É amor eterno.  (251-120, 17.10.1993)  


 


A unidade entre Deus e cada pessoa; este é o domínio da unidade entre Deus e a humanidade.  Se o 


padrão do ideal no qual Deus Se regozija e o padrão que os seres humanos desejam, não coincidem, 


é um problema sério.  Eles deviam unir-se, vertical e horizontalmente.  Frente e trás, e esquerda e 


direita, as doze posições, incluindo os quadrantes superior e inferior, e os quadrantes da direita e da 


esquerda, encontram-se exactamente em qualquer ponto onde formem um ângulo recto.  (223-346, 


20.11.1991) 







Porque nos casamos?  Para aperfeiçoar amor.  Se dizemos que o homem e a mulher estão à direita 


e à esquerda, ou a este e oeste, num plano horizontal, o seu verdadeiro ideal passa pelo caminho 


mais curto e mais directo.  Não há senão uma maneira curta e directa para ligar a vertical e a 


horizontal.  Elas devem formar um ângulo recto.  Se há um desvio para um dos lados, não estará 


bem, porque o resultado será uma oval.  Uma vez mais, nada resultará a não ser que o ângulo seja 


recto.  Não há outro ângulo, senão o ângulo recto, que possa ligar o amor de Deus e o amor da 


humanidade.  (224-167, 24.11.1991) 


 


Deus criou primeiro Adão, como o Seu corpo.  Adão é o filho de Deus e, ao mesmo tempo, o 


próprio Deus com um corpo.  Em seguida, Deus criou Eva, como a companheira de Adão, para 


aperfeiçoar o amor horizontal, isto é, o amor conjugal ideal.  Eva é a filha de Deus e, ao mesmo 


tempo, a Sua noiva, que deve aperfeiçoar, fisicamente, no plano horizontal, o ideal de Deus de amor 


horizontal.  O lugar onde Adão e Eva atingem a perfeição e consumam o seu primeiro amor depois 


do casamento, sob a Bênção de Deus, é também o lugar onde Deus recebe a Sua noiva física.  O 


ideal vertical do amor de Deus desce e participa no lugar onde o ideal de amor horizontal entre Adão 


e Eva produz fruto.  O verdadeiro amor de Deus e o verdadeiro amor da humanidade começam no 


mesmo ponto; neste ponto de partida do plano vertical e do plano horizontal, o amor produz fruto e 


atinge a perfeição.  (277-198, 16.4.1996)  


 


Quem são Adão e Eva?  São aqueles que, centrados no ideal de amor, se unem horizontalmente.  A 


horizontal deve formar um ângulo recto com a vertical, e estabelecer um ponto focal.  O mesmo é 


verdade para as posições anterior e posterior, esquerda e direita, e superior e inferior.  Que significa 


isto?  Significa que Deus entra nas mentes de Adão e Eva, que estão focados nessa forma de amor.  


Portanto, a cerimónia de casamento dos antepassados humanos não caídos, torna-se a cerimónia do 


casamento de Deus.  (223-267, 12.11.1991) 


 


Onde entra Deus?  Ele entra nas mentes de Adão e Eva, as Suas características duais, não é 


verdade?  Estas duas entram e fundem-se numa raiz única sendo  manifestadas como filhos e 


filhas. Adão e Eva são unidos por amor, com base na mente, corpo e espírito, e têm a mesma raiz.  


Então, quando filhos e filhas nascem deste amor, iriam para o inferno?  Não podem ser tocados ou 


influenciados por ninguém.  O corpo, mente, espírito, homem e mulher absolutos unificam-se 


através do amor absoluto de Deus e dos órgãos sexuais, que são a origem da vida, do amor e da 


linhagem.  (194-343, 30.10.1989) 


 


Adão e Eva apareceram como as características duais do Deus invisível.  É como se dois seres 


invisíveis se unissem num só ser, em amor verdadeiro.  Deus assume, assim, o carácter masculino e 


reaparece, em seguida, através do Seu filho e filha, que tomam a posição de companheiros objecto 


desse carácter masculino.  Quando eles crescem e se tornam marido e mulher em amor, Deus desce 


e ocupa a posição do Pai invisível, enquanto eles, na posição dos pais visíveis, se tornam um só 







através do acto de amor.  (222-317, 6.11.1991)  


 


Onde se encontram a vertical e a horizontal?  Onde se unem e o Céu e a terra?  Em frente do 


padrão vertical.  O amor segue o caminho mais curto possível.   


Para responder a estas questões, agonizei sobre o problema de saber onde estas duas, a vertical e a 


horizontal, e o Céu e a terra, se estabelecem?  Durante os meus esforços, cheguei a compreender 


que o amor vertical e o amor horizontal se encontram no núcleo fundamental do universo.  Como 


sei isto?  Porque não podemos ascender de maneira directa.  Se assim fosse, ficaríamos 


imobilizados no mesmo lugar.  Se devêssemos amar verticalmente, seria necessário proceder de 


maneira diferente.  Neste estado, como rodaríamos?  Seria impossível.  Estas questões – como 


elas se unem, e como se devem unir o amor do Céu e o amor da terra – eram questões sérias.  Mas 


uma coisa que compreendi foi que o amor segue o caminho mais curto.  (214-232, 2.2.1991) 


 


Qual foi a questão sobre a qual mais agonizei, enquanto investigava a essência fundamental do 


universo?  Era preciso compreender como o amor viaja e se estabelece.  A descoberta que o amor 


segue o caminho mais curto e mais directo, resolveu todas as questões.  Se o amor vem de cima, se 


dizemos que o Céu é considerado elevado e a terra é baixa, que o amor verdadeiro vem do Céu para 


a terra, que caminho segue?  Segue o caminho mais directo e mais curto.  Então, qual é?  É o 


caminho perpendicular, não é?  Não há outro caminho excepto o perpendicular.  É o caminho mais 


directo e curto.  Se o amor viaja através do caminho mais rápido, directo e curto, o ponto de 


estabelecimento do Céu e da terra só pode ser um só, numa superfície perfeitamente plana.  É 


absolutamente um só, não dois.  (211-77, 29.12.1990)  


 


Onde disse eu que o amor de Deus e o amor da humanidade se encontram?  Onde fica o seu ponto 


de estabelecimento?  Esse ponto torna-se o ponto de estabelecimento do amor, da vida e da 


linhagem.  Num ponto diferente, não seria possível ligar o amor, vida e linhagem.  Onde fica esse 


lugar?  Fica onde as vidas de um homem e de uma mulher são ligadas; no lugar onde a linhagem, o 


sangue de um homem e uma mulher se cruzam.  A vida, amor e linhagem de Deus, e a vida, amor e 


linhagem de um homem e de uma mulher, ligam-se neste único ponto.  E os seus descendentes 


aparecem aqui.  (205-63, 7.7.1990) 


 


Dizer que Adão e Eva têm os seus filhos de bondade e se tornam os verdadeiros pais, significa que 


Deus, fisicamente, segura a Sua posição, como o Pai eterno, e realiza o Seu ideal e desejo de ter um 


número interminável de cidadãos do Reino do Céu no Céu e na terra, através da sua multiplicação de 


geração em geração.  (277-198, 16.4.1996) 


 


8.3.3. A restauração do ideal de unidade em amor entre Deus e a humanidade  


 


Se Deus tivesse estabelecido a relação de verdadeiro amor com os seres humanos, centrado num 







grande verdadeiro amor, e desse modo formasse a família que encarnasse a unidade entre Si e a 


humanidade, em amor, que desejava como o Seu ideal, na altura da criação, hoje iríamos todos 


directamente para o Reino do Céu, tal como somos.  O problema aqui é que, a não ser que Deus e 


os seres humanos se unam em verdadeiro amor como companheiros sujeito e objecto, e façam um 


começo no mesmo ponto, o verdadeiro amor de Deus e o verdadeiro amor da humanidade terão 


direcções e finalidades diferentes; o seu amor começa como duas formas diferentes de amor.  Então, 


seria impossível encontrar o mundo ideal absoluto desejado por Deus e pelos seres humanos.  (275-


54, 31.10.1995) 


 


Que é o casamento?  É a perfeição do eu.  É a perfeição de um homem e de uma mulher e, ao 


mesmo tempo, a perfeição de tudo o que é horizontal.  E aqui, como há filhos e irmãos e irmãs, esta 


linha é traçada.  Como há irmãos e irmãs, marido e mulher, e pais, as posições superior e inferior, 


direita e esquerda, e anterior e posterior do Reino do Céu unem-se e formam uma esfera ideal.  


Então, Deus vem para o ponto central do casamento.  Ele vem para ficar com a família e estabelece 


a Sua residência.   


Quanto a todas estas forças, e todas as forças da esfera que entram neste espaço, não há nenhuma 


que não esteja de acordo com este padrão.  Assim, quando se pergunta onde está Deus, 


especialmente na relação entre marido e mulher, qual é a resposta?  Está no útero.  É aí que Ele 


está.  É aí que se encontra a raiz do amor.  Desde o começo da história, as respostas a questões 


relativas à estrutura do mundo espiritual e à sua natureza, foram finalmente reveladas através do Rev. 


Moon.  Ninguém mais sabia disto.  (252-119, 14.11.1993) 


 


A Queda de Adão e Eva é o pecado imoral que desprezou o ideal de verdadeiro amor de Deus.  


Adão e Eva, antes da Queda, precisavam observar o mandamento, mas caíram no estágio de 


imaturidade, durante o período de crescimento. 


A união do primeiro amor dos antepassados humanos, devia certamente ter sido uma continuação de 


festas felizes, nas quais Deus, Adão e Eva, e todas as coisas naturalmente se tornariam intoxicadas 


em alegria e bênçãos, porque essa união era também a perfeição do amor de Deus.  Devia ter sido 


uma cerimónia feliz, na qual o amor, vida e linhagem de Deus formariam um começo e se 


estabeleceriam nos seres humanos.   


Contudo, eles, em vez disso, cobriram as suas partes sexuais e esconderam-se por detrás de uma 


árvore, tremendo de medo.  Isto é porque, em violação do caminho celestial, perpetraram a relação 


imoral que deu origem ao amor, vida e linhagem falsos.  (288-126, 26.11.1997)  


 


Satanás entrou onde Deus devia ter entrado.  Adão e Eva e Satanás casaram, não é verdade?  É a 


mesma coisa.  Se Adão e Eva não tivessem caído, o verdadeiro amor de Deus e o amor da 


humanidade ter-se-iam unido num ponto.  Deviam começar num ponto, porque, se houvesse dois 


pontos diferentes, teria havido dois mundos e duas direcções diferentes.  Porém, se tivessem 


atingido a unidade entre Deus e a humanidade, e seguido numa direcção única, os indivíduos que 







aparecessem numa direcção teriam atingido a perfeição, e o mesmo teria acontecido com a tribo, 


povo, nação e mundo.  Ter-se-iam unido em amor.  Isto estaria de acordo com a teoria.  (265-80, 


20.11.1994)  


 


Qual é a diferença entre as igrejas cristãs oficiais e a Igreja da Unificação?  Uma diferença é que a 


Igreja da Unificação restaurou a unidade entre Deus e a humanidade, centrada em amor.  As 


teologias oficiais definem Deus como sagrado, e os seres humanos como profanos e pecadores.  Se 


assim fosse, como poderiam unir-se o amor de Deus e o amor da humanidade?  Elas não têm 


resposta para esta questão.  O problema é que pensam que o Deus absoluto pode fazer qualquer 


coisa.  Esta foi a principal razão por que os cristãos derramaram tanto sangue, onde quer que 


fossem.  Abusando do mandamento de Deus, invadiram e capturaram.  Produziram ditadores.  O 


mundo, contudo, não funciona desse modo.  Do ponto de vista da natureza original de Deus, não 


pode ser assim.  (249-145, 8.10.1993)  


 


8.4. O domínio de libertação e de completa liberdade no Reino do Céu na terra e no Céu 


 


8.4.1.  A construção do Reino do Céu na terra e no Céu através de verdadeiro amor 


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, que teria Deus querido dar-lhes?  Ele queria abençoá-los, 


permitindo-lhes que dessem nascimento a filhos e filhas, e formassem a Sua família, com quem Se 


pudesse regozijar, e, em seguida, a Sua tribo e povo.  Quando se tivessem expandido mais, e 


formassem o mundo, em que filosofia se teriam baseado?  Seria o Deusismo e a filosofia centrada 


em Adão.  A filosofia, visão do universo, visão do cosmos, e visão da vida desse mundo teriam sido 


centradas em Adão.  E a existência das cinco raças diferentes, com cores de pele diferentes, não 


teria sido um problema.  A cor da pele muda de acordo com o ambiente, e inúmeras pessoas com 


cores de pele diferentes teria sido algo positivo.  Então, porque se tornaram diferentes as línguas da 


humanidade?  Deus separou-as, devido à Queda dos primeiros antepassados.  (156-202, 


25.5.1966)  


 


O estabelecimento de uma nação requer soberania, um povo e um território.  Quando consideramos 


a questão do estabelecimento do Reino do Céu na terra, deste ponto de vista, quem é o dono do 


Reino do Céu?  Quem é o soberano?  Sem dúvida, Deus é o soberano.  E quem é o povo?  É a 


humanidade.  Então, qual é o território?  É o planeta terra.  (96-15, 1.1.1978) 


 


Dentro de uma geração, durante a minha vida, até aos meus oitenta anos, estou determinado a 


libertar o mundo espiritual completamente.  Então, a terra, o Céu, marido e mulher, e a família irão 


todos para o Reino de Deus.  O marido e mulher devem entrar juntos no Reino do Céu; não podem 


entrar sozinhos.  Com os portões do inferno e do Reino do Céu completamente abertos, todos irão 


para lá, formando uma espiral.  Os seus antepassados formarão uma fila para os guardar e conduzir.  







No passado, Satanás criou fossos devido aos seus desejos egoístas e impediu-os de entrar no Céu, 


durante dezenas de milhares de anos.  Forçou-os a fazer os seus recados.  Agora todas essas coisas 


más foram abolidas.  Parece ser mentira, não parece?  Mas esperem e verão o que acontecerá.  


Porquê?  Porque eu sei muito bem o que está a acontecer no mundo espiritual.  Se o mundo 


espiritual não é libertado, as gerações futuras terão problemas.  (300-74, 21.1.1999) 


 


Devíamos igualizar a terra, o Céu, e mesmo o inferno.  Explorando esse caminho e estabelecendo a 


base pacífica do Reino do Céu, devíamos poder destruir o portão do inferno e abrir o portão do 


Reino do Céu.  Devíamos realizar isto, para que Deus possa entrar e sair livremente, quer no mundo 


terreno quer no mundo espiritual.  O lamentável começo a que chamamos inferno é desnecessário 


para Deus e devia ser completamente removido.  Quem sabe isto?  Então, que é que eu, o Rev. 


Moon, realizei?  Demoli o portão de indivíduos e tudo o que estava a bloquear o inferno na terra e 


no mundo espiritual.  Portanto, uma auto-estrada devia ser construída, não só na terra, mas também 


no mundo espiritual inteiro.  Assim, a igualdade ao nível da família, tribo, povo, nação, mundo e 


cosmos devia ser realizada.  Como se pode conseguir isto?  Através de uma família estabelecida 


por um homem e uma mulher.  (303-226, 14.6.1999)  


 


Os Verdadeiros Pais estão a dar a Bênção, no mundo físico, a todos os tipos de pessoas, 


transcendendo os seus antecedentes.  Através destes laços, os domínios de libertação de indivíduos, 


famílias, tribos, povos e nações são realizados na terra.  Estes domínios de libertação não se 


produzem no mundo espiritual.  Desse modo, há uma fundação na terra para unir a nação de amor 


do Reino do Céu e a nação de amor do cosmos.   


Por consequência, com base nos Verdadeiros Pais, o mundo espiritual e o mundo físico inteiros, 


deviam ser unidos e limpos.  É assim que a perfeição pode ser conseguida neles, desde o nível 


individual, até ao nível cósmico, passando pelos níveis tribal, social, nacional, e mundial.  Deste 


modo, como o domínio de unidade das famílias abençoadas nos mundos espiritual e físico se alarga, 


a fundação do ideal do Reino do Céu, centrado no Adão não caído, é estabelecida entre todas as 


famílias, através da história, as quais terão todas o mesmo valor.  O Reino de Deus aparecerá no 


Céu e na terra.  Deus descerá para reinar neles.  Deus é o Pai vertical, e os Verdadeiros Pais são os 


pais horizontais que podem trazer a igualdade sobre a terra.   


Por isso, no Chil Pal Jeol (Dia 7.8), declarei o domínio do Descanso Cósmico do Pai do Céu e da 


terra, e, assim, uma nova era começou.  Agora devíamos ultrapassar tudo, através do GU GU Jeol 


(dia 9.9.).  (303-257, 9.9.1999)  


 


Quando a maré baixa, o lixo é arrastado com ela.  Quando enche, as coisas que foram arrastadas em 


último lugar chegam primeiro.  Isto é semelhante à restauração por indemnização.  Quando a água 


e a lua se unem para criar uma maré, posso permanecer  e declarar que estão prontas.  E quando os 


níveis da água estiverem em equilíbrio, abençoá-las-ei como positividade e negatividade e, desse 


modo, expulsarei Satanás completamente.   







É assim que expulsamos o falso pai e nos unimos com os Verdadeiros Pais.  Como isto foi feito, 


podemos destruir o inferno e dar a Bênção também aos nossos antepassados no mundo espiritual.  


Agora, centenas de biliões estão a ser abençoados.  São os nossos antepassados que estão a 


conduzir o mundo espiritual em direcção ao Reino do Céu.  Na terra, os nossos descendentes estão 


a unir-se com verdadeiro amor, combinando numa só as posições verticais de pai e filho.  O ponto 


de partida para unir o este e o oeste é a fundação da família centrada em verdadeiro amor.  (300-224, 


14.3.1999) 


 


De agora em diante, entramos na era na qual os grupos étnicos e nacionais podem juntar forças.  


Portanto, as nações do mundo, tribos e famílias unem-se, e entram no domínio da unificação.  O 


mundo mudará rapidamente, e aqueles que se opõem à vontade de Deus não serão deixados sozinhos 


pelos demónios.  Até agora, Satanás tem tentado levá-los para o inferno, mas agora leva-os para o 


Reino do Céu.  Deste modo, ele e os seus seguidores cooperam; e mesmo os seus próprios 


antepassados quererão levá-los para o Reino do Céu.  Assim, como ninguém está a bloquear o 


caminho para o Reino do Céu, o domínio da libertação é realizado, e, desse modo, entramos 


rapidamente na era da globalização do futuro.  (298-221, 8.1.1999) 


 


O mundo espiritual – incluindo os muçulmanos, confucionistas e budistas – está à espera da 


ideologia centrada nos Verdadeiros Pais, em Adão.  Como esse mundo devia seguir em direcção à 


unificação, quando o trabalho dos Verdadeiros Pais atinge o nível global na terra, todas as barreiras 


religiosas desaparecem, e os resultados da unificação aparecem automaticamente na terra, como 


resultado das actividades do mundo espiritual.  Assim, que acontecerá quando os ensinamentos da 


Igreja da Unificação se tornarem uma ideologia mundial?  Os espíritos no mundo espiritual não 


permanecem lá.  Como o seu objectivo é atingir a perfeição na terra, e, em seguida, reentrar no 


mundo espiritual, através de um processo inverso, todos regressam à terra.  Portanto, todos eles 


estão activos.  O desejo das centenas de biliões de pessoas no mundo espiritual é que os membros 


da Igreja da Unificação se espalhem por todo o mundo, se tornem a vanguarda e encorajem os 


espíritos, gritando: ―Mexam-se, mexam-se, mexam-se!‖  Por isso, se vocês estiverem em sintonia 


com o mundo espiritual, e unidade for realizada lá, o mundo começará a ser governado por Deus.  


Então, o mundo unificado durará eternamente, no nome dos Verdadeiros Pais.  (161-222, 


15.2.1987)  


 


Agora realizámos o domínio de libertação, mesmo no mundo espiritual.  Estamos envolvidos num 


movimento para igualizar o mundo espiritual e a terra.  A Primavera está a chegar.  A Primavera 


do Reino do Céu e a Primavera da terra estão a chegar.  Até agora, a terra esteve no Verão, embora 


a Primavera já tenha chegado ao Reino do Céu.  Todavia, agora que o Verão e o Inverno partiram 


na terra, a Primavera aproxima-se.  Como a Primavera, que pode digerir tudo – todos os ideais e a 


felicidade eterna do Reino do Céu – e pode ressuscitar vidas, está a chegar à terra, uma era pacífica 


virá para a terra.  Então, que fez agora o Rev. Moon da Igreja da Unificação?  A palavra ―paz‖ é 







inserida em todas as suas novas organizações, incluindo a Federação das Famílias para a Paz 


Mundial e Unificação.  (301-288, 5.5.1999) 


 


Como entrámos agora na era da libertação, o universo, centrado nesta terra, está a regozijar-se.  


Quanto se regozija hoje!  Assim, verifico que desde o começo deste ano, até hoje, um ambiente de 


celebração domina.  Agora, em tudo o que fazemos, a fortuna celestial segue-nos e ajuda-nos.  As 


pessoas fazem grande esforço para agarrar esta fortuna celestial, mas, no nosso caso, está a seguir-


nos e a ajudar-nos.  Isto significa que o tempo chegou agora quando Deus e o mundo espiritual, os 


nossos inúmeros antepassados e boas pessoas, estão mobilizados para ajudar esta terra.  A era em 


que o domínio da libertação pode ser realizado, e tudo pode ser transformado, chegou.  (298-226, 


8.1.1999) 


 


8.4.2. Prometamos aperfeiçoar o domínio da libertação 


 


Como vamos libertar Deus?  Com poder?  Com sabedoria?  Que é a libertação de Deus?  Se 


Norte-coreanos vêm para a Coreia do Sul e se regozijam, e Sul-coreanos vão para a Coreia do Norte, 


significa isto que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão libertadas?  Que significa?  Deus está 


sentado no trono do Céu, no mundo espiritual, mas, Ele gosta mesmo daqueles que estão no fundo 


do mundo satânico.  Mesmo quando Ele visita famílias pobres, independentemente de quem 


possam ser, se servirem e honrarem Deus, como o Ser mais sublime, elas regozijam-se e sentem-se 


felizes. 


A Igreja da Unificação tem estado a passar por tal curso histórico, comigo no centro, até agora.  


Durante este tempo, tenho estado a falar acerca da libertação do sofrimento amargo de Deus; mas 


que é esta libertação?  Ela requer esforço.  Mesmo quando vamos para o fundo de um contentor de 


lixo, a questão consiste em saber se, mesmo nessa situação, podemos sentir alegria, e Deus pode 


estar connosco.  Se vocês quiserem sentir-se livres, deviam estar numa posição onde possam aceitar 


qualquer situação; nada desagradável vos devia deter – nem mesmo estarem num fundo de um 


contentor de lixo.  Só então se sentirão libertados.  Se isto vos incomoda, não serão libertados.  


(181-191-191, 3.10.1998) 


 


Só é possível reordenar tudo neste mundo, criado por Deus, quando se possui verdadeiro amor.  


Que significa isto?  Aqueles que aperfeiçoaram verdadeiro amor podem viver uma vida na qual 


fazem as coisas como lhes agrada, tal como Deus; podem criar coisas e remover coisas, se assim o 


desejarem.  Podem fazer, com toda a liberdade, aquilo que quiserem.  Com intuição, vem 


omnipotência.  Verdadeiro amor pode conquistar tudo.  Pode conquistar Deus e também Satanás.  


Assim, não sou eu, Rev. Moon, que sou libertado por Deus, mas, pelo contrário, Deus é libertado por 


mim.  Então, estamos a tentar realizar na terra, tudo de valor que temos estado a recuperar no 


mundo espiritual, desde o tempo da Queda.  Logo que isto seja conseguido, o Céu e a terra serão 


virados ao contrário.  (292-277, 27.4.1998) 







Deus deve ser libertado durante os oitenta anos da minha vida.  Para isso, devo revelar as verdades 


relativas à morte de Jesus, para todas as restaurações por indemnização e domínios de libertação, 


desde o mundo espiritual até ao mundo terreno.  Senão, os espíritos não podem voltar à terra.  Eles 


cumpriram as condições necessárias para poder unir o Céu e a terra, através da esfera cultural cristã.  


Mas, se o Messias vem numa fundação que não realizou ainda a unidade do Céu e da terra, e se as 


pessoas o rejeitam e se lhe opõem, serão apanhadas na armadilha de Satanás.  É por isso que o Rev. 


Moon foi desterrado para o deserto – completamente sozinho.  Mesmo os meus próprios pais 


físicos não me compreenderam.  No entanto, a partir desta posição, desembarquei novamente na 


costa e percorri o curso de indemnização da história, durante mais de quarenta anos.  (211-198, 


30.12.1990) 


 


Durante a minha vida, tudo tem de ser libertado.  Todas as coisas estão prontas para ser libertadas.  


O valor da libertação é verdadeiramente indescritível.  O domínio da libertação tem sido 


estabelecido pela acumulação contínua do mérito do esforço de Deus para separar o bem e o mal dos 


nossos antepassados, através da história.  Nós, famílias abençoadas, representamos o domínio da 


libertação, porque estamos na posição de ter sido libertados.  Por consequência, somos ofertas 


sacrificiais que representam o mundo inteiro da criação, desde coisas imundas até às mais gloriosas.  


Vocês devem compreender que estão na posição de ofertas sacrificiais.  (280-292, 13.2.1997) 


 


Que lugar esplêndido é o mundo do coração!  Não o podemos comprar nem com montanhas de 


ouro, nem mesmo com um diamante do tamanho da terra.  É assim tão precioso.  É tão precioso 


que não pode ser trocado nem mesmo pelo universo.  O universo torna-se nosso se estabelecermos 


uma relação recíproca com o companheiro sujeito, no mundo do coração.  Mesmo Deus vem a 


pertencer-nos.  Quão extraordinário é termos o privilégio de sermos seres humanos que sabemos o 


nosso próprio valor e temos um domínio de liberdade e libertação, no qual podemos caminhar a 


passos largos no cosmos, como libertadores, abraçando e dirigindo tudo com amor.  Todas as coisas 


do Céu e da terra se harmonizam connosco e respondem às nossas ordens!  Este é o orgulho da 


Igreja da Unificação.  (210-320, 27.12.1990) 


 


Os nossos antepassados são os Verdadeiros Pais.  Estamos a segui-los, devido à graça deles.  Tudo 


tem de ser limpo, até ao fundo dos abismos onde estão os espíritos malditos.  Quando atingirmos a 


segunda fase, transporemos completamente o portão.  Quando tivermos passado pelos três estágios 


– formação, crescimento e aperfeiçoamento – até ao ano dois mil, a lei do Céu e da terra será 


anunciada, para que todas as cicatrizes que os Verdadeiros Pais receberam de pais falsos, nesta terra, 


possam ser removidas.  Isso representa a libertação do Céu e da terra.  Portanto, o oitavo parágrafo 


da Promessa da Família foi agora acrescentado, não é verdade?  Ele diz: ―Como senhora da Cheon 


Il Guk, a nossa família, tendo entrado na Era do Testamento Completo, promete, centrando-se em 


verdadeiro amor, realizar o ideal de unidade em amor entre Deus e os seres humanos, através de fé, 


amor e obediência absolutos, e aperfeiçoar a esfera de libertação e liberdade completa no Reino de 







Deus na Terra e no Céu.‖  Não é libertação, mas a esfera de libertação.  A vossa família não é 


suficiente.  Vocês devem tomar plena responsabilidade pela vossa nação e pelo mundo, enquanto 


estão na terra.  (293-252, 1.6.1998)  


 


Para poderem receber o domínio da vitória dos Verdadeiros Pais, vocês deviam viver com fé, amor e 


obediência absolutos.  Os Verdadeiros Pais só podem ser libertados quando vocês derramam 


sangue e suor, e sacrificam tudo, em unidade total de coração, estando mesmo dispostos a sacrificar, 


por eles, a vossa própria vida.  Vocês devem querer possuir mais amor que os Verdadeiros Pais 


para os poderem libertar.  O domínio da libertação de Deus só emerge quando as pessoas na 


sociedade amam a humanidade mais que os Verdadeiros Pais a amam.  Só quando os Verdadeiros 


Pais têm tais filhos e filhas, pode emergir o mundo de libertação, no qual eles podem louvar os seus 


filhos e filhas e regozijar-se, amando-os.  (266-288, 1.1.1995) 
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CAPÍTULO I 


 


O Significado de Lealdade e Piedade Filial 


 


1. Lealdade e Piedade Filial São a Ideologia Central dos Coreanos 


 


Uma pessoa de piedade filial pensará primeiro nos seus pais quando algo de bom acontece na sua 


vida.  No mundo da Queda, muitas pessoas pensam primeiro na sua esposa ou marido, quando vêm 


algo bom.  Todavia, se vocês não comprarem primeiro algo precioso para os vossos pais, então, não 


deviam comprar nada para a vossa esposa.   


Isto também se aplica aos homens.  Não deviam comprar vestuário para si próprios, a não ser que 


comprem primeiro vestuário para os seus pais, esposa ou filhos.  Deviam sempre comer, atendendo e 


servindo aos vossos pais primeiro.  Mesmo no mundo satânico, os coreanos costumavam servir aos 


pais, durante três anos depois de terem morrido, através da preparação de uma mesa especial para 


eles, com comida sobre ela.  Por consequência, na Coreia, se uma pessoa não atende aos seus pais 


com devoção durante mais de três anos depois de terem morrido, então, quando essa pessoa vai para 


o mundo espiritual, não poderá dizer que é um descendente da Coreia. 


Já há muito tempo, não era o costume que o filho de piedade filial preparasse uma mesa especial 


durante três anos para os seus pais mortos, depois de construir uma cabana de lama próxima da 


sepultura e vivendo lá para cumprir o seu dever filial?  Temos de ir para além deste padrão.  Nós, 


famílias abençoadas, temos de viver a nossa vida atendendo e servindo os nossos pais e cuidando 


deles com todo o nosso coração, dando-lhes todas as boas coisas que temos.  (26-299, 10.11.1969)  


 


Desde tempos antigos que os coreanos, como uma raça, têm dado importância à lealdade e piedade 


filial.  Fui uma vez convidado para assistir à cerimónia do Dia das Forças Armadas na Praça de 


Yoido e lembro-me que me senti muito satisfeito observando os dignificados jovens homens das 


forças armadas a marchar.   Foi verdadeiramente impressionante observar que, à medida que as 


colunas militares desfilavam, todas voltavam a cabeça e gritavam: “Lealdade e Piedade Filial”.  


Pensei que era um lema muito apropriado para a raça escolhida por Deus.  Não creio que haja outras 


forças armadas no mundo que tenham o mesmo lema.   


Como os coreanos são uma raça que tem de demonstrar lealdade para com o Céu, então, o espírito de 


lealdade e piedade filial, de certo modo, tornou-se a ideologia central das forças armadas.  A piedade 


filial que Shim Chung demonstrou para com o se pai cego; a castidade que Chun-hyang manteve 


para com o seu marido; a lealdade que Jeong Mong-ju demonstrou para com o rei; o espírito que Yu 


Kwan-soon demonstrou quando sofreu o martírio pelo seu país, mostram o espírito coreano de 


lealdade e piedade filial, que não se pode encontrar, no mesmo grau, em qualquer outro país.   


Este tipo de lealdade, piedade filial e imutável castidade, que são como o pinheiro e bambu, 


constituem o pensamento central e espírito para a realização do Reino do Céu na terra, no futuro.  


Como o Reino do Céu é o país de Deus, vocês têm de ser leais a este país por toda a eternidade, e 


porque Deus é o Pai de toda a humanidade, têm de demonstrar piedade filial para com O Pai 


Celestial, por toda a eternidade.  Deus escolheu a Coreia, porque não se pode encontrar o mesmo 


espírito sincero de lealdade, piedade filial e castidade em qualquer outra nação.  (100-252, 


19.10.1978)  


 


Um filho ou filha de piedade filial não devia deixar os seus pais, mesmo depois de cem ou mil anos.  


Vocês têm de dizer: “Quero estar sempre com os meus pais!” “Se possível, quero permanecer 


convosco para sempre!”  Têm de tornar-se as pessoas que movem o coração dos vossos pais, desta 


maneira.  De outro modo, não serão filhos ou filhas de piedade filial.  O amor parental é tal que, não 


importa o que o filho faz, os pais querem estar com ele.  É por isso que se chama verdadeiro.  Mas o 


que acontece com os filhos que não têm suficiente piedade filial?  Eles não gostam de estar com os 


seus pais.  Vocês podem mesmo encontrar este tipo de história escondida na Bíblia, não é verdade?  


Algumas pessoas não queriam estar com os seus irmãos e irmãs.  Queriam fazer aquilo que lhes 







apetecia e viver como lhes apetecia.  Que tipo de semente é esta?  É a semente da falta de piedade 
filial.  (147-292, 1.10.1986) 


 


Um filho de piedade filial esquece-se dos seus próprios desejos e pensa primeiro nos seus pais.  Ele 


viverá sempre para os seus pais com um coração cheio de lágrimas.  Um sujeito leal é uma pessoa 


que, em tempos de crise, se esquece dos seus interesses pessoais e se preocupa primeiro com as 


dificuldades do rei.  O reino de lealdade e piedade filial começa com a pessoa que se esquece de si 


própria, e sacrifica o seu próprio interesse próprio pelo bem comum.  (37-33, 22.12.1970) 


 


Numa verdadeira família, quer se trate de um homem ou mulher, um irmão ou irmã, toda a gente 


devia querer tornar-se filhos e filhas de piedade filial.  Com base no amor, eles deviam tornar-se 


como um só corpo.  Para formar a família como um corpo, é preciso que haja filhos e filhas de 


piedade filial.  O mesmo se aplica à nação.  Com base no pai e mãe da nação, o rei e rainha, e os seus 


filhos e filhas, os súbditos têm de ter as correctas relações recíprocas.  Tem de haver a relação entre 


marido e mulher, irmãos e irmãs, filhos e filhas, em todas as direcções, nomeadamente: acima e 


abaixo, esquerda e direita, antes e depois. Se não existir antes e depois, então, os pais e filhos não 


podem estabelecer uma relação.  É por isso que acima e abaixo, esquerda e direita, antes e depois, 


têm de existir.  Vocês precisam absolutamente de irmãos e irmãs.  O casamento vem do encontro de 


irmãos e irmãs de outras famílias.  (286-268, 13.8.1997)  


 


Vocês falam acerca dos deveres de lealdade e piedade filial, mas não sabem o que realmente 


significam.  Têm de estabelecer os pais como o centro da família, na mesma posição que Deus, e 


unir-se completamente com eles.  Perante o amor imutável que os pais têm pelo seus filhos, vocês 


têm de oferecer os vossos corpos e corações, cem por cento.  Que chamamos a filhos e filhas que 


vivem cem por cento para os seus pais?  Chamamo-los filhos e filhas de piedade filial.  Na sociedade 


de hoje, as pessoas falam acerca de lealdade e piedade filial, mas não conhecem os verdadeiros 


deveres de lealdade e piedade filial.  (101-13, 28.10.1978) 


 


Qual é a esperança dos pais?  Somente com um homem e mulher não existe uma raiz unificada da 


linhagem de sangue.  Eles precisam ter filhos para que a linhagem de sangue continue.  Quando os 


filhos e filhas amam os pais, então, as linhagens de sangue diferentes e não unidas dos pais tornam-


se unificadas através dos filhos.  A perfeição dos pais resulta de terem filhos.  Os pais tornam-se 


perfeitos através da prática de piedade filial pelos filhos e filhas.   


É algo muito feliz ter pais a quem se possa demonstrar piedade filial.  Eu herdei a vida, amor e 


linhagem de sangue de meus pais.  O amor de meus pais foi duplicado através de mim.  Tornou-se o 


núcleo.  O seu amor, vida e linhagem de sangue tornaram-se incarnados.  Assim, a perfeição dos 


vossos pais pode também produzir a vossa própria perfeição.  Quando eu crescer, tenho de me tornar 


um com a minha mãe e pai.  E, deste modo, ambos os lados atingirão a perfeição.  (223-174, 


10.11.1991) 


 


Que tipo de mundo deseja a família?  Uma nação.  A família tem de avançar para a nação, e para 


onde tem a nação de avançar?  Para o mundo.  E para onde tem o mundo de ir?  O lugar para onde o 


Reino do Céu na terra tem de ir, é o Reino do Céu no mundo espiritual.  Assim, um sujeito leal da 


nação significa um filho e filha de piedade filial.  Que é um sujeito leal do mundo?  Que é um santo 


do mundo?  Que são filhos e filhas divinos do mundo?  Todos significam um filho e filha de piedade 


filial do mundo.  Que são um filho e filha divinos do Céu e Terra?  São filhos e filhas de piedade 


filial do Céu e Terra.  Isoladamente a palavra “filial” ou “filho” não tem valor.  (280-107, 


11.11.1996) 


 


 


 


 







2. Santos e Filhos e Filhas Divinos São Pessoas que Têm Perfeita Piedade Filial 


 


A ideologia de lealdade e piedade filial na Coreia é verdadeiramente boa.  Mas significa isto que o 


povo da Coreia tem de demonstrar lealdade somente para com a Coreia?  Este é o problema.  


Deviam os japoneses demonstrar lealdade somente para com o seu imperador?  Deviam os alemães 


demonstrar lealdade unicamente para com o seu líder?  Ou podemos dizer que os americanos 


cumpriram o seu dever de lealdade quando são só leais para com o Presidente da América?  Não, 


não podemos dizer isto.   


Se perguntarmos a um coreano: “Quer tornar-se um santo, ou um sujeito leal?”  Se ele responder: 


“Bem a lealdade e piedade filial são as virtudes mais importantes para coreanos e, por isso, não 


quero ser um santo.  Tornar-me-ei simplesmente um sujeito leal”, isto seria errado.   


Evidentemente que o caminho da lealdade é importante, mas o caminho do santo ainda permanece.  


E assim, se há uma pessoa que decide percorrer o caminho do santo, então, esta pessoa será capaz de 


trazer uma bênção de nível mundial para a humanidade.  Um sujeito leal é uma pessoa que traz o 


nível nacional de bênção para a humanidade.  Um filho ou filha de piedade filial é uma pessoa que 


traz a bênção para a família.  É preciso compreender isto.  (101-16, 28.10.1978) 


 


Qual é a diferença entre um sujeito patriótico e um santo?  Um patriota está sempre pronto a 


sacrificar a sua vida pela sua nação e vive e investe-se a si próprio para o bem comum.  Mas o santo 


vai para além da sua própria nação, e vive para toda a humanidade, e, indo para além deles, vive para 


Deus.  A pessoa que quer ir para além do dever de piedade filial na família, ou o dever do sujeito leal 


na nação, e vive para o mundo e Deus, pode ser chamada um santo.  Ele é a pessoa que está disposta 


a sacrificar a sua posição, como sujeito leal, e a esquecer o seu país e governante.  Mesmo que o 


Presidente ou rei agarre a sua mão e diga: “O nosso país será arruinado se você sair”, o santo não se 


preocupará com a posição ou súplicas do governante e, quando cumprir o seu dever de santo no 


mundo, será reconhecido pelo Céu como tendo realizado algo muito maior que ser somente um 


sujeito leal para com o seu rei.  (101-150, 29.10.1978) 


 


Inúmeros filhos e filhas de piedade filial estão incluídos nos patriotas.  Mesmo que vocês sejam 


filhos de piedade filial, se não se tornarem patriotas, então, não podem elevar-se à categoria de 


patriota.  Mas se forem patriotas receberão automaticamente a categoria de filhos de piedade filial, 


mesmo que sejam incapazes de praticar piedade filial para com os vossos pais. 


Do mesmo modo, quando são capazes de se tornar filhos e filhas divinos, então, mesmo que não 


tenham podido ser filhos de piedade filial ou patriotas ou santos, terão o direito de reivindicar essas 


posições.  Se puderem ser filhos e filhas divinos, então, automaticamente conseguirão todas as coisas 


a nível inferior.  Contudo, não é fácil tornar-se um filho ou filha divina.  Para se tornarem o patriota 


de todos os patriotas, têm de tornar-se a pessoa que ultrapassou todas as tribulações.  Na fundação 


que tem o poder autónomo para ultrapassar um nível ainda mais elevado, o caminho do filho divino 


é alcançado.  Aqueles que não passaram por cada estágio, têm de receber perseguição global, num 


curto período de tempo.  (196-125, 31.12.1989) 


 


As pessoas precisam absolutamente de cumprir os seus deveres de piedade filial, de sujeitos leais, de 


santos, e de filhos e filhas divinos.  Precisamos de santos, devido à Queda.  É o estágio que temos de 


completar, de modo a cumprir o nosso dever como filhos e filhas divinos.  Desse modo, todos os 


domínios de reciprocidade de Deus podem ligar-se à nação, ao Céu, ao mundo e à nossa família, 


através de cada um de nós.  Esse é o caminho que temos de completar durante a nossa vida.  Temos 


de aperfeiçoá-lo.  Então, para a nação, o chefe devia encarnar a essência do pai e da mãe.  As 


pessoas gostariam de se unir com esse padrão e crescer.  Não é possível permanecer-se perante a 


nação, sem a família, mas agora mesmo a família está a ser arruinada perante a nação, a nação de 


Satanás.  (285-91, 21.4.1997)  


 







O caminho do filho e filha de piedade filial é amar a família, a qual canaliza a força vital do amor.  O 
caminho do sujeito leal é amar com base na força vital da nação.  O caminho do santo é ligar a força 


vital do mundo e o amor.  Quando vistos desta perspectiva, os conceitos morais que têm sido 


ensinados até agora podem ser esclarecidos.  Vocês têm de saber que este é o caminho certo.  É o 


dever do santo amar o mundo.  Isto tem sido o modelo da educação moral humana.  E podem agora 


compreender a razão por que isto não era incorrecto, mas correcto.  (111-173, ) 


 


Na vida das pessoas que amam, a piedade filial é o primeiro círculo; tornar-se um sujeito leal é o 


próximo círculo maior.  E os círculos tornam-se cada vez maiores.  Embora comecem pequenos, 


tornam-se cada vez maiores.  O círculo do santo é ainda maior, e o círculo de filhos e filhas divinos é 


o maior de todos.  Por conseguinte, o ponto central do círculo é a piedade familiar.  A piedade 


familiar é o ponto de partida.  Em seguida, vêm o sujeito leal, santo e filhos e filhas divinos.  Há 


quatro estágios. 


O centro destes quatro é um ponto da perpendicular vertical.  O ponto central de todos estes é um, e 


não dois.  O centro do amor é só um.  Portanto, filhos que têm piedade filial para com os pais não 


irão para o inferno.  Mesmo que não acreditem no Messias, tudo será resolvido naturalmente.  Por 


isso, um santo não irá para o inferno. 


Então o que estou a dizer é que a pessoa que não tem piedade filial em relação aos seus pais não se 


pode tornar um sujeito leal.  Assim, que acontece quando vocês querem praticar piedade filial para 


com os vossos pais, mas não têm mãe e pai?  “Quero realmente ser um filho de piedade filial, mas 


não tenho mãe ou pai.  Que devia fazer?  É um problema sério.  Pai Celestial, por favor dá-me uma 


mãe e um pai!”  Evidentemente que não pode acontecer, porque isto é contra as leis do universo.  


Talvez os vossos pais tenham morrido, ou qualquer outra coisa poderá ter-lhes acontecido.   


Então, está certo simplesmente desejar que fossem um filho ou filha de piedade filial?  Se não estiver, 


então que deviam fazer?  Podem tornar-se um sujeito leal ou um santo.  Um santo tem uma posição 


mais elevada que um filho de piedade filial ou um sujeito leal.  (197-44, 07.01.1990) 


 


Um filho de piedade filial é uma pessoa que ama os seus pais e filhos e filhas.  A primeira página é 


amor, o curso é amor e a última página é amor.  A família não se pode tornar o núcleo.  Acima do 


núcleo da família está o núcleo da nação.  E o núcleo da nação é o dever do sujeito leal.  Isto 


significa realmente amar a nação.  O sujeito leal, santo e filhos e filhas divinos são todos tipos de 


núcleos, mas em que tipo de núcleo estão eles todos baseados?  Os seres humanos não sabiam que 


isto é o amor, e que o ponto central de segurança do estabelecimento das eras futuras é o amor. 


Por causa disto, o marido e mulher têm de amar-se mutuamente, de modo a tornar-se um filho ou 


filha de piedade filial.  Vocês só podem tornar-se sujeitos leais, depois de se tornarem pessoas de 


piedade filial.  E é só depois de se terem tornado santos que se podem tornar filhos e filhas divinos.   


Depois de se tornarem filhos e filhas divinos, então, terão todos os direitos de herança.  E depois de 


se tornarem verdadeiros filhos e filhas de Deus, então, Ele torna-se vosso também.  Então, tudo 


aquilo que Deus possui se torna vosso, e tudo o que Ele criar no futuro se tornará vosso.  Vocês têm 


de permanecer na posição de ser filhos e filhas divinos, para que todas as coisas do passado, presente 


e futuro vos sejam dadas. 


Quando vocês permanecem nesta posição, toda a criação não poderá ter nenhuma razão de queixa.  E 


desse ponto em diante, o Céu e terra unificados poderão aparecer.  (206-175, 7.10.1990) 


 


Quais são os caminho que temos de percorrer na nossa vida?  Temos de percorrer o caminho de 


filhos e filhas de piedade filial, o caminho de sujeitos leais, o caminho de santos e o caminho de 


filhos e filhas divinos.  E que está acima disto?  Queremos viver juntos.  A este nível, então, no 


fundo do nosso coração, queremos viver juntos.  Acima e abaixo, antes e depois, esquerda e direita, 


dia e noite, mesmo para além da vida, queremos viver juntos.  Esta é uma conclusão razoável.  (148-


258, 11.10.1986) 


 







Assim, que temos de nos tornar em frente de Deus?  Primeiro, temos de nos tornar filhos e filhas de 
piedade filial.  Segundo, temos de nos tornar sujeitos leais e patriotas.  E que fica acima disto?  


Santos.  Um filho de piedade filial na família, é uma pessoa que é absolutamente leal aos seus pais.  


Um patriota é alguém que é absolutamente leal à sua nação.   


Então, que espécie de pessoa é um santo?  É uma pessoa como Jesus, Buda e Confúcio.  Estas 


pessoas não insistiram no seu próprio ponto de vista.  Insistiram no ponto de vista de Deus.  Viveram 


a sua vida centradas em Deus.  E não causaram qualquer dano à humanidade.  Tentaram beneficiá-la.  


E não eram nacionalistas.  Trabalharam para o benefício do mundo.  (54-214) 







CAPÍTULO II 


 


Lealdade e Piedade Filial Verdadeiras 


 


1. Lealdade e Piedade Filial Verdadeiras Significam Tomar Iniciativa em Dificuldades 


 


As pessoas que fazem o possível para cumprir o seu dever de piedade filial, quando estão numa 


situação difícil, ao contrário daquelas que querem cumprir o seu dever de piedade filial numa 


situação fácil, são os filhos e filhas dos quais podemos dizer que estão a caminhar ao longo do 


caminho da piedade filial.  Isto é absolutamente verdade.   


Deste ponto de vista, como Deus se preocupa com problemas de nível mundial, então, se uma pessoa 


quiser tomar responsabilidade pelos problemas a nível mundial, desnecessário será dizer que esta 


pessoa será reconhecida por Deus, antes de qualquer outra raça ou pessoa no mundo. 


Assim, podemos dizer que um filho ou filha de piedade filial é a pessoa que quer tomar 


responsabilidade pela miserável situação dos seus pais.  A pessoa que exclui as boas coisas, se há 


algumas, e tenta sempre tomar responsabilidade pelas coisas más, está a percorrer o caminho de um 


filho ou filha de piedade filial.  (62-23, 10.9.1972) 


 


Não é difícil para muitas pessoas viver uma vida de piedade filial, quando as pessoas dos seus 


círculos de relações o estão a fazer.  Mas quando muitas pessoas se estão a desligar dos seus pais e 


evitando escolher este caminho, se vocês permanecerem numa posição onde tentem viver para os 


vossos, ainda que isso signifique dar a vossa vida preciosa, então, terão cumprido os vosso dever 


filial, transcendendo as vossas circunstâncias.  Sabemos muito bem que, nesta situação, vocês 


certamente atingirão a posição de filhos de piedade filial.  (42-182, 7.3.1971) 


 


Falando de modo relativo, é um filho de piedade filial aquele que cumpre o seu dever quando é 


abastado, ou aquele que o cumpre quando é pobre?  Qual dos seguintes demonstra o cumprimento do 


dever de piedade filial?  Ser criado numa família na qual se pode comer só uma refeição por dia, mas 


se vende a nossa carne e sangue para que os nossos pais comam três refeições?  Ou quando se 


comem três refeições por dia, e há tanta comida de sobra que não se pode comer toda, de modo que 


se dá o resto aos pais?  Vender mesmo a nossa carne e sangue para que os nossos pais comam três 


refeições por dia, é ser um filho de piedade filial.  Um verdadeiro filho de piedade filial não vem de 


famílias ricas.  É necessário compreender isto. 


Quando a vossa mãe, pai e irmão mais novo estão a passar fome, a mãe dará o seu arroz ao vosso 


irmão mais novo.  Os filhos, que observam a mãe toda a noite, sentem isto nos seus ossos.  Dizem 


para si próprios: “A minha mãe ama tanto o meu irmão que eu vou ajudá-la, dando nem que seja 


mais um grão de arroz ao meu irmão”.  Então, quando este filho dá o seu arroz à mãe, a esfera da 


piedade filial, o ambiente da piedade filial passa a existir.  A pessoa que só vive para si própria será 


expulsa.  Deste ponto de vista, uma vida de piedade filial é uma vida vivida para os outros.  A pessoa 


que se quiser tornar um filho ou filha de piedade filial, tem de viver a sua vida para os outros.  


Todavia, isto não significa viver para os outros só em boas circunstâncias.  (286-282, 13.8.1997)   


 


Não há nada de que nos possamos orgulhar.  A única coisa que fizemos foi destruir a soberania de 


Deus, a cidadania e o território.  Agora é o tempo em que temos de reflectir, com o coração de 


lealdade e piedade filial, sobre quanto violámos a soberania de Deus, a Sua terra e o Seu povo.  


Temos de reflectir sobre nós próprios, nós que traímos o Céu.  Vocês têm de ter a convicção clara 


que, mesmo em tristeza e dificuldades, recuperarão a soberania de Deus, o Seu povo e a Sua terra.  


Têm de comer, viver, e mesmo morrer só por esta finalidade. 


Então, para que têm vocês de viver?  Têm de ser leais, e cumprir a vossa piedade filial em relação à 


terra, nação, humanidade e soberania de Deus.  Este é o tempo no qual Deus vos pode perdoar pela 


vossa falta de piedade filial e a vossa traição, quando tomam consciência dos vossos erros.  Assim, 







vocês têm de arrepender-se em nome da raça, da nação e da soberania de Deus.  O tempo em que se 
arrependem perante o Pai, está a passar.   


Têm de arrepender-se pela terra.  Milhões de crentes ainda estão esperando ansiosamente.  Temos de 


nos arrepender pela recuperação da terra de Deus e da Sua soberania.  Vocês foram escolhidos de 


modo a recuperar o povo de Deus e a Sua soberania.  Portanto, se cometerem um erro, ficarão numa 


posição pior que Adão e Eva.  No entanto, se tiverem êxito, então, poderão celebrar o dia da vitória.  


(11-150, 13.5.1961) 


 


Não se tornem pessoas, como os vossos antepassados, que vão para o mundo espiritual e dizem, em 


arrependimento: “Valha-me Deus, que farei?”  Para podermos acabar tudo durante a nossa vida, e 


não deixar um tal legado para os nossos descendentes, temos a responsabilidade de nos unirmos e 


tornar-nos um só, e estabelecer a fundação de lealdade e piedade filial ao nível nacional.  É 


necessário saber que este é o curso que a Igreja da Unificação tem de seguir neste presente tempo. 


Que bênção é estarem numa posição de se tornarem filhos e filhas de piedade filial, sem nenhuma 


interferência externa, e tomarem responsabilidade por se vingarem de Satanás, e expiar tudo de 


vossa livre vontade, sem receberem ordem de Deus!   


Quero pedir-vos que marchem em frente, em direcção ao amanhã, com o coração grato por estarem 


em tal posição, e quando enfrentarem a pergunta: “Que deverei fazer?”, não desistam até que se 


tenham tornado sujeitos leais e filhos e filhas de piedade filial para com Deus.  (153-110, 


24.10.1963) 


 


2. A Verdadeira Lealdade e Piedade Filial que Realiza a Família e Completa os Pais e a Nação 


 


Que têm vocês de fazer pelos vossos pais?  Têm de cumprir o vosso dever filial.  Têm de se tornar 


filhos ou filhas de piedade filial.  E, com base nos vossos pais, têm de tornar-se sujeitos leais para 


com a vossa nação, porque todos os vossos pais conduziram a nação e o mundo até agora.  Antes de 


se tornarem sujeitos leais, têm de se tornar filhos de piedade filial, e antes de se tornarem um filho de 


piedade filial, têm de tornar-se membros de família dos quais toda a gente sente orgulho, por serem 


tão bons irmãos ou irmãs.  Os membros de família têm de estabelecer o domínio no qual irmãos e 


irmãs possam louvar-se uns aos outros.   


Então, que significa ser um filho ou filha de piedade filial?  Vocês têm de ter mais piedade filial que 


quando, há muito tempo atrás, um homem e mulher se casaram, tiveram filhos e constituíram uma 


família, e cumpriram o seu dever filial para com os seus pais.  Vocês não podem tornar-se filhos ou 


filhas de piedade filial antes de se casarem. 


Só se podem tornar verdadeiros filhos ou filhas de piedade filial depois de se casarem.  Só podem 


estabelecer o domínio de piedade filial depois de se casarem, e depois da piedade filiar do marido se 


combinar com a da mulher.  Então, juntos, cuidam dos vossos pais.  Só quando, deste modo, vocês 


tiverem uma fundação de piedade filial adquirida pelo serviço aos vossos pais, um verdadeiro 


domínio de piedade filial pode ser estabelecido. 


Também não podem ser sujeitos leais sozinhos.  A lealdade da qual a Igreja da Unificação fala, não 


pode ser realizada sozinho.  Só se podem tornar sujeitos leais depois de se casarem e estabelecerem 


uma família.  Assim, para erguerem a bandeira de serem sujeitos leais, dão à luz filhos e filhas de 


piedade filial.  Têm de se tornar filhos e filhas de piedade filial para com Deus.  Mas não podem 


fazer isto sozinhos.  Só se podem tornar filhos e filhas de piedade filial, com base numa trindade na 


qual os três irmãos se unem.  Vocês sabem o que quero dizer com a trindade, não é verdade?  Têm 


de se tornar um só, na vossa trindade. 


Numa trindade, as três famílias têm de se unir como irmãos e irmãs.  Isto tornou-se a fundação para 


Israel estabelecer a primeiro tribo e clã.  Três famílias multiplicadas por três filhos fazem um total de 


nove.  (30-220, 23.3.1970) 


 


Para se poderem tornar parte da família real de Deus, vocês têm de tornar-se filhos de piedade filial, 


sujeitos leais, santos, e filhos ou filhas divinos.  A base de treino para isto é a família.  O Reino do 







Céu ideal aparece quando a família aperfeiçoada é expandida.  A família é sempre o centro.  O 
problema reduz-se a duas pessoas: um homem e uma mulher.  Quando um homem e uma mulher 


ideais se juntam como marido e mulher, e formam uma família, então, tudo é completado.  A família 


ideal é expandida para a nação e então para o mundo. 


Do mesmo modo que eu sirvo e respeito os meus pais na família, quando assisto ao chefe da minha 


nação torno-me um patriota, e se viver para toda a humanidade, então, torno-me um santo.  Assim, 


vocês deviam compreender que a dimensão de filhos e filhas divinos é muito diferente da nossa 


posição agora.  Temos de fazer mudanças revolucionárias em nós próprios e subir através de todos 


os níveis.  (293-211, 26.5.1998) 


 


Deus não quer unicamente filhos e filhas de piedade filial.  Ele quer famílias de piedade filial.  É 


necessário compreender que Deus queria famílias de sujeitos leais.  Ele queria famílias de santos; 


famílias de filhos e filhas divinos.  Esta é a Sua tristeza.  Até agora, toda a gente que morreu e foi 


para o mundo espiritual tem vivido uma vida celibatária.  Embora mil e seiscentos anos tivessem 


passado desde que Moisés foi para o mundo espiritual, ele teve sempre uma mulher ao seu lado, 


atendendo-o.  Quando ela lhe perguntou por que não se casou, a sua resposta foi que Deus lhe tinha 


dito que esperasse um pouco mais.  Ninguém pode fazer o que lhe apetece.  (297-204, 20.11.1998)  


 


Se o filho aconselha os seus pais a amar a sua nação e os ajuda a tornarem-se patriotas e a proceder 


de tal modo que mesmo o Céu se lembre deles, é ele um filho de piedade filial, ou não?   É um filho 


de piedade filial. 


Então, em vez de dizer aos seus pais : “Mãezinha, Paizinho, não saiam e fiquem em casa a 


descansar”, ele devia dizer: “Mãezinha, Paizinho, que estão a fazer?  Por favor, tentemos encontrar 


juntos alguém que se possa tornar um patriota, que possa trabalhar para a unificação da Coreia do 


Norte e do Sul, que possa trabalhar para salvar a Coreia do Norte”.  Então, ele trabalha para 


conseguir isto derramando lágrimas, suor e sangue, e todos à sua volta o louvam.  Que acontece a 


esta pessoa?   


Dirão os pais: “Tu patife, tu na verdade tornaste a minha vida e a de tua mãe difícil.  A princípio nós 


pensámos que tu eras um mau filho, mas tornaste-te vitorioso e és louvado por toda a gente pelo teu 


trabalho duro.  És realmente um filho de piedade filial”.  Pensam que os pais dirão isto, ou que vocês 


são filhos pouco filiais?  (209-266, 30.11.1990) 


 


Se as vossas mães e pais não forem leais à Vontade de Deus, então, vocês deviam avisá-los: “Mãe, 


Pai, porque estão a actuar deste modo?  O caminho da Vontade de Deus é tal e tal, então, porque 


estão vocês a agir deste modo?”  Vocês têm de tentar persuadi-los todos os dias.  Esta é a atitude 


correcta a ter.  Será um grande problema se as vossas mães e pais vão ao longo do caminho errado. 


(100-153, 9.10.1978) 


 


Vocês têm de preparar o caminho para que os vossos pais possam viver.  Esse é o dever de um filho.  


Têm de permanecer na posição de filhos e filhas de piedade filial.  Esta é a nossa responsabilidade.  


Têm de desbravar este caminho, sem se preocuparem com a vossa vida.  Não se deviam preocupar 


com aquilo que o mundo pensa que é bom, ou com perseguição, ou mesmo morte.  Têm de se tornar 


pessoas leais e de piedade filial, de modo a desbravar este caminho.  (20-122, 1.5.1968) 


 


Para se tornarem mulheres históricas vocês têm de restaurar todas as falhas da história.  Para se 


tornarem a Eva desta era, têm de representar todas as mulheres da era e estabelecer o padrão de ter 


cumprido o vosso dever de lealdade e piedade filial em frente do Céu.  E, como mulheres, têm de ter 


o coração de mulheres virtuosas em frente de um homem, e em frente de Deus.  (30-166, 22.3.1970) 


 


 


 


 







3. O Caminho da Lealdade e Piedade Filial é a Obediência e Amor para com os Outros 


 


Um filho ou filha de piedade filial tem de cumprir o seu dever filial, quando os seus pais estão vivos.  


A lealdade também tem de ser cumprida, enquanto o rei está vivo.  É completamente inútil tentar 


cumprir o vosso dever filial depois de os vossos pais morrerem.  Em vez de fazerem um grande altar 


sacrificial depois de os vossos pais morrerem, é muito melhor dizer nem que seja uma boa palavra 


para os confortar, enquanto estão vivos.  É muito mais belo tornarem-se companheiros da sua 


tristeza e tentarem confortá-los enquanto estão vivos, em vez de construírem para eles um altar 


elaborado, depois de morrerem. 


É muito mais precioso cumprir o vosso dever filial antes dos vossos pais morrerem, em vez de 


venerar a sua memória depois de eles morrerem.  (51-223, 28.11.1971) 


 


Um filho de piedade filial tem de unir-se sempre com o coração e direcção dos seus pais.  Uma 


pessoa que percorre o caminho de piedade filial não é uma pessoa que vai numa direcção 


completamente diferente da dos seus pais.  Se os pais vão para o este, então o filho devia ir para o 


este.  Se os pais vão para o oeste, então o filho devia ir para o oeste.  Se os pais seguem uma certa 


direcção, mas subitamente fazem uma meia volta, então o filho de piedade filial devia segui-los.  


Não devia haver objecções.  Ainda que os pais mudem as suas ordens dez vezes, filhos filiais mesmo 


assim têm de segui-los.  Se protestarem, não poderão cumprir os seus deveres filiais.  Se os pais 


agem de um modo estranho, então, o filho tem de agir de um modo estranho.  Agir de um modo 


estranho em si mesmo não é bom, mas se os pais estão cientes daquilo que estão a pedir que o filho 


faça, então ele devia fazê-lo. 


Na realidade, porque agiriam os pais de um modo estranho?  Porque é o único modo de escolher o 


melhor dos filhos com piedade filial.  Se houvesse cem filhos filiais, os pais agiriam de um modo 


estranho para que pudessem descobrir qual dos filhos tinha mais piedade filial.  O filho de piedade 


filial que obedece absolutamente à ordem de seus pais, com risco da sua vida, embora saiba que os 


pais estão sendo inconstantes, pode tornar-se o rei de todos os filhos de piedade filial.  (62-32, 


10.9.1972) 


 


Um filho de piedade filial é uma pessoa que amou os seus pais e irmãos e irmãs.  O filho que vive 


para os outros mais e que ama mais, será o herdeiro da família.  Por isso, todos vocês deviam tentar 


percorrer esse caminho.  Hoje, a coisa mais importante de todas é o verdadeiro amor.  Para além 


disto, tudo é secundário.  Por conseguinte, dizer a alguém que se torne um filho ou filha de piedade 


filial, é uma coisa muito boa.  Hoje em dia as pessoas dizem que há um conflito de gerações.  Existe 


um conflito de gerações entre o amor da mãe e o amor da nova geração?  Devia uma mulher viver 


sozinha?  Devia um homem viver sozinho?  Isso é ridículo. 


Por vezes as pessoas dizem: “Oxalá você pudesse ficar por mais um dia”, embora tivessem estado 


juntas durante um ano.  Estas palavras são realmente preciosas.  Se o marido e mulher vivem até aos 


cem anos, há uma mulher que diga: “Oh, oxalá eu pudesse viver mais uma hora?”  Vocês tornaram-


se esse tipo de mulher?  Tornaram-se esse tipo de marido?  Tornaram-se esse tipo de irmão e irmã? 


Por vezes as famílias separam-se devido a uma quantidade de dinheiro muito pequena.  Se um irmão 


diz: “Irmão, tu és tu, e eu sou eu.  Emprestei-te oitocentos euros, então, porque não me pagas?  Não 


estou preocupado com o amor fraternal.  O dinheiro é a coisa mais importante para mim”.  Então. ele 


perde toda a bênção com que nasceu.  Digamos que ele nasceu com a sina de se tornar um milionário 


ou bilionário.  Se ele tivesse amor, então, o universo viria abençoá-lo.  Porém, se ele actua de tal 


modo impiedoso, o universo dirá: “Que miserável ele é!” e fugirá.  As pessoas gostam de filhos de 


piedade filial, porque eles têm muito amor e estão sempre a pensar nos outros.  (141-298, 2.3.1986)  


 


Para poderem seguir ao longo do caminho de amor dos pais, os filhos têm de ter piedade filial.  Para 


poderem seguir ao longo do caminho de amor da nação, as pessoas têm de ser patriotas.  Para 


poderem seguir ao longo do caminho de amor do mundo, tem de haver pessoas que são como santos.  


Todos vocês têm muitos filhos e filhas, mas qual é o melhor de todos?  Aquele que tem a ligação 







mais profunda de amor com vocês é o filho de piedade filial.  O mais filial de todos os filhos de 
piedade filial é o filho que se liga à direcção que os seus pais estão a seguir.  (136-205, 29.12.1985)  


 


Um filho ou filha de piedade filial é uma pessoa que amará os seus pais como os seus próprios filhos, 


mesmo que eles se tenham tornado incontinentes e senis.  Este tipo de filho poderá ir para o Céu.  


(116-86, 22.12.1981) 


 


Entre os vossos filhos e filhas haverá provavelmente um filho de piedade filial, um filho ordinário e 


um filho pouco filial.  Há três tipos de filhos.  Isto significa que se vocês se quiserem tornar o filho 


de maior piedade filial têm de ter o mesmo padrão de Deus.  Assim, que têm vocês de fazer?  Têm 


de tornar-se pessoas que não duvidam nada acerca da Vontade de Deus, excedendo a crença de todos 


os santos e sábios que nasceram e morreram através da história.  Têm de dizer a Deus: “Pai, posso 


tornar-me o Teu filho, e mesmo que me digas algo inacreditável, acreditarei, e mesmo que te 


transformes do pai mais amoroso no pai mais mau que me chicoteia, amar-te-ei sempre”.  Deus 


esperaria isto.  (73-59, 29.7.1974) 


 


Um filho de piedade filial não devia dormir, mesmo que os seus pais estejam a dormir.  Se ele 


dormir, devia viver a sua vida arrependendo-se, como um pecador, por ter dormido.  Então, como 


devíamos caminhar ao longo do caminho da piedade filial?  Deste ponto de vista, sou um louco.  


Tomei conta dos meus pais?  Tomei conta da minha esposa, filhos ou meus irmãos e irmãs?  Tomei 


conta dos meus parentes?  Tomei conta da minha nação?... Na realidade, nunca me esqueci da minha 


nação.  Estava a trabalhar pela minha nação a um nível mais elevado.  As lágrimas que chorei pela 


Coreia, durante a ocupação japonesa, são lágrimas que se podiam comparar com as de qualquer 


patriota.  (62-58, 10.9.1972) 


 


Se os pais compreendem que têm de seguir este caminho, qualquer que seja o preço, então têm de 


trazer os seus filhos e filhas para o lado de Deus.  A razão por que os pais não cumprem o seu dever 


parental, é porque não sabem na realidade o que é.  Se souberem, então têm de cumpri-lo, mesmo 


que isso signifique tornarem-se uma oferta sacrificial.  Mesmo que seja necessária chicotear os filhos 


para os trazer para Deus, isto pode ser considerado bom.  Por isso, se os pais agem do modo correcto, 


não existe tal coisa como “impossível salvação para o seu filho”.  (15-202, 9.10.1965) 







CAPÍTULO III 


 


O Dever de Lealdade e Piedade Filial 


 


1. Lealdade e piedade filial genuínas requerem o custo da vossa vida 


 


Se uma esposa sacrifica a sua vida pelo seu marido, ela é considerada uma mulher virtuosa.  Um 


filho com piedade filial é uma pessoa que sacrifica a sua vida pelos seus pais.  Um sujeito leal é uma 


pessoa que sacrifica a sua vida pelo seu país.   


Contudo, do ponto de vista do padrão celestial, lealdade e piedade filial são cumpridas quando vocês 


oferecem a vossa vida eterna.  O vosso corpo morre, mas o padrão de uma mulher celestial virtuosa 


só é estabelecido quando ela oferece a sua vida eterna a Deus, ao seu marido e aos seus pais.  Têm 


de oferecer a vossa vida e tudo o que têm, a Deus. 


Portanto, a Bíblia diz que se deve amar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento e com 


todas as forças. Então, qual o padrão de “todo”?  Vocês têm de ser melhores que qualquer outro 


sujeito leal, que qualquer outro filho de piedade filial, que qualquer outra mulher virtuosa no mundo.  


Se não forem, então, a dignidade de Deus não pode ser estabelecida.  Mesmo no mundo satânico, 


tem havido muitos sujeitos leais e mulheres virtuosas até agora, mas a dignidade de Deus não pode 


ser estabelecida, se o padrão de um sujeito leal e de um filho de piedade filial for o mesmo que no 


mundo satânico.  (09-108, 24.4.1960) 


 


Tem havido filhos de piedade filial através da história.  Assim, se se quiser escolher o filho de maior 


piedade filial em toda a história, quem pode ser chamado o número um ou o filho exemplar de 


piedade filial? 


Uma pessoa jovem que é mais filial que uma pessoa velha é mais preciosa.  Filhos de piedade filial 


aparecem em todas as formas.  Há muitos diferentes níveis de pessoas no mundo, desde os pobres 


aos ricos, ao trabalhador e ao pedinte.  E todos têm filhos de piedade filial.  Uma pessoa que ainda 


esteja viva não pode ser um verdadeiro filho de piedade filial.  Há tantas pessoas que morreram para 


cumprir o seu dever filial. Por isso, as pessoas que recebem a medalha da piedade filial, enquanto 


ainda estão vivas, serão acusadas por todas as pessoas que morreram, de modo a cumprir o seu dever 


filial. 


De entre aqueles que morreram, há provavelmente filhos de piedade filial que morreram a caminho 


do cumprimento do seu dever filial.  Há também provavelmente filhos de piedade filial que 


morreram enquanto saíram à procura de medicamentos para a sua mãe ou pai doente.  De entre 


aqueles que saíram à procura de medicamentos, há provavelmente aqueles que levaram o seu próprio 


dinheiro e aqueles que pediram dinheiro emprestado.  Quando mais difícil a situação é, tanto mais o 


seu valor aumenta.  Um sujeito leal, também, não se pode tornar um sujeito leal antes de morrer.  É o 


mesmo..(49-279, 17.10.1971) 


 


Em que posição têm vocês de permanecer, para se tornarem filhos ou filhas de piedade filial?  Têm 


de permanecer no caminho da morte, o caminho do maior sofrimento.  Então qual o caminho que um 


filho de piedade filial tem de percorrer?  Ele tem de amar os seus irmãos e irmãs, mais do que eles o 


amam.  O pai dirá: “o caminho do filho de piedade filial é amar e servir os teus irmãos e irmãs 


exactamente como tu me amas e me serves”.  Os pais dirão provavelmente que isto é a vontade dos 


pais.  (62-37, 10.9.1972) 


 


Quem é o verdadeiro filho de piedade filial, entre todos os filhos de piedade filial?  Digamos que há 


uma pessoa que sacrifica a vida inteira pelos seus pais, mesmo quando tem setenta ou oitenta anos, e 


há outra que se sacrifica pelos seus pais, quando ainda é jovem.  Quem podemos dizer que é mais 







filial?  Quando se considera tudo, o jovem não pode competir com a pessoa que tem estado a 
cumprir o seu dever filial durante setenta ou oitenta anos.  Por isso, o título de um sujeito leal é 


decidido depois de uma pessoa ter dado a sua vida.  A posição de um verdadeiro filho de piedade 


filial é decidida depois de uma pessoa ter dado a sua vida para cumprir o seu dever filial.  Podemos 


saber isto pelos muitos exemplos que temos visto na história.  (48-65, 5.9.1971) 


 


Uma pessoa, que é chamada leal, tem de viver para o Céu antes de poder receber d’Ele o nome de 


sujeito leal.  O caminho do filho de piedade filial é o mesmo.  Então, deste modo, vocês podem 


compreender quão valioso e precioso é.  Eu devia comer, ver e falar para esta finalidade.  A 


finalidade de todas as minhas acções devia ser cumprir este dever.  Temos de compreender que 


temos a responsabilidade de cumprir o nosso dever como filhos e sujeitos leais, mesmo que isto seja 


um caminho de sofrimento e lágrimas, porque temos de seguir ao longo deste caminho no lugar de 


Deus, que é o Senhor do Céu.  Como este caminho está bloqueado com as lágrimas de Deus, tenho 


de segui-lo mesmo que caia de esgotamento.  O dever de lealdade e piedade filial tem de ser 


cumprido desta posição.  (41-157, 14.2.1971) 


 


Um filho de piedade filial ou sujeito leal não pode ser chamado um verdadeiro filho filial ou um 


verdadeiro sujeito leal, a não ser que percorra o caminho da morte até que morra.  Não existe tal 


coisa como um verdadeiro sujeito leal antes de morrer.  Por mais que uma pessoa tenha sofrido, se 


hoje disser algo de que se arrependa, então, não pode ser um sujeito leal.  Não importa quão boa uma 


pessoa seja como um sujeito leal, se for desleal neste presente momento, então torna-se um traidor.  


É somente quando ela vai para além do monte final da morte, que se pode dizer que ela cumpriu o 


seu dever de lealdade e piedade filial. 


Por consequência, a lealdade e piedade filial são parte do curso daqueles que vivem uma vida 


pública.  Uma pessoa que dá a sua vida pelo seu país é chamada um patriota, e um filho que dá a 


vida pelos pais, é chamado um filho de piedade filial.  Embora um filho possa ter sido pouco filial 


até ao momento da morte dos seus pais, se o filho de piedade filial não a demonstrar nesse momento, 


e se o filho pouco filial muda, no último momento, e se torna filial quando os pais enfrentam a morte, 


então, ele herdará a posição do filho filial e será chamado filial pelos seus pais.  Se isso acontecer, o 


padrão das suas acções desse dia final, permitirá que ele se eleve para receber o título de filho de 


piedade filial.  Essas pessoas que caminham em direcção à sua finalidade até ao fim da sua vida, 


herdarão glória.  (64-75, 24.10.1972) 


 


Em vez de sofrerem durante muito tempo para um particular objectivo, quando vocês enfrentam um 


importante problema a nível mundial, é melhor, com um coração de lealdade, que se invistam 


completamente, dizendo: “Que importa que eu morra! Não me importo se explodir!”  Penso que, 


como um ser humano caído, ter esta determinação é impressionante.  E se vocês acabam deste modo 


a vossa vida para Deus, então, terão a garantia de ir para um bom lugar no mundo espiritual.  (18-


280, 12.6.1967) 


 


Os pais têm de ensinar aos filhos a progredir de serem filhos de piedade filial, a serem sujeitos leais, 


santos e filhos e filhas divinos.  Têm de lhes ensinar a aperfeiçoar o caminho do dever da piedade 


filial, de um sujeito leal, de um santo e de um filho ou filha divino, até encontrarem Deus.  Se houver 


um pai que ensine deste modo, então, Deus pensará: “Oh! Esse pai está a fazer aquilo que um 


verdadeiro pai, verdadeiro professor e verdadeiro líder deviam”. 


Quando Deus diz: “Tens a qualificação para ser um verdadeiro pai e um professor”, então, vocês 


podem ser pais com a qualificação para ser líderes, e, além disso, reis.  Hoje, o conceito de piedade 


filial mal existe na cultura ocidental.  O conceito de se se tornar um sujeito leal, santo e filho e filha 


divinos, não existe.  É por isso que as culturas declinarão. 







Deus quer que todos vocês se tornem filhos e filhas divinos.  Então, quem quer que se tornem 
santos?  O mundo.  A nação quer que vocês sejam sujeitos leais.  Esta família quer que vocês se 


tornem filhos ou filhas filiais.  Esta é a verdade absoluta.  (285-218, 19.5.1997)  


 


Um verdadeiro pai nunca dirá ao seu filho: “Como te tornaste um filho de piedade filial, não precisas 


de te tornar um sujeito leal.  Não sejas um sujeito leal”.  Ele tem de ensinar a esse filho: “Tens de 


sacrificar a tua família e seguir o caminho de um sujeito leal, servindo o teu país, e tens de cumprir o 


dever de um santo para percorreres o caminho que o Céu deseja.  E tens de sacrificar o Céu e a Terra 


para encontrar Deus”. 


O indivíduo tem de se sacrificar a si próprio pela sua família, de modo a tornar-se assim.  Uma 


pessoa só se pode tornar um filho de piedade filial se se sacrificar pela sua família.  E para se tornar 


um patriota da sua nação, uma pessoa tem de estar disposta a sacrificar a sua família inteira, para 


salvar a nação.  Só desse modo ela se pode tornar um patriota.  Um santo tem de ser uma pessoa que 


está disposta a sacrificar o seu país para salvar o mundo.  E filhos e filhas divinos têm de estar 


dispostos a sacrificar o mundo, o Céu e a Terra, para estabelecer o Reino do Céu na Terra.  Vocês 


não sabiam que este tipo de verdade existia.  Têm de se investir e sacrificar-se.  Senão, o ideal de um 


mundo ou de um país nunca será realizado.  (285-218, 19.5.1997) 


 


Não importa quantos cristãos existam.  Deus quer pessoas que estejam sempre prontas a seguir a Sua 


ordem; pessoas que estejam à espera dela com um coração alegre. 


De todos os cristãos de hoje, quantos pertencem a esta categoria?  Se vocês apontarem uma 


espada para uma pessoa e disserem: “Vou sacrificar-te no altar de Deus.  Estás disposto a dar a 


tua vida?”, mas ela não concordar, então, nada pode ser cumprido.  Esta era precisa de pessoas 


cujos corações estejam em fogo com o desejo de cumprirem o seu dever filial para com o Céu, 


com o risco da sua vida.  Penso que, nos Últimos Dias, estas pessoas serão chamadas o Exército 


Revolucionário do Céu.   


Deus estará à procura de indivíduos, famílias, tribos e nações que se possam unir com esta 


detalhada ideologia, para cumprirem a sua responsabilidade para com o mundo.  Ele tem estado à 


procura deste tipo de indivíduo durante muito tempo.  Esse tipo de pessoa tem de confortar o 


coração de Deus e cumprir o seu dever de lealdade e piedade filial para com o Céu.  E tem de 


resolver todos os problemas do Céu e da Terra. 


Assim, vocês têm de se tornar as pessoas a quem Deus possa dizer: “Tu és a pessoa que pode 


tomar responsabilidade por esta era.  Quando te vejo, tenho esperança no futuro.  Podes alcançar 


a vitória na luta de hoje”.  Este tipo de indivíduo é absolutamente essencial. 


Deus tem de ser capaz de dizer a esse tipo de pessoa: “Tu és verdadeiramente o osso dos meus 


ossos, carne da minha carne, e coração do meu coração”.  Não importa o número de antepassados 


que tenhamos e quantas pessoas haja nesta era, a não ser que uma pessoa apareça nesta terra 


acerca de quem, Deus possa dizer: “Tu és o melhor antepassado humano, sem rival na história 


humana”, então, a humanidade será incapaz de escapar da tristeza devida à Queda dos nossos 


primeiros antepassados.  Nós, que nascemos neste tipo de situação, temos de atender a outro tipo 


de pais.  (15-216, 10.10.1965) 


 


A Vontade de Deus para este mundo tem de permanecer a mesma, e o Seu amor por ele tem de 


permanecer o mesmo.  Vocês têm de deixar esta crença por detrás, mesmo que morram.  Deviam 







saber que a pessoa que dedica toda a sua vida a deixar como legado esta crença, torna-se um filho 


de piedade filial e um sujeito leal. 


Não precisamos de um filho de piedade filial ou de um sujeito leal só durante um dia.  Um filho 


de piedade filial só por um dia pode tornar-se o pior ladrão, e o sujeito leal também só por um dia, 


pode tornar-se qualquer pessoa que queira.  Se vocês se arrependerem imediatamente, podem 


mudar.  Deus deseja pessoas que sejam filhos de piedade filial e sujeitos leais, a partir do 


momento em que nasçam; que vivam as suas vidas inteiras como filhos filiais e sujeitos leais; e 


que morram como filhos filiais e sujeitos leais. 


Se vocês se compararem comigo, então, eu sou provavelmente um filho mais filial em frente de 


Deus que vocês.  A razão é que tenho vivido a minha vida inteira do modo que tenho.  Todavia, 


nem por um minuto penso que cumpri o meu dever filial.  Quanto mais tempo passa, mais 


insuficiente penso que sou.  A altura em que a pessoa pensa que cumpriu o seu dever como um 


filho filial e como um sujeito leal, é a altura em que pára de se tornar um filho filial e um sujeito 


leal.   


A pessoa que se queixa dizendo: “Sou um filho filial e um sujeito leal.  Porque não me 


reconheces?” é a pessoa que está a retroceder.  Vocês têm de compreender que o filho filial e o 


sujeito leal do Céu é a pessoa que compreende que, quanto mais o tempo passa, tanto mais do seu 


dever filial permanece por cumprir, e então vive, tendo como objectivo cumprir o seu dever filial, 


como a filosofia da sua vida.  (35-341, 1.11.1970) 


 


Agora o que temos de aprender não é se Deus vive cheio de felicidade.  Aprender isto, ou não, 


não é realmente importante.  Aquilo que temos de saber primeiro é que temos de nos tornar filhos 


filiais e sujeitos leais.  A pessoa que tenta realizar piedade filial só pode fazê-lo numa situação 


difícil.  A lealdade não é cumprida quando o país está numa posição confortável, ou quando está 


a gozar de prosperidade e é rico.  Uma pessoa só pode ser chamada um sujeito leal da nação, 


quando se investe a si própria, de modo a mudar o destino do seu país, e arrisca a sua vida para 


cumprir a sua responsabilidade em tempos da maior crise nacional, e pergunta: “Morrerás tu ou 


morrerei eu?  Se, neste momento, ele se dedica de todo o coração, arrisca a vida, cumpre o seu 


dever e com sucesso muda o destino do seu país, então, pode ser chamado um patriota.  A 


história regista que os grandes nomes de lealdade, piedade filial e pessoas virtuosas aparecem em 


tempos da maior dificuldade.  (151-219, 15.12.1962) 


 


Em vez de voltarem os olhos para a vossa esposa, vocês deviam pensar mais acerca do vosso país, 


o qual está dividido em Norte e Sul.  Deviam pensar acerca da divisão do mundo democrático e 


do mundo comunista.  Têm de unir o Norte e o Sul e o mundo livre e comunista.  E então, depois 


de unirem tudo isto, têm de unir o mundo espiritual e o mundo físico, que estão separados.  


Vocês têm de saber que é o dever daqueles que têm o nome de filhos filiais, libertar então Deus, 


depois de terem feito tudo isto.  (115-160, 8.11.1981)  


 


Portanto, de modo a percorrer o caminho de um verdadeiro filho filial, por maior que seja o 


sofrimento que vocês tenham de suportar, por maiores que sejam os momentos perigosos por que 







tenham de passar, têm de se tornar pessoas confiantes, que possam ultrapassar todas as 


dificuldades.  No meio de tribulações e adversidade, vocês não podem ser pessoas que 


retrocedam ou que voltem as suas costas ao caminho da tristeza e ressentimento.  Têm de ser as 


pessoas que estão determinadas a marchar em frente, ultrapassando todas as tribulações e 


dificuldades, e que estão dispostas a começar de novo no caminho da esperança futura, mesmo 


que seja o caminho da morte.  Têm de saber que isto é o que Deus e a história requerem de vocês.  


(174-43, 23.3.1988)  


 


2. Verdadeira Lealdade e Piedade Filial Antecipam as Necessidades dos Outros 


 


Embora a história tenha produzido um mundo de pessoas caídas, foi construída com base em 


princípios morais.  E o centro destes princípios morais é o amor.  Um filho filial é uma pessoa 


que deseja amar os seus pais cada vez mais; um sujeito leal é uma pessoa que quer amar o seu 


país ainda mais; e o caminho de um santo ensina-nos que temos de ir para além do nosso próprio 


país e amar o mundo.  É o dever de um santo amar o mundo mais que ele ama a sua própria 


família ou o seu próprio país.  E o dever dos filhos e filhas divinos, mais que qualquer outra coisa, 


é amar com o amor mais elevado do Céu.  É esta a lei do amor. 


O filho filial tem de seguir o verdadeiro caminho quando ama a sua família.  O sujeito leal tem 


de seguir o verdadeiro caminho quando ama a nação.  O santo tem de seguir o verdadeiro 


caminho quando ama o mundo. 


Um filho do Céu pode seguir a lei do palácio real Celeste e a lei da nação celestial, mas não 


compreende verdadeiramente a razão subjacente às leis do palácio real.  Vocês só se podem 


tornar filhos e filhas divinos se atenderem a Deus, seguindo a lei do palácio real.  Estes são os 


níveis pelos quais os seres humanos têm de passar. 


O país dá as boas-vindas à pessoa que cumpriu o seu dever filial.  Os santos dão as boas-vindas 


ao sujeito leal, e os filhos e filhas divinos dão as boas-vindas aos santos.  Deus dá as boas-vindas 


aos filhos e filhas divinos.  A essência de tudo isto é verdadeiro amor.  É amor verdadeiro, 


imutável e absoluto. 


Porém, temos estado a vaguear porque não sabíamos que o verdadeiro amor era o modo de unir 


as relações de filhos e filhas de piedade filial, lealdade e divindade absolutas, e pais e filhos e 


filhas absolutos.  Não importa aquilo que vocês têm estado a fazer até agora, uma vez que saibam 


que ainda têm de percorrer o caminho de acordo com a lei Celestial, não podem continuar a 


vaguear.  (206-62, 3.10. 1990) 


 


Um filho filial não existe para si próprio; existe para os seus pais.  Um sujeito leal não existe para 


si próprio; existe para o rei.  Um santo não existe para si próprio; existe para Deus.  É por isso 


que os santos têm sido as pessoas que nos ensinaram acerca das nossas obrigações para com 


Deus.   


Então, qual é a esperança de Deus?  É salvar o mundo.  Qual é a situação de Deus?  Ele quer 


amar os Seus filhos e filhas.  Qual é a esperança do amor de Deus?  É viver extasiado por esse 


amor.  Por conseguinte, vocês têm de compreender a esperança de Deus, a Sua situação e o Seu 







coração.  Senão, não se podem tornar filhos filiais.  Este é o ponto principal dos ensinamentos da 


Igreja da Unificação.  Está certo que as pessoas que querem compreender a situação de Deus, não 


saibam se Ele existe ou não?  Podem vocês tornar-se filhos filiais, se não sabem o que a 


esperança de Deus é?  Podem tornar-se filhos filiais, se não sabem se Deus está triste ou feliz?  O 


caminho de se tornar um filho filial é na verdade bastante simples.  Têm de querer tomar 


responsabilidade pelas coisas que causam sofrimento aos vossos pais. É deste modo que se 


podem tornar filhos filiais.  (62-61, 10.9.1972)  


 


Digamos que há dois filhos filiais.  Um deles prepara frequentemente uma mesa com comida 


para a sua mãe e o outro só traz amor.  Qual dos dois é o melhor?  Mesmo que o filho filial traga 


amor, se ele não trouxer nenhuma comida para a sua mãe esfomeada comer, que maior exemplo 


haverá de falta de piedade filial?  Contudo, quando a mãe ouve o filho que só trás amor dizer 


com lágrimas nos olhos: “Sou um filho tão pouco filial que não mereço estar aqui”, ela 


considerará isso como maior devoção que ser servida com comida.  Então, qual é melhor, o filho 


filial que trás arroz, ou o filho filial que traz amor?  O amor pode transcender tempo e espaço 


durante vinte e quatro horas por dia.  Todavia, o arroz não pode fazer isto.  É necessário 


compreender isto.  (179-270, 14.8.1988) 


 


Vocês têm de determinar-se a demonstrar lealdade no lugar onde Deus está, antes de 


demonstrarem lealdade para com o vosso país.  Têm de servir a Deus e receber reconhecimento 


d’Ele, antes de servirem a vossa sociedade.  Se não fizerem isto, então, a vossa conexão interna 


com Deus não pode produzir frutos no mundo externo.  Esta é a essência da vida de fé.   


Vocês dizem: “Servirei o mundo e serei leal ao meu país”, não é verdade?  Então, onde fica o 


ponto de partida dessa lealdade?  Fica certamente na família.  Tem de começar no coração e 


corpo dos vossos pais.  (22-42, 19.1.1969) 


 


Quando vocês estão a trabalhar com lealdade para alguma missão, quando a acabam recebem 


uma bênção, mas, se não a acabam, sentem pesar.  Digamos que há pessoas na Igreja da 


Unificação que dizem: “Fiz o possível por cumprir a minha missão”.  O modelo de unidade e 


devoção destas pessoas, e quanta base fizeram para influenciar o destino celestial e influenciar o 


mundo, é o que decidirá tudo.  Mesmo que não seja uma base larga, tenho a missão de deixar 


nem que seja uma impressão do meu pé no mundo, antes de partir.  Este é o caminho da 


restauração por indemnização.  (40-159, 31.1.1971) 


 


Um patriota quer receber o amor do seu país.  Um filho filial quer receber o amor do seu pai, mãe 


e parentes.  Contudo, não é fácil tornar-se um filho filial que possa receber o amor de toda a 


família.  O modo de conseguir isto não é comer quando os outros estão a comer, mas ajudar 


outros a comer, a dormir confortavelmente e a vestir-se bem. 


A pessoa que trabalha para o país e para a família e que não se diverte quando os outros se 


divertem, tornar-se-á um filho filial.  Vocês deviam ser amados por mais pessoas que 


simplesmente a vossa família.  Têm de ganhar o amor de três gerações: avós, pais, tios e tias, e 







netos.  Todos eles têm que vos amar.  Vocês não podem tornar-se um filho filial se mesmo só 


uma destas pessoas for infeliz por causa de vocês.  Então, as pessoas da vossa tribo deviam dizer 


acerca de vocês: “Quero tornar-me nesse tipo de filho e filha”.  É somente quando isto acontece 


que vocês receberão o título de filho filial da vossa tribo.  E então terão um lugar para ficar.  


(298-278, 16.1.1999)  


 


É pior pensar em algo e não o fazer, que não pensar.  A pessoa que não age é verdadeiramente 


um ladrão.  Tais pessoas, quando tudo o mais falha, não vêem outra alternativa senão roubar. 


Então, que espécie de pessoas são filhos e filhas filiais, que podem fazer Deus feliz?  Que espécie 


de pessoas são elas?  São pessoas que enchem o estômago?  Deviam ser pessoas que dão aos 


outros aquilo que elas próprias deviam comer.  Se as outras pessoas se recusarem a comer, então, 


elas têm de abrir as suas bocas e alimentá-las.. 


Então, que tenho de fazer em nome de Deus para tornar os membros da Igreja da Unificação 


sujeitos leais, pessoas virtuosas, e filhos e filhas filiais?  Existe um ditado que sujeitos leais são 


assim a partir do dia em que nascem.  Se nascem com este tipo de natureza celestial, então, têm 


de conservá-la até ao dia em que morrerem, sem nunca mudarem.  Logo, que têm vocês de fazer?  


A única solução é seguir o caminho de sofrimento.  Esse é o caminho mais curto.  Qual é o 


caminho mais curto para se tornarem sujeitos leais, mulheres virtuosas, e filhos e filhas filiais.  A 


única maneira é viver uma vida pública com lágrimas.  O único caminho a seguir é o das 


dificuldades e lágrimas.  (155-259, 31.10.1965)  


 


Se o sujeito leal celeste não tem uma nação, mas é um sujeito mais leal que se tivesse uma nação, 


se não tem uma raça, mas ama o mundo mais que se tivesse a sua própria raça, mesmo que esta 


pessoa seja incapaz de cumprir o seu dever filial e morra sem nada, então, não será um fracasso, 


mas, pelo contrário, será capaz de se tornar um sujeito leal do país e do mundo, e terá um valor 


ainda maior.  (88-27, 1.7.1976) 


 


Quando vocês demonstram verdadeiro amor para com o vosso país, tornam-se patriotas; quando 


demonstram verdadeiro amor para com os vossos pais , tornam-se os melhores de todos os filhos 


filiais.  Se demonstrarem isto perante todas as pessoas do mundo, cumprem o dever de santos; e 


se fizerem isto mesmo depois de entrarem no Reino de Deus, então, completam o caminho de 


filhos divinos.  Desse modo, tornam-se filhos que se preocupam ternamente com o próprio Deus.  


(176-49, 3.5.1988)  


 


A conclusão é que, sem verdadeiro amor, não existe tal coisa como um filho filial.  No momento, 


os seres humanos herdaram a tradição de amor mundano, amor livre e outras coisas que derivam 


deste amor mundano; destruíram a fundação de verdadeiro amor, a fundação de piedade filial e a 


fundação de um sujeito leal. 


É só quando vocês permanecem em frente de Deus pela primeira vez, tendo cumprido o vosso 


dever como filhos e filhas filiais, sujeitos leais, verdadeiros santos, verdadeiros filhos e filhas que 


amam com verdadeiro amor, que podem receber a herança de Deus.  Esta é a herança que Adão 







devia ter recebido, se não tivesse caído.  Começa com a família individual e vai automaticamente 


à herança do futuro país, do futuro mundo, e futuro Reino do Céu na Terra.  (286-300) 


 


3. O Verdadeiro e Incondicional Filho Filial 


 


Se o avô ou avó são tão velhos que são incontinentes e são incapazes de fazer muitas coisas, e se 


a vossa mãe ou irmãos e irmãs não notam isto, então, vocês têm de ser as pessoas que tomam 


conta do vosso avô e avó; têm de ser as pessoas que tomam conta de toda a vossa família, e em 


seguida se esquecem disso.  É então que vocês podem ser lembrados por sucessivas gerações, e 


tomam o vosso lugar entre as fileiras dos filhos filiais. 


A pessoa que diz: “Eu sou um filho filial.  Estou a agir deste modo para me tornar um filho filial”, 


é um falso filho filial.  A pessoa que vive para os outros e se esquece que faz isso, tomará o seu 


lugar entre as fileiras dos filhos filiais. 


Que espécie de pessoa é um sujeito leal?  É a pessoa que, de entre todas as pessoas da corte, 


cuida bem do rei e rainha.  Não é a pessoa que não diz nada quando os servos do rei e rainha 


falham na sua responsabilidade.  Pelo contrário, é a pessoa que chama a atenção para isso, e que 


faz o possível para ensinar aos outros a criar o ambiente certo.  Vocês não deviam dizer: “É 


suficiente”; deviam dizer: “ Temos de fazer ainda melhor”.  Porquê?  Porque há um rei de um 


país maior que a Coreia.  Porque na terra está o Filho do Céu, o Príncipe da Nação Celestial.  Ser 


patriotas que se limitariam a representar simplesmente um domínio terreno chamado Coreia, não 


satisfaria as nossas ambições.  (204-94, 1.7.1990) 


 


A mente celestial da pessoa que é filial aos seus pais, é atraída para os pais do mesmo modo que 


o sangue circula a partir do coração através das artérias, e volta a ele através das veias.  Se a 


família permanece numa extremidade, então, o poder natural do amor circula a partir do coração 


através das artérias e regressa a ele através das veias.  Não o vemos, simplesmente circula 


naturalmente.  O sangue circula nas veias por ser puxado ou empurrado?  É empurrado.  Isto 


significa que, mesmo que vocês não queiram receber a bênção, recebê-la-ão.  É o mesmo que 


estar na corrente sanguínea, onde mesmo que não se queiram mover, são gradualmente 


transportados para o grande coração.  Mesmo que não queiram nenhuma bênção, bênçãos virão 


simplesmente para vocês.  Por consequência, têm de fazer o possível para cumprir o vosso dever 


filial. 


O ensinamento da Igreja da Unificação consiste em cumprir o vosso dever filial.  Se vocês não 


têm mãe ou pai, podem ser filiais para com a nação e viver para ela.  Quando a nação está em 


perigo, então, têm de cumprir o vosso dever para com a nação, mesmo que isso signifique deixar 


por detrás a vossa mãe e pai, para quem deviam ser filiais.  Mesmo que a vossa mãe e pai se 


oponham, então, vocês deviam secretamente fazer as malas, e ir para a linha da frente.  Se 


morrerem lá, podem permanecer na posição de ter cumprido o vosso dever de piedade filial e 


lealdade.  (147-306, 1.10. 1986)  


 







Geralmente as pessoas tendem a ficar desanimadas pelas dificuldades eu encontram.  Mas um 


sujeito leal não pode fazer isto.  Mesmo que a vossa mulher ou vosso filho morra, não se deviam 


agarrar a eles com lágrimas.  Um verdadeiro líder não pode fazer isto.  Se vocês são verdadeiros 


sujeitos leais, então, não podem revelar a vossa situação lamentável.  Portanto, ainda estejam 


verdadeiramente tristes interiormente, não podem mostrar as vossas lágrimas.   


Mesmo que não tenham oportunidade para dar expressão ao vosso sofrimento porque estão a 


servir o rei, se permanecerem na posição do bem, com a mente de seres que são mais que pais e 


que sentem maior sofrimento que o rei, então, o Céu ensinar-vos-á.  Quando observamos isto da 


posição de filhos e filhas filiais, então, mesmo que estejam tristes, não deviam estar tristes devido 


à vossa própria tristeza.  Também, mesmo que sintam ressentimento, não deviam vingar-se do 


vosso inimigo.  (18-252, 11.6.1967) 


 


O filho filial é a pessoa que pode dizer que fará as coisas de que não gosta, mais que aquelas de 


que gosta.  A pessoa que sacrifica o seu amor precioso de modo a cumprir o seu dever filial para 


com os seus pais, poderá ir para qualquer lugar no Céu, e se há doze portões de pérolas, então, 


nem sequer um lhe será bloqueado.  Tudo está aberto.  Quando Heung-Jin foi para o mundo 


espiritual, Jesus era o primeiro Cristo, e nós enviámos Heung-Jin como o novo Cristo para o 


mundo Celestial.  Foi isso que aconteceu.  (163-264, 1.5.1987) 


 


Vocês deviam amar todos os avôs e avós, como representantes da vossa nação, de modo a 


resolver o sofrimento de não terem podido amar Jesus e Deus.  Toda a gente na Igreja da 


Unificação tem de fazer isto.  Amando estes avós, vocês têm de amar aquilo que os avós da 


nação, avós da igreja, e avós da família falharam em amar.  Deste modo, representando estes três 


níveis, vocês têm de amar com os laços de coração sentidos entre irmãos e irmãs que estão 


prontos a cumprir as suas responsabilidades de lealdade piedade filial.  (40-44, 16.1.1971) 


 


Um pai que é filial para com o seu próprio pai, quererá que o seu próprio filho seja ainda mais 


filial que ele.  Será só então que o avô e pai serão capazes de fechar os olhos em paz quando 


morrerem.  É desnecessário dizer que o coração que quer fazer o filho sofrer ainda mais que eu, é 


o coração de amor pelo filho.  Deste modo, então, juntos podemos confortar a Deus, que tem 


estado a sofrer por toda a história.  A razão pela qual o pai faz sofrer o seu filho ainda mais que 


ele sofreu, é para o tornar num filho filial, porque precisa de um filho assim.  Precisa de um 


sucessor.  É por isso que vos faço passar por grandes dificuldades. 


Quando se trata da minha vida pessoal, sou uma pessoa avarenta.  Não sei como gastar dinheiro 


para mim próprio.  Não sou uma pessoa que vá a um restaurante quando está com fome, para 


comer sozinho.  Também aconselho a mãe sobre aquilo que ela come e veste.  (43-60, 18.4.1971) 


 


Os pais que têm um filho filial são as pessoas que se podem relacionar com ele, e que vivem para 


ele.  Outra pessoa não pode interferir nesta relação.  Por conseguinte, para que o Céu possa fazer 


um verdadeiro filho filial, Deus envia o Seu querido filho para a posição da morte e finge que 


não vê o que está a acontecer, de modo a estabelecer uma profunda relação que não possa ser 







invadida por mais ninguém, por mais artimanhas que Satanás ou outros seres humanos tentem 


preparar.  Este é o coração de Deus, que está a tentar restaurar seres humanos que se tornaram 


pouco filiais, e é o método que Deus usa para estabelecer novamente o dever de piedade filial.  


Isto é certamente verdade.  (62-47, 10.9.1972)  


 


Filhos e filhas filiais deviam ter mais preocupações que os seus pais.  Para se tornarem filhos de 


piedade filial, têm de demonstrar maior preocupação que os pais, e têm de fazer isso em todas as 


situações.  (155-253, 31.10.1965) 


 


Jesus foi um servo de servos em frente de Deus, e foi crucificado e morreu.  Um homem justo é 


uma pessoa que morre pela sua nação, na posição miserável de ser um servo de servos.  Uma 


pessoa que morre pelo seu país é um patriota.  Se uma pessoa vai para a posição de servo dos 


servos, com gratidão, de modo a servir os seus pais, então, essa pessoa recebe o título de filho 


filial.  Este é o ponto mais elevado de moralidade no mundo humano.  É necessário saber que 


este é o ponto essencial.  Daqui podemos compreender que, quanto mais nos tornamos servos de 


Deus, vivendo de um modo público, tanto mais nos tornamos pessoas justas.  Em vez de serem 


um servo para o vosso país, tornarem-se um servo numa posição pior que um servo vulgar, é o 


modo de se tornarem sujeitos mais leais, e em vez de viverem para os vossos pais, sacrificarem-


se na posição de um servo é o modo de se tornarem filhos filiais.  (88-294, 3.10.1976) 


 


Quantas pessoas na Providência da Restauração podem verdadeiramente dizer que foram filhos e 


filhas filiais para com Deus?  Ou quantas pessoas podem dizer que foram sujeitos leais para com 


Ele?  Pode o homem mais rico da América dizer isto?  Podem as pessoas que lançam folhetos de 


um avião com a mensagem: “Acreditem em Jesus!” mas que têm a atitude, “Acreditem se 


quiserem e não acreditem se não quiserem, é com vocês”?  Que pessoa pensam vocês está mais 


próxima de Deus, a pessoa que lança folhetos de um avião, ou a pessoa que ora profundamente 


pela salvação de cada pessoa, e distribui folhetos, um por um, com lágrimas?  (155-261, 31.10. 


1965)  


 


Na realidade, não há nada especial acerca de ser um filho filial.  Um filho filial é uma pessoa que 


ama os seus pais com fé, amor e obediência absolutos.  Verdadeiros patriotas emergem quando 


acreditam absolutamente no rei e no povo.  Eles amam-nos absolutamente e investem-se 


completamente no bem estar do rei e das pessoas da nação.  (270—156, 29.5.1995)  


 







 


CAPÍTULO IV 


 


Lealdade e Piedade Filial para com Deus 


 


1. A Esperança de Deus 


 


Que tipo de ser é Deus?  Ele é o Pai da humanidade, é também o Rei dos Reis da humanidade, e é 


também o Ser no qual tudo está centrado.  Vocês têm de praticar piedade filial, de modo a tornarem-


se filhos filiais ao nível mundial.  Só a pessoa que se tornou o mais filial de todos os filhos filiais, o 


mais leal de todos os sujeitos leais, e o santo dos santos, pode atender a Deus.  Estas coisas não 


podem ser feitas separadamente.  A esperança de Deus é que sejam feitas em conjunto.  Deus 


quererá a pessoa que possa tornar-se o filho filial, o sujeito leal e o santo dos santos, todos ao mesmo 


tempo.  Deus é certamente este tipo de ser.  Estamos a fazer um esforço para atender a um tal Deus, 


como o nosso Pai, de modo a ter o nome de filhos.  Se há um grupo, ou denominação ou raça de 


pessoas que queiram ser os melhores filhos filiais, então, o seu curso não será fácil.  Um filho filial 


não pode vir de pessoas que escolham o caminho fácil.  O próprio tipo de filhos filiais não aparecerá 


desse grupo.  Todos os seus membros serão considerados inadequados.  Quando toda a gente quer ir 


para o este, estas pessoas não só irão para o oeste, poderão ir para o norte ou mesmo para o sul… 


Deus fará os verdadeiros filhos filiais percorrer o caminho que os outros serão incapazes de seguir.  


Esse tipo de religião tem de aparecer.  Quando pensamos acerca disto racionalmente, temos de 


chegar a este tipo de conclusão.  (62-33,10.9.1972) 


 


Embora historicamente tenha havido muitos sujeitos leais, filhos filiais, e mulheres virtuosas 


centradas no rei, não houve um sujeito leal, filho filial ou mulheres virtuosas centradas na Vontade 


de Deus.  Mas hoje, nós somos diferentes.  As pessoas do passado devotaram-se à liberdade e 


libertação baseadas em padrões terrenos.  Talvez fossem pessoas com quem Deus se preocupasse, 


mas não foram pessoas que Lhe pudessem trazer conforto e alegria.  Até agora, não houve nenhum 


sujeito leal, filho filial, ou mulher virtuosa de que Deus se tivesse podido orgulhar.   


Embora os seres humanos se devessem tornar sujeitos leais, filhos filiais, ou mulheres virtuosas em 


frente de Deus, ninguém conseguiu isto.  Talvez tivessem conseguido isto para o seu rei, ou seus pais, 


mas ninguém conseguiu isto para Deus.  Quando Ele olhou para estes sujeitos leais, filhos filiais, e 


mulheres virtuosas do mundo, quanto pensam vocês que Ele ansiou que eles se tornassem sujeitos 


leais, filhos filiais e mulheres virtuosas para Ele?  (11-77, 29.1.1961)  


 


Deus quer todas as pessoas se tornem filhos e filhas filiais e sujeitos leais.  E, entre estas pessoas, 


quer aquelas que tiverem atingido o padrão mais elevado.  Deus quer pessoas que pensem somente 


em seguir o caminho de lealdade e piedade filial. 


Uma pessoa que não tome responsabilidade pela vida e bens de seus pais, e traga paz e 


desenvolvimento à família, não pode tornar-se um filho filial.  Se os seus pais perdem tudo, então ele 


tem de estar disposto a oferecer tudo o que tem para eles. 


Com a destruição do ideal de Deus da criação, aqueles que permanecem na posição de ter 


espezinhado a vida, bens, paz e o ideal não podem tornar-se patriotas ou filhos filiais.  Embora 


possamos ter dito: “Tratei o trabalho de Deus como o meu trabalho, senti a ameaça a Deus, esforcei-


me por criar paz e unificação dentro da família” do ponto de vista de Deus, isto não foi ser leal e 


filial, mas, mais exactamente, foi ser desleal e pouco filial.  (18-341, 1.10.1967) 


 


Deus quer fazer filhos e filhas filiais e, através deles, passar o seu ressentimento e zanga para 


Satanás.  Mas porque Ele não pode passar o Seu sofrimento e ressentimento incondicionalmente, tem 


de criar filhos filiais e, então, fazendo-os percorrer o caminho do sofrimento, Ele pode passar o Seu 


ressentimento e sofrimento para Satanás.  (13-128, 20.12.1963) 


 







Encontrar um filho filial que possa libertar Deus e também libertar o próprio amor, é a coisa mais 
importante.  O próprio Deus gostaria também de estar nessa posição e dizer: “Oxalá, eu pudesse ser 


um filho filial pelo menos uma vez”.  Os Verdadeiros Pais também estão a dizer: “Oxalá eu pudesse 


ser um filho filial pelo menos uma vez”.  Que maravilhoso seria se existisse um tal caminho para 


Deus e Verdadeiros Pais cumprirem piedade filial em frente do amor. 


Como pode Deus plantar o caminho da piedade filial no qual Ele próprio possa ser o Pai que 


completou Verdadeiro Amor, e o filho cumpra o seu dever filial centrado no amor de Deus e no 


amor fundamental do universo, e, em seguida, se una com o Pai para criar um nível de amor ainda 


mais elevado?  Se isto puder ser feito, então, a Queda nunca mais acontecerá por toda a eternidade. 


Este é domínio da maior das libertações.  Este domínio vai para além do domínio do Princípio.  É o 


mundo original de verdadeiro amor.  Quando pensamos nisto, então, não devemos pensar que é o 


fim quando estabelecemos o ideal da família, o Reino do Céu na Terra e o Reino do Céu no Céu.  Há 


ainda alguns vestígios que têm de ser eliminados dentro da raiz interna da linhagem de sangue sujo 


de Satanás. 


Milhões de anos de história passaram, e mesmo que o dobro desse tempo passe, dez vezes esse 


tempo, ou mesmo mais que cem vezes esse tempo passe, vocês pensam que é possível esquecer o 


mundo da Queda?  Vocês deviam ponderar que a esperança de Deus é esquecer tudo isto; que vocês 


e eu se juntem, os filhos e filhas se juntem, e se tornem filhos e filhas filiais que O possam confortar 


a Ele, que passa por dificuldades para nos amar.  (300-33, 21.2.1999)  


 


Quando Deus estendeu as Suas mãos e deu as três bênçãos a Adão e Eva, que tipo de esperança tinha 


para eles, como Seu Pai?  Muito provavelmente teria dito: “Abracem o cosmos que eu criei e 


tornem-se sujeitos leais que me atendam como o Rei”.  Deus tinha este tipo de esperança. 


De acordo com isto, Adão e Eva deviam ter estabelecido o princípio de ser sujeitos leais entre toda a 


criação, e vivido as suas vidas com base nesta tradição, por toda a eternidade.  Se eles se tivessem 


tornado um filho e filha filiais verdadeiros, em frente de Deus e O tivessem servido como o 


Verdadeiro Pai, então, a piedade filial que Lhe tivessem mostrado ter-se-ia tornado a tradição; a 


história do mundo teria sido ligada ao Coração de Deus e Adão e Eva; e o mal nunca poderia ter 


podido aparecer.  Se o mal tivesse podido existir no mundo do Coração de Deus, então, a 


providência da restauração e salvação seria impossível.  (09-105, 24.4.1960)  


 


Deus tinha esperança que Adão e Eva se tornassem filhos filiais, sujeitos leais, santos e filhos e 


filhas divinos quando crescessem.  Deus tem esperança que vocês façam o mesmo, mas já alguma 


vez pensaram que se têm de tornar filhos ou filhas filiais na vossa família, sujeitos leais na vossa 


nação, santos no mundo, ou filhos e filhas divinos, no Céu?   


Do ponto de vista histórico, todos os santos deviam ter-se tornado filhos filiais, sujeitos leais, santos 


e filhas e filhos divinos para com Deus.  Uma religião que não ensine isto não poderá durar muito 


tempo.  Este é o destino inevitável que nós, seres humanos, temos de seguir.   


Destino significa a relação entre os pais e filhos.  Vocês não podem mudar esse destino.  Há algumas 


coisas no vosso destino que vocês podem mudar, mas não podem mudar esses aspectos de destino.   


Se não compreendem estas coisas, não poderão ser verdadeiros pais na vossa família.  Um 


verdadeiro pai tem de ensinar os seus filhos a serem filiais, sujeitos leais, santos e filhos e filhas 


divinas.  Vocês têm de os ensinar a cumprir isto em frente de vocês, e então a níveis superiores, até 


chegar a Deus.  (287-23) 


 


Um casal devia ter devolvido glória a Deus, mas, devido à Queda, devolveu tristeza em vez de glória.  


Mas isto não foi só a responsabilidade de Adão e Eva; foi também devido à deslealdade do arcanjo 


Lúcifer.  O arcanjo devia ter primeiro estabelecido o dever de lealdade e piedade filial para com 


Deus, mas a Queda aconteceu porque ele não cumpriu o seu dever.  Por conseguinte, a providência 


da restauração consiste em estabelecer a correcta ordem de lealdade e piedade filial. 


Como Deus estabeleceu lealdade e piedade filial no centro da nossa mente, todas as religiões e 


caminhos para a verdade têm de estabelecê-las.  Todos os ascéticos têm estado a tentar estabelecê-las.  







Jesus também queria estabelecer uma família, de modo a estabelecer o caminho de lealdade, piedade 
filial, e o eterno e absoluto amor entre marido e mulher. 


Deus escolheu os israelitas de modo a estabelecer este tipo de família.  Jesus devia primeiro ter 


estabelecido o caminho de lealdade, piedade filial e o amor eterno, absoluto e imutável entre marido 


e mulher.  Ele devia ter-se tornado o sumo sacerdote para estabelecer lealdade, piedade filial e o 


eterno absoluto e imutável amor entre marido e mulher.  Então, teria sido capaz de subjugar Satanás.  


Vocês famílias abençoadas não deviam perder em relação a ninguém, quando tentam estabelecer 


lealdade, piedade filial e o amor eterno absoluto e imutável entre marido e mulher.  Todas estas 


qualidades começam na família.  A Bênção significa que vocês estão a herdar a esperança do Pai.   


Até agora houve famílias que demonstraram lealdade e piedade filial para com Deus, mas não 


demonstraram virtude.  Ele não pode estabelecer virtude antes de o Dia de Deus aparecer.  Além 


disso, a virtude não será estabelecida desde que permaneçam condições que Satanás possa invadir.  


(14-209, 4.11.1964) 


 


Se vocês quiserem permanecer de cabeça levantada perante Deus, serem leais unicamente a um país 


como a Coreia, não é suficiente.  Se vocês fizerem isso, não podem completamente tornar-se filhos e 


filhas de Deus.  O apóstolo Paulo compreendeu este assunto.  Qualquer pessoa pode amar a sua 


própria raça. Mas vocês têm de amar pessoas de outros países.  A razão para isto é que Deus não 


ama só a Coreia.  Vocês deviam compreender que ele ama toda a gente. 


Para podermos compreender o coração de Deus, temos de avançar juntos, de modo a restaurar um 


país que esteja a passar por dificuldades.  Isto é absolutamente necessário.  De uma perspectiva 


baseada em princípios, temos de estabelecer o caminho de lealdade e piedade filial, em pelo menos 


três países. 


Agora, na Coreia, quando vocês se determinam a seguir-me, e cumprir o vosso dever de lealdade e 


piedade filial para com o Céu, não deviam pensar que esta lealdade e piedade filial que estão a 


praticar, é só para vocês.  Deviam orar a Deus: “Pai, permite que a minha lealdade e piedade filial 


sejam as melhores para esta raça, as melhores para o mundo, as melhores para o Céu e a terra.  


Permite que pertençam ao Céu e à terra”.  E então, mesmo que vocês morram, elas certamente 


pertencerão ao Céu, à terra e a toda a humanidade.  É assim que as coisas são.  (155-235, 


31.10.1965)  


 


O tempo em que nós podemos ser filhos e filhas filiais para com Deus, não existe sempre.  Não 


existe no mundo espiritual, depois de morrermos.  Do ponto de vista da eternidade, o tempo em que 


podemos praticar piedade filial, é extremamente curto.  Só o podemos fazer durante a nossa vida, a 


qual não é mais que um instante, quando comparada com a eternidade.  Durante este tempo, temos 


de estabelecer a condição de ter amado Deus, e estabelecer a condição que cumprimos o nosso dever 


filial para com Ele. 


E temos de confirmar que somos filhos e filhas necessários para Deus, enquanto ainda estamos vivos.  


Temos de fazer isto, enquanto ainda estamos vivos.  (26-114, 19.10.1969) 


 


Deus tem conduzido a Sua Providência com um objectivo em mente, e isso é resolver os Seus seis 


mil anos de sofrimento e ressentimento.  Fomos chamados para a Igreja da Unificação com este 


objectivo.  Então, mesmo que tenhamos sobrenomes diferentes, temos de viver a nossa vida como 


irmãos e irmãs da mesma linhagem. 


Embora estejamos a atender a pais que não são os nossos próprios pais, somos pessoas que, 


centradas em Deus, estamos a tentar atender aos Verdadeiros Pais ainda com mais sinceridade que 


aos pais físicos.  E embora tenhamos o nosso próprio país, somos pessoas que estão a tentar viver 


para a causa da nação de Deus, com lealdade, piedade filial e virtude.  (47-81, 19.8.1971) 


 


Agora o tempo final chegou.  Vou recuperar a minha nação dos Pais.  Todas as famílias abençoadas 


representam O Pai e a Mãe na posição horizontal.  E pelo cumprimento de lealdade e piedade filial, 


elas estão a conservar a lei do palácio de Deus, mantendo a fórmula do cumprimento da piedade 







filial e passando pelos estágios de piedade filial, sujeito leal, santo, e filhos e filhas divinos, de modo 
a recuperar o “meu país”.  Esta lei também tem de ser estabelecida no Reino do Céu.  A lei do Céu 


começa através de nós.  Isto é o que “meu país” significa.  (197-87, 7.1.1990) 


 


No dia em que esta raça compreenda o coração de Deus, dominará o Céu e a terra.  Porquê?  Embora 


haja muitos filhos, e muitos cidadãos, só há um filho filial, uma filha filial ou sujeito leal que são os 


mais extraordinários de todos.  Se é a natureza humana, mesmo para pais no mundo da Queda, 


pensarem mais no filho que está a ser tratado injustamente, então, isso não será ainda mais verdade 


para Deus?   


Ele não está à procura de uma raça particular de pessoas.  Ele está à procura de filhos e filiais que 


Ele possa amar ao máximo,  e quer sentir orgulho deles em frente de toda a gente. 


Deus quer purificar o mundo, recuperar uma raça e estabelecer o novo Israel, e desse modo, 


recuperar o Seu povo; dentro do seu povo, recuperar uma família; e, dentro desta família, recuperar 


um indivíduo.   


Recuperar esta pessoa é o mesmo que recuperar o mundo.  E esta pessoa tem de ser a pessoa que tem 


o coração de libertar Deus de todo o Seu sofrimento e ressentimento históricos.  A não ser que este 


tipo de filho filial apareça, então, as pessoas más e pecadoras não poderão expiar os seus pecados.  


(10-239, 16.10.1960)  


 


Mais que qualquer outra coisa nos Últimos Dias, temos de ser pessoas que conhecem o coração de 


Deus.  Os seres humanos têm intelecto, emoção e vontade.  Ainda temos de estabelecer a emoção 


celestial, usando o intelecto e a vontade como ponto de partida.  O coração de Deus flue através dos 


nossos corações, e como há uma providência celestial para o povo coreano, os nossos corações têm 


de bater mais fortemente com ardor, piedade filial e lealdade para com o Céu, que os corações da 


pessoas de qualquer outra raça.  (04-250, 22.6.1958) 


 


Para vocês se tornarem sujeitos leais perante o Céu, têm de enfrentar o inimigo do Céu.  Não podem 


tornar-se filhos filiais, se o inimigo dos vossos pais ainda está presente.  Por isso, têm de libertar-se 


dele.  Sem isso, também não é possível estabelecer o amor eterno absoluto e imutável entre marido e 


mulher.  Têm de lutar até ao dia em que o inimigo preste contas dos seus pecados, ou não poderão 


atravessar o triste cume da Queda.  É só quando atravessam este cume que, pela primeira vez, Deus 


será capaz de se libertar do Seu coração sofredor e vos poderá dizer: “Vocês são o sujeito leal, o 


filho e filha filiais por quem Eu tenho estado à espera durante seis mil anos”.  Ele erguerá ambas as 


mãos e abençoar-vos-á e o Deus da trindade poderá descansar.  Deus não pode descansar até que este 


padrão de coração seja estabelecido.  (09-122, 24.4.1960) 


 


Deus é o primeiro Pai, o primeiro Rei, o ser que pode governar sozinho todo o cosmos, e Ele é o 


primeiro antepassado que pode estabelecer o Seu ideal.  A finalidade da Igreja da Unificação é 


marchar em frente, para que os seus membros se tornem filhos e filhas filiais, sujeitos leais e santos 


centrados em Deus e, então, pela primeira vez, herdar a sua vasta obra da Criação, permanecendo 


numa posição sem vergonha.  (84-205, 29.2.1976) 


 


2. Lealdade Absoluta e Piedade Filial que Podem Comover Deus 


 


Quando Noé estava a ser perseguido por toda a gente à sua volta, ele pôde ultrapassar isso porque se 


investiu completamente no que estava a fazer.  Trabalhou com um coração humilde e pensou que 


estava unicamente cumprindo o seu dever de lealdade e piedade filial, como um filho de Deus 


obedecendo só às Suas instruções.   


Quanto mais Noé se aproximou de Deus, tanto mais ele sentiu o seu ambiente sem coração, e quanto 


mais ele teve de sofrer, mais compareceu perante Deus com lágrimas de arrependimento.  Foi por 


isso que ninguém o pôde parar. 







Pensem em Noé, que perseverou durante cento e vinte anos.  O mundo satânico mobilizou todos os 
seus métodos para destruir este homem, Noé.  As pessoas opuseram-se a ele de todos os modos 


possíveis, mas ele não mudou, de modo nenhum, o padrão de lealdade que demonstrou para com 


Deus.  Esse padrão estabeleceu o centro absoluto do cosmos.  Estabeleceu a justiça dos seres 


humanos no cosmos, e a pessoa verdadeiramente vitoriosa.  Com base no padrão estabelecido por 


Noé, Deus queria eliminar todos os elementos do inimigo, que se opunham a este padrão.  (18-159, 


4.6.1967) 


 


Vocês têm de viver toda a vossa vida cumprindo o vosso dever de lealdade.  Quanto mais o mundo 


fala acerca de nós, tanto mais a nossa fundação se pode expandir para o nível mundial.  Embora 


estejamos hoje a tentar resolver problemas domésticos, à medida que o nosso ambiente se torna cada 


vez mais fácil, temos de tentar resolver problemas globais.  Portanto, façamos aparecer rapidamente 


o dia no qual Deus possa orgulhosamente dar as boas-vindas e abençoar os Seus filhos e filhas que 


demonstram lealdade para com o mundo.  Só então, a paz do descanso se manifestará em toda a 


Coreia, pela primeira vez.  Quando os trinta milhões de pessoas deste país tiverem cumprido o seu 


dever de lealdade para com o mundo, e todos os povos do mundo reconheçam que foram capazes de 


se tornar filhos e filhas de Deus, com a ajuda da Coreia, e subsequentemente cumpram o seu próprio 


dever de lealdade, então, pela primeira vez, a fundação para o dia de descanso na Coreia, terá sido 


estabelecida.  (155-263, 31.10.1965) 


 


Deus tem estado a trabalhar tão duramente para criar o ambiente certo na Coreia, e o tempo chegou 


agora.  O que é preciso são pessoas leais, como vacas.  No altar de Abraão havia três sacrifícios.  Os 


pombos, as ovelhas, e uma bezerra.  A era em que estamos a viver hoje, simbolicamente é a era da 


bezerra.  Deus gosta de vacas. 


Esta é a era da bezerra!  Vocês pensam que Deus gosta de vacas para as matar e comer?  Não, essa 


não é a razão por que Deus gosta delas.  A razão por que agricultores gostam de vacas também não é 


porque as podem matar e comer mais tarde.  Eles querem usá-las para produzir leite e para trabalhar; 


mais tarde talvez as comam.   


Então, que precisam vocês para se tornarem os filhos e filhas de Deus?  Precisam de se tornar 


porcos?  Não!  Precisam de ser vacas.  Evidentemente que estamos a falar de coisas de modo 


simbólico.  Visto que Deus é um ser de lealdade e devoção, que é como o rei das vacas, e Ele existe 


para os Seus filhos, então, temos de nos tornar como novilhas em frente d’Ele.  Não quero realmente 


dizer que nos devíamos tornar novilhas.  Só estou a falar simbolicamente.  (156-17, 2.11.1965)  


 


Vocês têm de perguntar a vós mesmos se existe alguém mais que está a ser mais leal ao Céu que 


vocês.  Talvez essa pessoa esteja no Oriente, ou talvez no Ocidente.    Se existe uma pessoa leal, 


então, que tipo de pessoa é ela?  Que espécie de trabalho faz?  Têm de se preocupar com isto. (155-


248, 31.10.1965)  


 


No vosso caminho de lealdade para Deus, precisam ter a convicção que não retrocederão nem um 


milímetro.  Têm de ter a determinação de cumprir mais que qualquer outra pessoa, ou sujeito leal.  


Têm de trabalhar mais e ser mais leais que quaisquer dos santos que viveram antes de vocês.  Têm 


de cumprir nem que seja só uma fracção mais.  Isto é uma regra de ferro.  (102-98, 26.11.1978) 


 


Na era do servo, vocês têm de cumprir lealdade absoluta, e na era do filho adoptivo, têm de praticar 


lealdade absoluta na vossa vida.  Se não passarem por estas duas fases, não poderão atingir o padrão 


de unidade com os filhos de Deus.  Não podem atingir o padrão de terem unificado a mente e o 


corpo com Deus.  As pessoas representativas que podem cumprir, pela primeira vez na história, o 


trabalho de ligar o mundo terreno com o mundo celestial, tornar-se-ão o Terceiro Israel.  (45-82, 


13.6.1971) 


 







Vocês têm de perseverar com o coração ansioso, e esforçar-se com toda a vossa energia para expiar e 
libertar todos os elementos do sofrimento de Deus.  Uma pessoa com este tipo de coração nunca 


vacilará ou falhará.  Se por acaso vacilarem e pensarem que não há maneira de comparecerem 


perante o Senhor, têm de lembrar-se que Deus está vivo.  Ele tem estado à espera todos estes anos, e 


assim, quando vocês vacilam na causa da lealdade e devoção, enquanto ainda estão vivos, Ele 


elevar-vos-á e abrirá o caminho para que possam pelo menos orar, e mostrará a partir desse ponto a 


direcção que a vossa vida deve seguir.  Então, enviará pessoas que vos possam ajudar.  (153-255, 


7.1.1964) 


 


Do ponto de vista de Deus, vocês têm de tornar-se as pessoas que possam fazer mover os outros no 


mais íntimo do seu coração e ser também as pessoas que estão cientes da situação interna do cosmos.  


Temos de ser filhos e filhas filiais que têm um amor que se pode relacionar com Deus, e, mesmo na 


posição de grande infortúnio, devíamos ser os reis desse infortúnio, confortar o coração dos nossos 


pais e determinarmo-nos a tomar responsabilidade por tudo o que acontece. 


A pessoa que tem este tipo de lealdade e piedade filial, irá para o Céu.  Uma pessoa que pensa que 


pode ir para o Céu somente por acreditar em Jesus, não poderá ir para o Céu; não poderá mesmo 


permanecer na terra.  Estamos tristes por termos sido perseguidos e acusados até agora, por estas 


pessoas, mas, mesmo assim, não devíamos querer vingar-nos delas com espingardas e facas.  (19-


300, 10.3.1968) 


 


Dependendo da vossa atitude quando vocês escrevem, podem sentir alegria quando põem 


simplesmente um ponto num “i”.  Ao mesmo tempo, esse ponto podia mesmo simbolizar esperança.  


Em relação a isso, quando Deus, que criou o Céu e a terra, cria um companheiro objecto, por mais 


pequeno que seja, ocupa a posição de um ser do qual Ele deriva alegria e conforto na Sua solidão.  


Como tal, torna-se um companheiro objecto que proporciona a maior alegria a Deus e, 


inevitavelmente, torna-se a base para a lealdade e piedade filial.  Podemos pois compreender que, 


quando Deus considera a Sua criação e pergunta a Si mesmo qual será o resultado de adicionar algo 


aqui e subtrair algo ali, Ele fá-lo sempre com um coração alegre e com esperança.   (39-226, 


15.1.1971) 


 


Quem libertará Deus?  Filho filiais que estejam determinados a cumprir o seu dever de lealdade e 


piedade filial, têm de aparecer e tomar sobre si próprios a responsabilidade de libertar Deus de toda a 


Sua dor e ressentimento da cruz.  Esses tipos de filhos e filhas têm de aparecer.  De outro modo, 


então, Deus não pode ser libertado.  (101-255, 1.11.1978) 


 


Quando vocês se determinam a destruir o mundo mau, em nome de Deus, então, nesse instante, a 


fundação para Deus trabalhar aparece, com base em vocês.  Isto será mais precioso que qualquer tipo 


de glória que possam receber, enquanto estejam vivos.  Será uma prenda de alegria do Céu, mais 


maravilhosa que qualquer outra coisa.  Vocês deviam estar determinados a confrontar qualquer tipo 


de perseguição, pensando que este é o caminho que filhos e filhas filiais, representantes de toda a 


história, deviam seguir.  Este é o caminho da lealdade para o eterno Reino do Céu.  (255-121, 


10.3.1994) 


 


Em conclusão, Deus quer famílias absolutas e filhos absolutos de lealdade e piedade filial.  Até 


agora, nunca houve um filho absoluto de lealdade e piedade filial.  Se não existir uma fundação 


mundial de filhos e filhas divinos, de filhos de Deus, então, Ele não pode descer à terra.  É por isso 


que Ele tem sido incapaz de fazer algo na terra, e que dizemos que Ele é um Deus miserável e triste. 


É uma verdade extraordinária que os membros europeus que me seguem estão a compreender, pela 


primeira vez, o tipo de família que Deus quer.  Todas as pessoas querem filhos de lealdade e piedade 


filial.  Mas, até agora, não tem havido tais filhos e, assim, é natural que Deus esteja numa posição 


miserável neste mundo caído.  Como podemos libertar Deus desta posição?  Tudo depende do modo 


como formamos a família, tribo, raça, nação e o mundo.  (297-202, 20.11.1998) 







 


3. A Lealdade e Piedade Filial de Jesus 


 


Jesus disse que, por maiores que sejam as circunstâncias difíceis em que nos encontremos, temos de 


perseverar para poder ultrapassá-las.  Ele disse que temos de ter mais lealdade e piedade filial para a 


Vontade de Deus, que pecadores têm em relação ao mal.  Esta é a base dos nove frutos do Espírito 


Santo, de que o Cristianismo fala.  Se vocês viverem uma vida de amor, então, felicidade e paz 


aparecerão; e através da perseverança, piedade e bondade aparecerão; e através de uma vida de 


lealdade, docilidade e humildade aparecerão. 


Jesus enfatizou que os seres humanos deviam ter amor, perseverança e lealdade celestiais para se 


poderem libertar de todos os seus maus elementos.  Estas são coisas que podem realizar a ideologia 


do Reino do Céu, mas têm vocês hoje este tipo de amor cristão nos vossos corações?   


Têm perseverança e o coração de lealdade?  Jesus representou o coração de Deus e foi a incarnação 


do Seu amor.  Mesmo quando estava na estrada de Gólgota, ele foi o mestre da perseverança, que 


estava preocupado com o sofrimento de toda a humanidade, e foi a pessoa representativa da lealdade, 


que foi mais leal para com Deus que qualquer outra pessoa na história.   


Então, de onde vieram o amor, perseverança e lealdade de Jesus?  Estas coisas não apareceram 


dentro de Jesus, provenientes de si próprio.  Ele era o mediador que ligou o amor de Deus à 


humanidade.  Ele era o ser com o valor de Deus, a incarnação do amor, que veio salvar a 


humanidade da sua ignorância.   


Para que Deus pudesse encontrar uma pessoa como Ele próprio, que pudesse representar o valor do 


todo, Ele primeiro demonstrou lealdade para com a humanidade, antes de alguém ter demonstrado 


lealdade para com Ele.  E primeiro demonstrou perseverança ilimitada.  Portanto, vocês têm de sentir 


e simpatizar com o coração de Deus, quando Ele fez sacrifícios ilimitados, de modo a estabelecer a 


Sua Vontade.  Têm de compreender e simpatizar com o coração de Deus, à medida que Ele se 


sacrifica repetidamente para estabelecer a Sua Vontade no futuro.  Têm de compreender e simpatizar 


com o coração de amor de Deus, que só vos quer dar e continuar a dar.  (02-344, 4.8.1957) 


 


Jesus veio como o pai da humanidade.  E o Espírito Santo manifestou-se na terra como a mãe.  Mas 


eles foram incapazes de se tornar os pais físicos e espirituais, e só puderam trabalhar como pais 


espirituais.   


A morte de Jesus pela crucifixão não significou que ele tivesse ganhado a vitória espiritual e física 


sobre o mundo satânico.  Pelo contrário, Satanás tinha ganhado a vitória física.  Foi por isso que 


Jesus deu o seu corpo a Satanás, e só foi o seu espírito que ressuscitou.  Mais tarde ele ressuscitou 


durante quarenta dias, reuniu os seus discípulos, e com base no padrão espiritual, iniciou a 


providência do Segundo Israel, a qual iniciou os dois mil anos da história do Cristianismo até ao 


tempo presente. 


Então, onde está o primeiro Israel?  O primeiro Israel foi destruído.  O país judeu do primeiro Israel 


foi destruído, devido ao seu pecado de ter matado Jesus, e o segundo Israel apareceu.  Deus tinha 


protegido e educado os israelitas durante quatro mil anos e enviou o Messias nesta fundação do Seu 


trabalho duro. 


Porém, os israelitas não o aceitaram e crucificaram-no.  Por conseguinte, tornaram-se os inimigos de 


Deus.  Depois disto, os israelitas tornaram-se um povo sem uma nação e foram incapazes de 


estabelecer uma nação independente, até que o Senhor viesse de novo.  Os judeus tiveram que passar 


sofrimento insuportável durante dois mil anos, de modo a expiar o seu pecado de terem matado Jesus.  


A razão por que os Israelitas sofreram tanto e se tornaram um povo sem nação, é que derramaram o 


sangue de Jesus, que veio para eles e para toda a humanidade. 


Nessa altura Israel era um país estável, que tinha tanto poder espiritual como físico.  Jesus tinha 


vindo com a responsabilidade de salvar o país, e restaurar o mundo, mas, como os israelitas o 


rejeitaram e o empurraram para o lugar da morte, então, não teve outra alternativa senão ir para o 


mundo espiritual.  No entanto, cumpriu o seu dever de lealdade e piedade filial para com o Céu.  


Mesmo enquanto estava a percorrer o caminho da morte, estava a cumprir a sua missão celestial, no 







lugar da humanidade.  Jesus tinha cumprido o seu dever de piedade filial e lealdade quando orou: 
“Meu Pai, se é possível passe de mim este cálice; todavia, não seja como eu quero, mas, como Tu 


queres” (Mat. 26-39). 


Isso significou que Satanás foi incapaz de invadir o padrão de devoção de Jesus, ainda que ele 


tivesse morrido.  E, através disto, ele pôde ressuscitar espiritualmente e estabelecer o padrão para o 


Israel espiritual.  (19-207, 7.1.1968) 


 


Quando Jesus gritou: “Meu Deus, porque me abandonaste?” no momento em que seu corpo estava a 


ser despedaçado, no momento em que o seu espírito estava prestes a ser arrancado do seu corpo, no 


momento em que ele estava a passar precisamente pelo cume da morte, ele determinou-se a cumprir 


o seu dever de piedade filial e lealdade para com Deus até ao fim, e, desse modo, morreu uma morte 


nobre, numa posição mais elevada que qualquer outra pessoa no mundo satânico.  Qual foi a 


condição que permitiu que Jesus pudesse ficar numa posição mais elevada que qualquer outra pessoa 


no mundo satânico, que tivesse morrido antes dele?  O facto de ele ter orado pelos seus inimigos.  


Isto tornou-se o escudo que tornou impossível que Satanás invadisse o ideal de Deus.  Como Deus 


amava Jesus e Jesus amava Deus, o poder da ressurreição manifestou-se, e Jesus ressuscitou.  (50-


201, 7.11.1971) 


 


Jesus devia ter sido servido pelos israelitas, na posição que teria feito Deus feliz, desde o tempo da 


sua juventude.  Os israelitas estavam na posição da nação escolhida de Deus de terem de cumprir o 


seu dever de lealdade e piedade filial.  Todavia, porque foram incapazes de cumprir a sua missão, 


então, a posição do Israel vitorioso e tudo o mais, tiveram de ser repetidos e recomeçados, com base 


na igreja que acreditava que o Messias devia vir outra vez da barriga de uma mulher.  (24-191, 


10.8.1969) 


 


Se José e Maria tivessem sabido que Jesus era o verdadeiro filho enviado por Deus, que ele era o 


príncipe de Deus e o Messias para toda a humanidade, então, deviam tê-lo apoiado como o príncipe, 


desde o dia em que nasceu.  Deviam ter-se curvado todos os dias perante ele.  Como ele nasceu 


como o rei dos reis e veio como o representante da autoridade de Deus, que devia governar todo o 


cosmos, então, José e Maria deviam ter assistido a Jesus com lealdade e piedade filial, devotando-se 


completamente a ele.  Do ponto de vista humano, poderemos pensar onde existe uma lei que estipula 


que os pais deviam cumprir o seu dever filial em relação ao seu filho?  Contudo, isto é o que tem de 


acontecer, de acordo com a lei Celestial.  (16-27, 26.12.1965) 


 


Porque não pôde Jesus ensinar-nos a lei Celestial que nos permitirá atender aos nossos Pais, 


nomeadamente Deus?  Originalmente, se a Queda não tivesse acontecido, então Deus ter-se-ia 


tornado o pai de Adão, mas a relação entre pai e filho foi cortada devido à Queda.  Para restaurar por 


indemnização o facto que Adão foi incapaz de cumprir o seu dever de lealdade e piedade filial, como 


a relação entre pai e filho requer, nós estamos a fazê-lo em seu lugar.  Deus não nos ensina da 


posição parental, antes de isto acontecer.  (15-219, 10.10.1965) 







CAPÍTULO V 


 


A Inseparabilidade de Piedade Filial, Lealdade e Religião 


 


O único modo de capturar Deus é o cumprimento do vosso dever de lealdade, e o único modo de 


capturar os vossos pais é o cumprimento do vosso dever de piedade filial.  Por consequência vocês têm 


de cumprir o vosso dever de lealdade e piedade filial.  (14-90) 


 


Aqueles que são verdadeiramente filiais nas suas famílias estão no caminho directo de se tornarem 


sujeitos leais da sua nação.  Aqueles que são verdadeiramente leais à sua nação, estão no caminho 


directo de se tornarem santos.  Por favor compreendam isto.  Portanto, a determinação de amar 


absolutamente os vossos pais conduz ao caminho dos filhos filais na vossa família.  A determinação de 


amar absolutamente o soberano e todos os cidadãos do vosso país conduz ao caminho dos sujeitos leais.  


A determinação de amar absolutamente o mundo conduz ao caminho dos santos. 


Mesmo o rei de um país tem de percorrer o caminho de se tornar um santo.  Ele tem de acreditar 


absolutamente.  Um patriota e um sujeito leal têm de seguir o rei, e o filho e filha filiais têm de seguir o 


patriota.  É tudo o mesmo caminho.  É um caminho único.  Então quem deve o santo seguir?  Tem de 


seguir Deus. 


Deus tem amor eterno, único e imutável.  O santo, o sujeito leal e o filho também têm de ter amor eterno, 


único e imutável.  É tudo o mesmo caminho.  Mais cedo ou mais tarde este curso tem de ser seguido.   


O indivíduo, a família, a tribo, a nação têm de seguir este caminho; toda a gente tem de segui-lo.  Mas 


que acontece se vocês têm de enfrentar a situação de terem de cumprir ao mesmo tempo o vosso dever 


filial para com os vossos pais e também o dever de sujeito leal para com a vossa nação, mas não podem 


cumprir ambos?  Então, qual deviam escolher?  Quando têm duas tais escolhas, deviam seguir o 


caminho dum sujeito leal e não o dum filho filial.  Esta é a lei, porque a nação contém milhões de 


famílias, e portanto milhões de pais, também.  (99-67, 23.7.1978)  


 


Vocês têm de tornar-se amigos que mantêm os segredos dos vossos amigos, seguros para sempre.  


Alguém assim é o melhor amigo que alguém pode ter.  Se se tornarem tais amigos, de modo que a vossa 


esposa, pais, e irmãos e irmãs confiem tudo em vós, então, serão amigos exemplares.  Como amigos, 


tornem-se os representantes do passado, presente e futuro.  Em seguida, tornem-se representantes da 


família.  A mãe e pai dizem ao filho que pratique piedade filial, de modo a estabelecê-lo como o 


representante da família.  Assim, estou a dizer-vos que se tornem filhos de piedade filial.  Qual é o 


caminho mais curto para se unirem completamente com os vossos pais?  É o caminho de um filho filial.  


A pessoa que formou laços de piedade filial que possam ser reconhecidos pelo Céu e Terra, recebeu a 


autoridade especial para herdar o país.   


Qual é a base do ensinamento Confucionista das três relações básicas e cinco virtudes cardiais?  


Significa realmente mostrar a espécie de piedade filial na família que possa ser reconhecida pelo país e 


pelo mundo.  Como Deus reconhece também esse tipo de filho filial, enviará uma pessoa que possa 


conduzir o país, através dessa linhagem.   


Um filho filial é decidido na família, e um sujeito leal é decidido no país.  Não é uma pessoa que só 


tenha amado a Deus com todo o seu coração e mente.  É a pessoa que amou o seu país com todo o seu 


coração e mente.  Só essa pessoa se pode tornar um sujeito leal.  (32-258, 19.7.1970) 


 


A pessoa que é a mais devotada e leal tornar-se-á o líder.  Só essa pessoa está qualificada para se tornar 


o líder.  A pessoa que tem um doutoramento em Filosofia não é aquela que se torna o líder.  Se o doutor 


vem e trabalha, se coopera, ele mesmo assim só se torna um trabalhador.  Não se pode tornar o líder.  O 


factor decisivo não é conhecimento ou idade.  Essas coisas não são importantes.  Os factores decisivos 


são a devoção e lealdade completas.  Há muito tempo atrás, quando os japoneses ocuparam a Coreia e 







fizeram o que quiseram com os trinta milhões de coreanos, uma jovem chamada Yu Kwan-sun opôs-se a 


eles.  Ela não era uma pessoa ordinária.  Isto é, quando a sua raça não foi capaz de ser leal ao seu país da 


Coreia, ela demonstrou verdadeira lealdade ao representar o seu país, e quando os coreanos foram 


incapazes de demonstrar verdadeira devoção, ela demonstrou-a.  Por isso, ela será sempre uma pessoa 


inesquecível, que recebeu a autoridade de conduzir o espírito coreano. 


Embora ela não fosse capaz de cumprir o seu objectivo e tivesse falhado, porque o tempo e o ambiente 


não eram os certos, que pensam vocês que acontecerá?  Vocês pensam que pessoas deste tipo serão 


apanhadas e mortas?  Que acontecerá? 


Se existir um filho de Deus que tenha o mesmo tipo de lealdade que a pessoa que está preparada a 


morrer quando o ambiente não está certo, e que se erga quando o tempo e ambiente estão certos, que lhe 


acontecerá?  Quando mais ele se move, tanto mais será ouvido.  Quando vocês trabalham em nome 


dessa pessoa, não parem.  Têm de ter a convicção que nasceram para este objectivo, e que este é o único 


trabalho que devem fazer.  Ao fazerem esforços devotados aqui, serão elevados cada vez mais depois de 


um ano, dois anos e três anos, em proporção ao número de anos da vossa dedicação.  (156-12, 


2.11.1965)  


 


Vocês provavelmente pensam que pessoas como Yi Kwan-sun são patriotas.  Elas são chamadas 


patriotas deste país, e é possível que sintam que querem ser ainda mais leais que elas.  Todavia, até 


agora vocês não foram capazes de ter o mesmo padrão actual que elas tiveram.  Por isso, de agora em 


diante, têm de percorrer o caminho da lealdade.  Têm de permanecer na vanguarda, de modo a libertar o 


país.  Então, quando vão ao longo do caminho, mesmo que vos chamem de seguidores de uma certa 


pessoa, mesmo que vos persigam ou ponham na prisão, têm de continuar a luta.  Nesta luta, têm de 


decidir a quem têm de se opor e seguir em frente.  Este é o caminho que a Igreja da Unificação tem de 


seguir. 


Vocês não têm de sentir orgulho que foram filiais para com o vosso pai.  A piedade filial é 


precisamente a fundação na qual serão capazes de cumprir o vosso dever de lealdade.  Podem cumprir o 


vosso dever de lealdade em vez do vosso pai, e, como o pai de uma família, têm de se tornar a pessoa 


que possa receber a bênção de amor. 


Deste modo, com base no vosso país, e em frente de Deus, que está a tentar dar-nos o Seu eterno amor, 


o problema, então, é como podem atingir este padrão e cumprir o vosso objectivo.  Têm de cumprir a 


vossa responsabilidade e missão, compreendendo que isto é o trabalho da vossa vida e o vosso dever 


como cidadãos.  (29-110, 25.2.1970) 


 


Devemos estar gratos ao Céu por nos ter falado acerca da relação entre pais e filhos.  Mas a questão é: 


quanto atendi eu ao Pai?  Quanto me tornei um filho filial?  Vocês têm de se relacionar com o Céu 


individualmente, como um filho filial, e aos níveis tribal e nacional, tendo o espírito de um sujeito leal.  


Os ensinamentos orientais das três relações básicas e cinco virtudes cardiais são muito razoáveis.  Eles 


existem para ensinar as pessoas.  São semelhantes à lealdade e piedade filial para com Deus.  Uma 


pessoa que não seja filial para com os seus pais não pode ser filial para com Deus.  Uma pessoa que não 


tenha a integridade pessoal de ser um sujeito leal para com o seu país não se pode tornar um sujeito leal 


para com o Céu.  É o mesmo para o Céu e o mundo.  É o mesmo para o mundo do coração; só o 


conteúdo é diferente.  (7-66, 12.7.1959)    


 







Como o coração do patriotismo está relacionado com o ideal do Céu, a mente original enaltece o 


caminho da lealdade e piedade filial.  Porém, o ponto de vista do Japão e o ponto de vista da Coreia são 


diferentes.  O almirante Yi Sun-shin é o inimigo do Japão.  E Ito Hirobumi é o inimigo da Coreia.  Nessa 


altura, tanto a Coreia como o Japão estavam a tentar permanecer no centro.  Assim, homens justos 


existem em todos os países, mas o mesmo não se passa com santos.  Uma pessoa justa é uma pessoa que 


é amada por todas as pessoas no seu país.  Não é uma pessoa que seja amada pelo mundo.  Se Ito 


Hirobumi tivesse amado mais a Ásia e o mundo, não teria agido do modo mau como agiu.  (229-247, 


12.4.1992) 


 


Se comparamos a pessoa que, para praticar piedade filial para com os seus pais na família, vive a sua 


vida seguindo o pensamento dos seus pais, com a pessoa que é incapaz de cumprir imediatamente o seu 


dever filial, mas procura fazer o possível para recuperar o país, e espera com ansiedade pelo tempo em 


que possa fazer o melhor que pode pelo mundo, o mundo precisa mais da pessoa que é incapaz de 


cumprir o seu dever filial imediatamente, mas que o cumprirá no futuro.  Deste ponto de vista, podemos 


dizer que a religião está na posição de buscar algo no futuro, cumprindo a sua lealdade para com um país 


no futuro, de modo a anunciar a fundação da piedade filial para o futuro.  (27-307, 28.12. 1969) 


 


O patriotismo não é centrado na vossa nação.  A filosofia da Igreja da Unificação consiste em tornar-vos 


filhos filiais que têm o coração de amor para libertar os vossos pais.  Antes de amarem a vossa nação, 


vocês têm de amar primeiro os vossos pais.  Têm de tornar-se filhos filiais.  É só desse modo que podem 


amar a vossa nação; e é no processo de amarem a vossa nação que podem amar o mundo; e é só amando 


o mundo que podem amar o Céu.  Têm de se tornar primeiro filhos filiais para com os vossos pais.  


(139-275, 31.1.1986) 


 


Qual é o tempo que todas as religiões estão buscando, o tempo futuro em que podemos praticar piedade 


filial e lealdade?  É o tempo em que toda a humanidade pode cantar canções de felicidade, e em que 


pode, pela primeira vez, cantar canções de louvor, acerca do ponto de começo da esperança.  É o tempo 


em que pode fazer alarde da alegria de Deus, que tem estado a guiar a história.  A religião apareceu, 


certamente, de modo a dar as boas-vindas a este tempo; de modo a prometer conseguir a vitória; de 


modo a mostrar que cada pessoa é o centro dos cosmos.  (27-307, 28.12.1969) 







CAPÍTULO VI 


 


O Nosso Nível de Lealdade, Piedade Filial e Verdadeiro amor Determina o Nosso Destino como 


o Céu ou o inferno 


 


Por mais cruéis que sejam as circunstâncias que enfrentemos, mesmo assim, temos pais amorosos.  


Que felizes somos se podemos ir para esses pais e derramar lágrimas na sua presença afectuosa!  


Não há ninguém que me possa abraçar ou confortar, quando estou numa posição miserável.  Mas 


quando tenho de suportar este pesado fardo e vou com um corpo sofredor para a minha mãe e pai, 


derramando lágrimas no seu seio, e eles acariciam a minha cabeça e me confortam, então, não há 


nada que se compare com isto.  É nesta situação que vocês podem ter um coração de gratidão, e um 


sentimento de alegria que ultrapassa mesmo o sentimento de um comandante do Céu que acabou de 


obter a vitória sobre as forças inimigas.   


É por isso que vos estou a dizer que se tornem filhos e filhas filiais.  Por mais que estejam magoados 


de noite ou de dia, o vosso pai e mãe estão sempre prontos para vos ouvir.  Eles estão sempre 


prontos para vos dar palmadinhas amigáveis nos ombros e para vos abraçar.  Mesmo que não tenham 


conseguido preparar uma ligadura ou alguns medicamentos, dar-vos-ão uma ligadura de amor, ou 


algum medicamento de amor.  Isto é verdadeiramente uma coisa extraordinária, e esse lugar está 


cheio de paz e fragrância.  Não há poder maior que este. 


Os pais vivem toda a sua vida pelos seus filhos, derramando sangue e suor com tanto amor.  Mesmo 


que estes pais estejam deteriorados devido à idade e estejam numa situação física miserável, 


ninguém será capaz de destruir a esperança ardente que eles têm, proveniente do mundo do coração.  


Por maiores que as dificuldades sejam, o poder está lá para as ultrapassar num instante.   


O caminho de um patriota é o mesmo.  Os nossos antepassados coreanos percorreram o caminho do 


patriotismo com um coração de profundo amor pelos seus pais.  É o nosso orgulho poder herdar este 


amor e amar do mesmo modo que eles amaram.   


Então vocês deviam amar o país do qual são cidadãos.  Não deviam comer o pão da preguiça para o 


detrimento da vossa nação.  Podem fazer isto até se tornarem adultos.  Quando ainda estão estudando 


e imaturos, isto não tem importância.  Mas quando amadurecerem não deviam fazer isto.  Os bebés 


também só continuam a chupar o seio da sua mãe durante um período de tempo relativamente curto.  


E quando podem andar, não é um pecado que roubem e comam a comida que os seus pais 


esconderam.  Quando a criança se bamboleia e toma a comida que os seus pais guardaram, dizem os 


pais: “Seu ladrão!  Vou castigar-te!”?  Eles dão-lhe palmadinhas no rabo e dizem: “Seu macaquinho! 


Como é que encontraste esta comida?  És mais esperto que eu!”  Este é o coração de pais.  (175-207, 


17.4.1988)  


 


Através da queda de Adão e Eva, no Jardim do Éden, as sementes da raiz do pecado foram colhidas 


pelos seus filhos Caim e Abel.  Por causa disto, os pais, que tinham semeado as sementes do pecado, 


tinham de ser restaurados.  E a fundação dos filhos que podem cumprir o seu dever de lealdade e 


piedade filial tem de ser restaurada com base na fundação dos históricos e restaurados pais do Céu e 


da Terra.  Foi só depois deste padrão ter sido estabelecido que o Dia de Deus pôde aparecer pela 


primeira vez.  (16-259, 19.6.1966)  


 


Não é amor que nos inspira a ajudar os nossos pais em casa?  Se vocês recebem amor da vossa mãe e 


pai, então, têm de reciprocar esse amor.  Essa é a lei Celestial.  Tudo o que vem do coração está 


ligado à relação entre pais e filhos. Tudo vem das sementes que foram plantadas na vossa terra natal.   


Mas, devido à Queda, tudo se tornou enredado.  Temos de desenredar tudo na terra.  Vocês têm de 


regressar à vossa terra natal e trabalhar ao lado das pessoas que estão do lado de Satanás, e ensinar-


lhes como se podem tornar filhos e filhas de verdadeira piedade filial.  Então, não será Satanás que 


desce, mas os bons espíritos.  Eles virão para a vossa casa e cooperarão convosco ao nível horizontal.  


Vocês podem, então, expandir a vossa fundação horizontal deste modo.  Isto é restauração.  (175-44, 


6.4.1988)  







 
Quando somos perseguidos por essas pessoas satisfeitas consigo próprias, que estão em posições 


elevadas na sociedade; quando os nossos corpos foram agredidos, estão partidos e cobertos de 


sangue, que podemos legar à humanidade?  Qual é o maior tipo de herança que podemos deixar?  É 


o coração do filho filial, o coração de lealdade, o coração do amor eterno, absoluto, imutável, entre 


marido e mulher.  Se existir um grupo de pessoas que tem tudo isto, então nunca será destruído.  


(150-153) 


 


É o dever do filho filial saber claramente qual é o caminho da justiça.  Por isso, não vivam a vossa 


vida diária sem qualquer valor, pois isso é o mesmo que ficar endividado.  Vocês têm de educar e 


persuadir as pessoas das vossas relações, a juntarem-se a vocês.  Podem mesmo ameaçá-las se 


quiserem, e se isso for necessário, porque não é pecado.  Porque temos de fazer isso?  Para as educar 


e levá-las para um bom lugar, temos de fazer tudo o que for necessário.  Então, de agora em diante, 


não devíamos deixar as pessoas fazerem o que quiserem.  (243-51, 1.1.1993) 


 


A lealdade que vocês demonstrarem hoje deixará um caminho para os vossos futuros descendentes.  


Quando forem para o mundo espiritual, serão louvados pelas vossas boas obras.  A era da 


indemnização acabou agora.  E, aqui em diante, ma nova tradição resplandecente será estabelecida, 


de acordo com o que fizerem.  Tornar-se-á a vossa propriedade.  Deviam compreender que estamos 


vivendo hoje neste tempo especial, e fazer o vosso melhor.  (38-126, 3.1.1971) 


 


Se vocês cumprirem o vosso dever filial, então irão para o Céu.  Mas se seguirem o caminho oposto, 


irão direitos ao inferno.  Toda a gente tem de compreender que o amor livre é o domínio do amor de 


Satanás, cheio de maus espíritos enganadores para causar a ruína da humanidade e expandir o 


inferno na terra.  Do ponto de vista do Deus de amor absoluto, o avô e a avó formam uma unidade; 


não podem ser separados.  Eles têm de unir-se completamente centrados em Deus e em amor.  Que é 


amor?  É o ajuste perfeito do convexo e do côncavo, mãe e pai, marido e mulher, filho e filha – todos 


têm de unir-se deste modo absolutamente.  É isto que Deus deseja.  (280-135, 24.11.1996)  


 


Os pais olham para os seus filhos filiais com os olhos cheios de lágrimas e abençoam-nos por toda a 


eternidade.  Deus controla tudo no domínio do coração.  É assustador.  Neste mundo toda a gente se 


compara com os outros, e as pessoas criticam-se mutuamente.  Mas quando o verdadeiro filho filial 


se torna o centro, então, ele e os pais choram juntos e oram que as bênçãos futuras para o país 


possam ser as mesmas que as da sua família.  (247-32, 21.4.1993)    


 


Vocês só podem ir para o Céu quando percorrem o caminho da piedade filial para com Deus.  Têm 


de fazer isto mesmo que tenham de morrer numa terra estrangeira.  Têm de deixar a tradição de 


piedade filial como legado.  Se não fizerem isto, não poderão ir para o Céu.  (280-41, 13.10.1996) 


 


Nós acreditamos em Deus, que está a trabalhar para realizar um mundo unido.  Ele é Jeová, o Deus e 


Senhor de todas as coisas, e o centro do centro.  Queremos ser sujeitos leais para com Ele.  Este é o 


meu dever e a razão por que nasci.  Quando nos aproximamos de Deus, então, é a nossa 


responsabilidade tornar-nos filhos e filhas filiais de Deus. 


Isto é o que temos de fazer primeiro.  É só quando vocês vivem desse modo que podem dizer a 


Deus: “Se quiseres mandar-me para o inferno, manda-ma para o inferno.  Se quiseres mandar-me 


para o Céu, manda-me para o Céu.  Faz como quiseres”.  Contudo, ninguém que viveu desse modo 


foi enviado para o inferno.  (154-314, 5.10.1964) 


 


A América tem a responsabilidade de ser o país representante do mundo.  Estando na posição de ter 


esta responsabilidade, vocês têm de unir-se.  Têm de se tornar verdadeiros Cains em frente de mim.  


Têm de se tornar verdadeiros Cains para com a pessoa que representa a nação e o mundo.  Neste tipo 


de relação, vocês não podem ter o vosso modo de pensar.  Compreendam que neste tempo 







excepcional, precisam estar resolvidos a representar a história mundial, para se tornarem os Cains 
representativos de todos os Cains, e fazer com que os arcanjos se envergonhem, porque vocês vão 


para além das suas condições de indemnização quando se tornam como os arcanjos leais ao Céu.  


(88-143, 10.8.1976)   


    







CAPÍTULO VII 


 


Deus e Verdadeiros Pais 


 


1. Verdadeiros Pais São o Modelo de Lealdade e Piedade Filial 


 


Chamamos a Jesus Cristo o “Rei dos Reis”, o “Senhor dos Senhores”, ou o “Sujeito do Ser 


Absoluto”.  Contudo, não há pessoas que possam permanecer perante ele e ser abençoadas com o 


nome de sujeitos leais.  Vocês têm de compreender isto.  Ainda não houve um sujeito leal do Céu, 


um filho filial, ou mulher completamente devotada. 


Se existisse alguém que tenha fé absoluta, Deus quereria abençoá-lo e estabelecê-lo numa posição na 


qual ele pudesse governar o Céu e a terra.  Tal pessoa permaneceria na posição mais elevada.  E 


devia ser considerada o sujeito mais leal, o melhor filho filial, e porque ele é o noivo de todos os 


fieis, então, também tem de ser considerado como o esposo que tem o coração de amor absoluto, 


imutável e eterno pela sua esposa.  Deus conduziu a Sua Providência da Restauração durante seis mil 


anos, mas não pôde abençoar alguém, dizendo: “Tu és verdadeiramente um filho filial”, ou “Tu és 


uma mulher com o coração de amor absoluto, imutável e eterno pelo teu marido”. 
Não tem havido nenhuns países no mundo através dos quais Deus tenha sido capaz de revelar a Sua 


soberania.  Não tem havido famílias de Verdadeiros Pais que Deus pudesse amar e proteger por toda 


a eternidade.  Ninguém foi capaz de se tornar uma verdadeira noiva ou noivo que o Céu pudesse 


acreditar por toda a eternidade. 


Por consequência, o Senhor Criador, desde o princípio da criação, até agora, não teve uma pessoa a 


quem pudesse dizer: “Tu és verdadeiramente o meu querido filho e filha, o meu filho filial que pode 


representar o Céu e a terra”.  Não há nenhuma pessoa que Deus pudesse estabelecer como o Seu 


sujeito leal, ou como uma mulher com o coração de amor absoluto, imutável e eterno pelo seu 


marido.  Deus tem estado a ansiar por nós, que caímos.  Ele tem estado a ansiar por um país com 


pessoas que pudesse reconhecer como Seus sujeitos leais.  Tem estado a ansiar por um mundo de 


filhos filiais para com os Verdadeiros Pais.  A construção deste tipo de mundo é o grande objectivo 


da humanidade.  (9-102, 24.4.1960) 


 


Estamos a preparar-nos para o dia no qual pais virão, porque este mundo está ansiando por eles.  O 


mestre, o pai, o mundo unido são o fruto e objectivo dos seis mil anos de trabalho duro de Deus até 


hoje.  Um sucessor de coração tem de aparecer.  Não um sucessor que simplesmente fala, não uma 


pessoa que tem a aparência de um sucessor.  Estou a falar de um sucessor que sofre, de modo a 
estabelecer o dever de lealdade e piedade filial, que toma sobre si a tristeza e sofrimento de Deus, 


sofre e está triste em vez do Pai, e se esforça para estabelecer o caminho de lealdade e piedade filial 


perante o Céu.  É só este tipo de pessoa que pode permanecer em frente do Céu.  (9-30, 3.4.1960) 


 


O curso da história, até hoje, tem sido o curso da luta entremeada entre o bem e o mal.  Este tipo de 


história apareceu em frente de “mim”.  Portanto, com base em “mim”, temos de separar mal para 


mal e bem para bem.  A existência de “Eu” tem a chave para decidir o sucesso ou fracasso disto.  Por 


conseguinte, vocês não se podem esquecer que são seres públicos que transcendem o nível 


individual.  No passado, os nossos antepassados trabalharam duramente para cumprir a sua missão 


pública, através de lealdade e piedade filial, e assim, a pessoa que deve herdar os bons trabalhos 


históricos dos antepassados, quando se trata da sua missão pública, tem de ser uma pessoa capaz de 


ser ainda mais leal que eles foram.  Então, se formos tomar uma missão pública, temos de ter um 


coração cósmico e determinação de lealdade, piedade filial e devoção que transcendam a história.  


(11-270, 17.12.1961) 


 


Que é um sujeito leal?  É um sujeito leal uma pessoa que se devota ao seu rei?  Não.  Um sujeito leal 


é uma pessoa que sabe como viver para as pessoas, do mesmo modo que vive para o rei.  Então, que 
é um filho filial?  Não é uma pessoa que vive para os seus pais.  Um filho filial é uma pessoa que 







vive para os seus irmãos e irmãs, do mesmo modo que vive para os seus pais.  E que são verdadeiros 
filhos e filhas divinos?  Quem são os verdadeiros filhos e filhas de Deus?  Filhos e filhas divinos são 


pessoas que tentam separar tudo o que pertence a Deus, e, em seguida, vivem para isto, do mesmo 


modo que vivem para Deus. 


Por consequência, eu digo que seguirei ao longo do caminho do filho divino.  Amo Deus, mas 


também amo a humanidade.  Também amo a América que é o meu inimigo.  É somente se eu fizer 


isto que Deus poderá dizer-me: “Meu filho!”  Não sou um filho de nenhum país em particular.  


Nasci na Coreia, mas não sou coreano.  Não sou um filho da Coreia.  Uma pessoa a quem Deus 


possa dizer: “Meu filho! é uma pessoa que vive para toda a humanidade, do mesmo modo que vive 


para Deus. 


Esse tipo de pessoa é o filho de Deus.  Uma pessoa que se esquece de si própria e vive para a 


humanidade é chamada um filho filial, porque Deus se esquece de Si próprio e vive para a 


humanidade.  Vocês têm de saber claramente esta definição.  Somos pessoas que vão do caminho de 


piedade filial, para o caminho de um sujeito leal, para o caminho de filhos e filhas divinos.  O 


caminho do santo não é o nosso objectivo.  Então, com base em tudo isto, se cumprirmos o dever de 


piedade filial, de um sujeito leal, e de filhos e filhas divinos, qual é o nome do país com esse tipo de 


pessoas?  É o Reino do Céu na terra.  Um país que viva deste modo irá para o Céu, tal como é.  A 
realização disto era o ideal de Deus da criação.  (133-241, 19.7.1984) 


 


2. Lealdade para com os Verdadeiros Pais é o mesmo que Lealdade para com Deus 


 


Os seres humanos estão numa posição de ser pouco filiais para com os seus pais.  Os seres humanos 


são a causa de toda a infelicidade.  Temos de permanecer na posição de filhos e filhas filiais, para 


podermos permanecer com integridade perante o Céu, porque temos sido extremamente desprovidos 


de piedade filial. 


Os membros da Igreja da Unificação lisonjeiam-se a si próprios, dizendo que prometeram tornar-se 


filhos e filhas filiais perante o Céu.  Porém, precisamos olhar de novo para nós próprios, de maneira 


séria e desapaixonada.  Temos de perguntar a nós próprios, quanto as nossas mãos ansiaram por e 


têm sido mãos filiais perante o Céu, e quanto a nossa face ansiou por e foi filial perante o Céu.  


Temos de perguntar a nós próprios se nos tornámos pessoas de quem o Céu tem saudades.  Se 


perguntarmos honestamente a nós próprios se nos tornámos o catalizador de piedade filial, e estamos 


a ultrapassar todas as dificuldades que enfrentamos, à medida que desbravamos o caminho de 


piedade filial, e se estamos a fazer o possível para ajudar a Deus, que está a trabalhar tão duramente 


para Se revelar ao mundo, então, não podemos responder com confiança.  (60-19, 1.8.1972) 
 


Se quiserem tornar-se filhos filiais, então têm de tornar-se pessoas que se sobressaem a tomar 


responsabilidade por todo o sofrimento dos vossos pais, ou escolher o caminho mais difícil perante 


eles, e tomar responsabilidade por isso.  E se há um pai que queira tornar um mau filho num filho 


filial, então, que tipo de coisas o obriga o a fazer?  Provavelmente fá-lo-á sofrer muito, dizendo: 


“Eh! Faz isto!” de entre todos os filhos, ele escolherá as coisas mais difíceis para ele fazer.  A pessoa 


que vem com o nome do verdadeiro filho filial é o Messias.  E a pessoa que vem com o nome de 


uma verdadeira filha filial é a esposa do Messias.  Como Jesus era um homem, significa isto que 


todas as mulheres são suas esposas?  Há muitas esposas?  Só há uma.  Todas as mulheres podem 


competir para se tornarem a esposa.  (62-41, 10.9.1972) 


 


Se houve ou há um filho filial na vossa terra natal, vocês têm de tornar-se o rei dos filhos filiais e ser 


um filho ou filha mais filiais que qualquer outro filho ou filha filial que apareceu na história antes de 


vocês.  Se houve um sujeito leal antes de vocês, então, vocês têm de tornar-se o rei dos sujeitos leais, 


e ser mais leais que ele foi.  Mas não significa nada tornarem-se filhos filiais ou sujeitos leais, se não 


tiverem uma relação horizontal com Verdadeiros Pais.  É só quando Verdadeiros Pais se tornam os 


pais horizontais, ao nível horizontal, que o Pai vertical pode aparecer.  Quando o absoluto negativo 
aparece, então o absoluto positivo vem à procura dele.  (177-347, 22.5.1988) 







 
Os Verdadeiros Pais são aqueles que cumpriram os deveres tradicionais dos filhos de piedade filial 


na família, sujeitos leais na nação, santos no mundo, e filhos e filhas divinos no Céu e terra. 


Sem um tal conceito, vocês não podem permanecer, em relação a Deus, como os filhos filiais que 


Ele deseja na família; como os sujeitos leais que deseja na nação formada com base n’Ele; como os 


santos que Ele deseja no mundo; e não podem servir o filho divino, que se pode tornar o filho filial 


do Céu e da terra. 


Por consequência, cada um de nós tem de cumprir estas quatro condições principais e dedicá-las em 


frente do Céu, de modo a restaurar por indemnização o mundo satânico.  Filhos e filhas divinos têm 


de observar etiqueta real celestial e terrena e protocolo palaciano, assim como as leis que governam 


a nação celestial e terrena.  O Reino do Céu também tem o seu próprio palácio e nação.  Vocês têm 


de aperfeiçoar e saber como obedecer à etiqueta real e protocolo palaciano, e a todas as leis na terra e 


no Céu.  Só assim cumprirão o vosso dever como filhos e filhas divinos.  Logo que tenham voltado à 


vossa terra natal, têm de cumprir a parte número dois da Promessa da Família, tornando-vos filhos 


filiais, sujeitos leais e mulheres virtuosas.  A parte número dois da Promessa da Família precisa ser 


cumprida.  Deus tem sido incapaz de possuir tudo isto até agora, porque tudo pertenceu a Satanás.  


(266-145, 22.12.1994) 
 


Estou ansiosamente esperando o aparecimento de pessoas que prometam cumprir o seu dever de 


lealdade e piedade filial para com Deus, através de toda a península coreana, em nome dos trinta 


milhões de Coreanos. 


Eu já tinha prometido isto, antes mesmo de vocês terem sido concebidos, e já tinha percorrido este 


caminho, quando vocês não estavam a pensar fazê-lo, nem mesmo nos vossos sonhos mais 


fantasistas.  Se vocês disserem que são pessoas de muitas lágrimas, então, eu direi que tenho 


derramado mais lágrimas que qualquer pessoa que faz parte dos trinta milhões que compõem esta 


raça.  O simples facto de alguém se aproximar de mim e dizer uma palavra, pode provocar em mim 


lágrimas incontroláveis.   


Sou uma pessoa muito digna de dó, do ponto de vista do mundo.  Quão digno de dó?  Não importa 


quão vastos o Céu e a terra possam ser, não tenho onde descansar a minha mente.  Posso 


compreender o coração de Jesus, quando ele disse: “As raposas têm tocas e as aves do céu têm 


ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça” (Mat. 8:20).  (13-35, 16.10.1963) 


 


Vocês demonstraram piedade filial para comigo, como o fariam em relação ao vosso Pai Celestial?  


Estou a dizer-vos que inúmeros filhos filiais, no mundo satânico, que nasceram e morreram, tiveram 
monumentos em sua memória, nos seus países.   


Quando cumpriram vocês o vosso dever como sujeitos leais?  Não podem tornar-se filhos filiais ou 


indivíduos leais antes de terem oferecido a vida, até ao momento da vossa morte.  Eu queria esse tipo 


de pessoa e é por isso que vos eduquei; no entanto, vocês estão aquém desse nível.   


Quando amaram vocês o vosso país, no verdadeiro sentido da palavra?  Quando amaram os vossos 


irmãos e irmãs, no verdadeiro sentido da palavra?  Quando me amaram a mim e a minha família, no 


verdadeiro sentido da palavra?  De acordo com o princípio da restauração por indemnização, não 


têm vocês de ser melhores que qualquer filho filial ou indivíduo leal?  Não é isso o que o Princípio 


vos ensina?  Atingiram esse nível?  Têm de saber isto.  (68-268, 15.8.1973) 


 


Porque são vocês incapazes de ser leais, até ao ponto de terem mãos rugosas por terem cumprido as 


minhas ordens?  Porque não são vocês capazes de fazer tal condição histórica, que fará com que 


aqueles que vos vêem e ouvem o vosso testemunho sintam um nó na garganta e se desfaçam em 


lágrimas, embora aquilo que vos estou a pedir que façam, seja bastante simples e fácil?   


Estou a perguntar-vos porque não praticaram piedade filial perante os vossos pais, em nome da vossa 


família, e lealdade para com a vossa nação, e porque não cumpriram todas as vossas 


responsabilidades em relação ao Céu, apesar de terem recebido a oportunidade absoluta de avançar 
com a autoridade da vitória histórica e herdar incondicionalmente todas as grandes realizações do 







Céu.  Só quando tiverem cumprido isso, não haverá ninguém que se oponha a vós, quando partirem 
da vossa nação na terra, para o Céu. 


Satanás bloqueou o nível da família.  Por mais perfeita que uma pessoa se possa ter tornado ao nível 


individual, isso é inútil se ela não for filial para com os pais.  Esta é a regra: por mais filial que uma 


pessoa possa ter sido na sua família, isso será inútil se for desleal para com a sua nação, e por mais 


leal que uma pessoa seja para com a sua nação, será incapaz de ir para o Céu, se for desleal para com 


a humanidade.  (158-143, 26.12.1967)   


 


Ainda que vocês tenham sido pouco filiais e falhassem em amar a Mãe Natureza, os vossos pais ou o 


mundo espiritual e Deus, receberão a qualificação de filhos filiais por me terem servido como o 


vosso Verdadeiro Pai.  Portanto, têm de seguir-me intrepidamente.  (105-112, 30.9.1979) 


 


Não se diz que os jovens deste mundo não se podem esquecer do seu primeiro amor?  Como nenhum 


de vocês é casado, é possível que não o saibam, mas estou a dizer-vos que o primeiro amor é 


inesquecível.   


A relação entre Deus e a humanidade é a de pai e filhos, e Ele nunca pode abandonar esses filhos e 


filhas que são lembrados com tendo praticado piedade filial.  Isso acontece porque permaneceram 
numa melhor posição que Adão e Eva.  Adão e Eva tornaram-se filhos filiais?  Não se tornaram.  


Qual é o caminho para uma pessoa se tornar um filho filial?  Para percorrer esse caminho, é 


necessário viver de acordo com a vontade do Pai.  Uma pessoa que não esteja a fazer isso, não se 


pode tornar um filho filial.  (57-153, 31.5.1972) 


 


Para poderem cumprir o vosso dever de piedade filial para com o vosso Pai, que tem estado a 


trabalhar arduamente para vocês, têm primeiro de O consolar com as vossas lágrimas e, em seguida, 


retirar a cruz que está nas suas costas e avançar carregando-a com dignidade. 


Com o coração de proclamar o facto que o caminho da cruz que Deus trilhou pelos Seus filhos foi 


miserável, vocês têm de permanecer na posição na qual possam dizer: “Pai, por favor não sofras 


mais.  Pai, por favor não te preocupes mais comigo!”  Não pensam que esta é a face do filho filial 


que pode permanecer perante Deus, o nosso Pai, que tem estado a sofrer até agora?  Quando penso 


nisto, deste modo, compreendo o facto que nós, hoje, temos sido demasiado descarados e arrogantes 


perante Deus.  (31-35, 12.4.1970) 


 


Movam-se com a consciência que, quando se trata de servir os Verdadeiros Pais, no nome do Céu e 


da terra, vocês se tornarão pessoas de lealdade e piedade filial ainda maiores que qualquer dos 
vossos antepassados ou qualquer outra pessoa de outra altura na história.  Então, o Céu e todas as 


pessoas à vossa volta serão influenciados e unir-se-ão convosco.  (275-187, 8.12.1995) 


 


Sejam leais à vossa sociedade, igreja e família.  Que espécie de lugar é a igreja?  É o lugar que vos 


ajuda a formar e desenvolver o carácter.  Devido à Queda, a igreja é necessária.  Não pára na família 


e sociedade. 


A restauração de carácter não acontece por si própria.  A formatura com um doutoramento por 


qualquer universidade, não significa que o vosso carácter tenha sido restaurado.  É por essa razão 


que precisamos da igreja.  Então, onde deviam praticar lealdade?  Façam-no em relação à vossa 


igreja, antes de em relação à vossa família.   


Façam-no primeiro para com a vossa igreja e depois para com a vossa sociedade.  A igreja é o 


sujeito; a família e sociedade são objecto.  Onde permanece a pessoa sábia?  Não permanece na 


posição de objecto, mas na de sujeito.  A posição do sujeito só é uma. 


O objecto tem de revolver trezentos e sessenta graus, através dos quatro ponto cardiais norte, sul, 


este e oeste, mas o sujeito não tem outro lugar senão o centro.  Só há um ponto absoluto no centro, 


não dois.  Pode haver dois pontos no centro?  Se o centro se mover há muito potencial para fracasso.  


(25-126, 30.9.1969) 
 







Para que uma pessoa se torne presidente de uma nação, tem de preparar uma fundação adequada.  
Mesmo alguém que tenha nascido como príncipe, tem primeiro de aprender todas as leis, regras e 


regulações relevantes, antes de poder tornar-se rei.  Por isso, agora vocês não podem simplesmente 


falar, mas também participar no curso final da história humana.  Então, Deus carimbar-vos-á com o 


seu carimbo de aprovação: “Tu foste um filho filial”, e enviar-vos-á para o Céu, como um filho filial 


da nação celeste.  Quão extraordinário é este amor?  Que disse eu que era a fundação para isto?  A 


igreja-lar.  O Reino do Céu é o lugar onde entram os filhos de piedade filial.  Um filho vilão não 


entrará.  A igreja-lar serve para vocês receberem esse carimbo de aprovação, para poderem ir com o 


nome de filhos filiais.  (122-124, 1.11.1982) 


 


As pessoas que simplesmente vivem em conforto com a sua família, são loucas.  Eles só podem 


permanecer nos confins do Reino do Céu familiar.  Por conseguinte, estou a dizer-vos que se tornem 


famílias representativas e centrais, e que devem seguir o caminho de filhos filiais, sujeitos leais, 


santos e filhos e filhas divinos.  Naturalmente, é o caminho que inevitavelmente têm de seguir. 


Portanto, vocês devem tornar-se filhos filiais na família.  Em seguida, devem tornar-se sujeitos leais 


na nação.  A partir do tempo do seu nascimento, sujeitos leais não se desviam do seu dever.  Têm de 


continuar concentrados, noite e dia.  Através da minha vida, quer a dormir ou acordado, nunca perdi 
a concentração na vontade de Deus.  Depois de me levantar da cama, continuo a trabalhar.  É porque 


obtive este tipo de vitória, que posso dizer que, mesmo que tivessem sido incapazes de cumprir as 


responsabilidades de messias tribais, podem, mesmo assim, corrigir os erros do passado, pelo 


cumprimento das vossas responsabilidades como messias nacionais.  É deste modo que deviam 


tornar-se filhos filiais e sujeitos leais.  Orem pelos vossos irmãos e irmãs, com o coração de amar as 


nações do mundo.  Só assim vocês podem aparecer na presença real de Deus, com a posição de 


filhos e filhas divinos, seguindo os pais.  (283-77, 8.4.1997) 


 


Eu assumi responsabilidade pela nação.  Nesse caminho, vocês são sujeitos com mérito.  Por essa 


razão, têm de compreender que estão a seguir este curso para preparar o caminho do filho filial, 


mulher virtuosa e sujeito leal.  Esta é a missão do messias tribal.  O filho filial está na posição do 


filho, na família; a mulher virtuosa tem o seu lugar na relação conjugal; e o sujeito leal está na 


posição dos pais que representam a nação.  Tornando-se sujeitos leais, vocês representarão a posição 


de pais, pela vossa ligação à nação  (220-153, 16.10.1991) 


 


Deus derramou muitas lágrimas por mim.  Vocês não sabiam isso, não é verdade?  Entre vocês, onde 


estão os filhos e filhas filiais, que me fazem derramar muitas lágrimas?  É isso que eu desejo.  Até 
agora, não fui capaz de encontrar tais pessoas.  É um assunto sério.  (256-26, 12.3.1994) 
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CAPÍTULO I   


 


FUNDAMENTOS Da LEI De INDEMNIZAÇÃO E Os PRINCÍPIOS Da RESTAURAÇÃO 


 


1. A Esfera do Domínio Indirecto e a Esfera do Domínio Directo 


 


1.1. A esfera do Domínio Indirecto 


 


De acordo com os Princípios da Igreja da Unificação, há as esferas do Domínio Indirecto e do 
Domínio Directo.  Todavia, os seres humanos vieram a ficar na esfera do Domínio Indirecto, devida à 


Queda, e não estão ligados à esfera do Domínio Directo.  Isto resultou da falha de Adão e Eva em 


cumprirem a sua porção de responsabilidade e, consequentemente, a providência da restauração foi 


prolongada.  Os seres humanos não compreenderam isto.  Que precisamos fazer, na esfera do 


Domínio Indirecto, de modo a receber o amor de Deus, no Domínio Directo?  Temos de cumprir a 


nossa porção de responsabilidade.  (139-231, 31.1.1986) 


 


Temos de ser capazes de elucidar logicamente que era inevitável que Deus, que desejava que os seres 


humanos amadurecessem, criasse uma esfera de Domínio Indirecto para que os seres humanos 


crescessem.  (135-314, 15.12.1985) 


 


Porque foi o Domínio Indirecto criado?  Sem criá-lo, não seria possível decidir claramente a fronteira 


entre a imaturidade espiritual e a maturidade.  Como se define a adolescência?  Deus espera até que 


passemos através da adolescência, a esfera do domínio baseada em resultados de acordo com o 


Princípio (Domínio Indirecto).  Deus não pode intervir no domínio em que o amor é imaturo.  O que 


os seres humanos precisam é de amor absoluto.  (148-150, 8.10.1986) 


 
Que significam as palavras “Princípio da Igreja da Unificação”?  Porque são chamadas “O 


Princípio”?  A finalidade do Princípio é mostrar claramente a linha de fronteira entre o Domínio 


Indirecto e o Domínio Directo.   


Adão e Eva, como filhos mais velhos, tinham de crescer, passando pelas fases de formação, 


crescimento e aperfeiçoamento.  Este é o caminho do Princípio.  Mesmo dentro do Domínio 


Indirecto, os seres humanos têm de cumprir a sua porção de responsabilidade para se poderem 


aperfeiçoar.  Isto significa que, até estarem maduros, nunca deviam ter uma relação de amor.  Antes 


de se tornarem adultos, Adão e Eva não se deviam ter envolvido neste tipo de relação.  Por 


consequência, uma linha divisória foi estabelecida, e Deus disse-lhes: “Esperem, não comam!”  (137-


252, 3.1.1986) 


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, mas passado pelo Domínio Indirecto e atingido a maturidade – a 


qual os ligaria ao Domínio Directo – então, todas as forças do universo se teriam unido nesse ponto, 


harmonizado, e entrariam em acção.  Nesse ponto focal, homem e mulher unir-se-iam 


completamente, e Deus, o mundo espiritual e o mundo físico unir-se-iam ao mesmo tempo.  Esta 


unidade não acontece no mundo espiritual.  Ninguém tem podido entrar no Reino do Céu.  Isto 
significa que ainda ninguém atingiu o alvo neste ponto focal, indo para o mundo espiritual depois de 


ter formado uma relação ideal.  Isto tem sido assim, porque as pessoas têm estado sempre desfocadas, 


tal como uma fotografia tremida.  O foco horizontal e o foco vertical têm de se encontrar no centro, 


quando a fotografia é tirada, mas não tem sido possível tirar fotografias assim.  Vocês têm de saber 


que uma fotografia perfeita de amor nunca foi tirada.  Vocês compreendem, não é verdade?  Quem 


entre vocês praticou esse tipo de amor?  Tornaram-se esse tipo de casal?  (136-37, 20.12.1985) 


 


O Domínio Directo é um lugar onde Adão e Eva podem participar juntos, unidos em amor.  Assim, o 


Domínio Indirecto é ainda um domínio no qual a sua porção de responsabilidade precisa ser 


cumprida.  Quando a porção de responsabilidade é completada, e Adão e Eva se tornam marido e 







mulher centrados em amor, Deus torna-se o Pai interno e Adão e Eva tornam-se os pais externos.  


Quando eles se unem, como o interno e o externo, a esfera do Domínio Directo é estabelecida pela 


primeira vez.  Então, neste processo, o casamento é absolutamente necessário.  Vocês não podem 


entrar neste domínio, como pessoas solteiras.  (139-262, 1986.1.31) 


 


A partir de onde se expande o Reino do Céu?  Não se expande simplesmente a partir do ponto de 


separação de Satanás.  Começa quando a porção de responsabilidade é completada.  Isto é, através do 


cumprimento da porção de responsabilidade de Adão e Eva, o Domínio Directo e o Domínio 


Indirecto e o amor do mundo celestial e do mundo terreno unem-se pela primeira vez.  Isto está de 
acordo com o Princípio, e não foi estabelecido até agora devido à obstrução de Satanás.   É Satanás 


quem bloqueia o caminho do amor de Deus.  (148-204, 9.10.1986) 


 


Não importa quão grande a esfera da cultura cristã possa ser, um Adão perfeito que possa manifestar 


o verdadeiro amor de Deus, tem de chegar, juntamente com a noiva.  Assim, vocês têm de cumprir a 


vossa porção de responsabilidade e entrar no Domínio Directo.  Têm de preparar uma fundação de 


verdadeiro amor na vossa família, que possa unir acima e abaixo, frente e trás, e esquerda e direita, 


com amor no centro.  É isto fácil de conseguir?  (220-93, 15.10.1991) 


 


Depois de cumprirem completamente a sua responsabilidade, os Verdadeiros Pais têm de harmonizar 


as esferas de coração do Domínio Indirecto e do Domínio Directo.  Uma base que possa unificar o 


mundo celestial e o mundo terreno, tem de ser estabelecida para construir o Reino do Céu.  Esse é o 


ideal da Criação.  De outro modo, o reino não pode aparecer.  (148-212, 9.10.1986) 


 


Se os seres humanos não tivessem caído, teriam cumprido a sua porção de responsabilidade em 


conjunto.  No entanto, como Satanás apareceu, devido à Queda, os Verdadeiros Pais têm de 


estabelecer um padrão de indemnização perante os descendentes caídos, para que eles possam 
transcender juntos o nível global.  O meu trabalho até agora tem consistido em estabelecer um padrão 


de indemnização, para podermos saltar do Domínio Indirecto para o Domínio Directo, pelo 


cumprimento de tal porção de responsabilidade.  (131-97, 16.4.1984) 


 


1.2. O Domínio Directo 


 


Os Domínios Directo e Indirecto são ligados pelo cumprimento da vossa porção de responsabilidade, 


e o Reino do Céu na terra e o Reino do Céu no mundo espiritual são ligados; sem isto, tudo é 


bloqueado.  Assim, temos de nos tornar a substância e encarnação do amor, pelo cumprimento da 


nossa porção de responsabilidade e temos de amar Deus, todo o universo e a nossa família.  Somente 


tais pessoas entrarão no Reino do Céu.  Esta é a fórmula para entrar no reino.  (149-318, 21.12.1986) 


 


O domínio da porção de responsabilidade é o lugar onde nos unimos com o amor de Deus.  Quando 


vocês estão ligados com o amor vertical de Deus, e caminhando para a perfeição, os Domínios 


Indirecto e Directo são ligados.  Satanás não existe lá.  Se o Domínio Indirecto é ligado ao Domínio 


Directo, os domínios do coração também são ligados, e, assim, Satanás não pode estar presente.  O 
problema é que a Queda ocorreu antes disto ter acontecido.  (172-198, 21.1.1988) 


 


Quando o perfeito amor de Deus é manifestado, Satanás não pode aparecer.  Esse é o cumprimento da 


porção de responsabilidade.  Enquanto Adão e Eva cumprissem a sua porção de responsabilidade, o 


amor de Deus e o amor de Adão e Eva encontrar-se-iam no Domínio Indirecto e no Domínio Directo.  


Aí, seriam ligados o amor vertical de Deus e o amor horizontal de Adão e Eva.  (173-286, 21.2.1988) 


 


Originalmente, se Adão e Eva não tivessem caído, mas cumprido a sua porção de responsabilidade; se 


o Céu e a terra tivessem formado um domínio unificado com Deus e o Seu amor; e se uma fundação 


vitoriosa tivesse sido construída, Adão e Eva teriam conduzido o arcanjo ao domínio unificado do 







amor de Deus e de Adão, e teriam ido para o Céu.  Esta é a verdade e o Princípio.  (197-286, 


20.1.1990) 


 


A porção de responsabilidade é necessária até que vocês amadureçam.  Depois de amadurecerem e 


entrarem na adolescência, tudo está acabado.  Se entrarem no domínio do amor, esse é o Domínio 


Directo.  (198-371, 11.2.1990) 


 


Que significam, no Princípio, as palavras “porção de responsabilidade”?  Cumprir a porção de 


responsabilidade significa que os seres humanos e Deus se tornam um só, unidos por amor.  Como o 
amor de Deus é eterno, os seres humanos, como Seus companheiros objecto, formam uma união 


eterna com Ele, baseada no Seu amor.  Lá não pode haver separação.  (212-14, 1.1.1991) 


 


Quando Deus criou os seres humanos, criou tanto o Domínio Directo como o Domínio Indirecto.  


Então, porque criou um Domínio Indirecto?  Quando se uniriam os dois domínios?  Quando os 


primeiros antepassados da humanidade, Adão e Eva, amadurecessem e estivessem prontos a unir-se 


em amor horizontal, Deus teria descido e habitado neles.  O seu casamento ter-lhes-ia permitido 


unirem-se em amor horizontal, baseado no amor vertical de Deus.  Seria assim que o Céu e a terra se 


tornariam um só.  (135-306, 15.12.1985) 


 


Porque é o Domínio Directo necessário?  Porque, sem nos ligarmos ao Domínio Directo, não nos 


podemos unir em amor com Deus.  Se este amor não for ligado a nós, não podemos herdar o 


universo.  A herança só é possível com base no amor.  Assim, todas as nações e famílias tentam legar 


coisas aos filhos, com base numa relação de amor.  É este o Princípio.   (135-324, 15.12.1985) 


 


As palavras “porção de responsabilidade” apareceram pela primeira vez na minha era.  Algumas 


pessoas talvez digam: “As palavras „Domínio Indirecto‟ e „Domínio Directo‟ foram inventadas pelo 
Rev. Moon para dar um sentido aos seus ensinamentos, porque ele é inteligente”.  Mas então, porque 


passaria eu por tribulações?  Se tivesse inventado isto acidentalmente, porque sofreria eu deste modo, 


durante toda a minha vida, entrando e saindo da prisão?  Nem sequer pensem em dizer isso.  Se fosse 


uma invenção, porque não levaria uma vida calma?  Poderia ter seguido um caminho muito mais 


fácil, mas porquê teria eu deste modo sacrificado a minha juventude, um período comparável a uma 


flor plenamente aberta, me vestisse de farrapos, e vivesse deste modo?  Não faz sentido que eu tivesse 


inventado isto.  Antes de ter criado estes termos, eu sabia que havia algo para além, e é por isso que 


voluntariamente percorri mesmo o caminho da morte e da perseguição.  Quem no mundo gosta do 


caminho da perseguição?  Só Deus podia compreender estas circunstâncias.  (139-247, 31.1.1986) 


 


Aqueles que negam a Bênção, depois de a receberem, são piores que Satanás.  Satanás acusá-los-á.  


Isto é o mesmo que entrar no Domínio Directo e, em seguida, cair.  Vocês não sabiam isto, mas estou 


a dizer-vos que este princípio, a lei do Céu, está a operar.  Assim, têm de proceder bem.  A coisa 


importante é como todos vocês estabelecerão a tradição celestial.   (128-110, 5.6.1983) 


 


O mundo do atendimento não é o lugar obscuro que vocês poderiam imaginar.  Vocês têm de sentir-
me a mim e à Mãe directamente na vossa vida quotidiana e com o vosso espírito.  Se se sentirem 


profundamente tocados no vosso coração e estiverem a borbulhar de emoção alegre e de estimulação, 


já estão a viver no Reino do Céu.  Se atingirem esse estado, ao encontrarem alguém podem 


imediatamente intuir se tem bom ou mau carácter.  Descobrirão que entraram no Domínio Directo, de 


uma dimensão que não podem imaginar.  Esta é a perspectiva do Princípio.  Vocês deviam viver deste 


modo.  (78-35, 1.5.1975) 


 


Vocês têm de completar a vossa porção de responsabilidade, de modo a ligarem o Domínio Indirecto 


e o Domínio Directo.  Para completarem a sua porção de responsabilidade, o homem e a mulher têm 


de amadurecer.   







Que significa a perfeição do homem e da mulher?  Significa que eles só conhecem o Deus perfeito no 


Jardim do Éden.  Têm de amar Deus primeiro.  Então, o homem pensará na mulher em segundo lugar, 


e a mulher pensará no homem em segundo lugar. Vocês têm de tornar-se esse tipo de pessoas.  


Quando se tornarem assim, pelo cumprimento da vossa porção de responsabilidade, passam do 


Domínio Indirecto para o Domínio Directo.  Entram numa nova dimensão.  (165-105, 20.5.1987) 


 


A vossa responsabilidade consiste em passar através do Domínio Indirecto e entrar no Domínio 


Directo do amor de Deus.  Têm de entrar no domínio onde o coração de Deus e o vosso coração se 


unem com base no Seu amor, de modo a passarem livremente entre o mundo terreno e o mundo 
espiritual.  Uma vez que, com base no amor de Deus, vocês estabeleçam uma posição horizontal que 


possa representar o Pai vertical, Satanás é eliminado.  Esse é o Domínio Directo.  O problema é que 


vocês ainda não foram capazes de ir para além do domínio do cumprimento da vossa 


responsabilidade.  (185-126, 3.1.1989) 


   


O que é mais necessário no mundo caído são os Verdadeiros Pais, que passaram para além da 


domínio da Queda.  De acordo com o Princípio, eles são as pessoas que completaram a sua porção de 


responsabilidade e transcenderam esse domínio.  Passaram do Domínio Indirecto para o Domínio 


Directo.  Que é o Domínio Directo?  É um mundo unido em amor.  Neste estágio, o outro mestre não 


pode aparecer.  É absoluto.  Se vocês se unirem completamente em amor, não seguirão dois mestres.  


Deus não deseja outro mestre, e os seres humanos também não.  Uma fundação eterna é estabelecida, 


quando se atinge este nível.  Se isto se expande para uma família, tribo, povo e nação, então, a 


prosperidade celestial girará centrada nesse eixo de amor.  (149-154, 21.11.1986) 


 


Na fundação do cumprimento da vossa porção de responsabilidade centrada em Deus, vocês podem 


unir-se com o Seu amor e a prosperidade celestial é activada.  Uma vez que isto comece, quem vos 


poderá desviar do seu curso?  Satanás será incapaz de mostrar mesmo a sua cara.  Se este tipo de 
fundação for feito, o Reino do Céu na terra aparecerá automaticamente.  (149-172, 21.11.1986) 


 


Vocês passam através do domínio dos resultados de acordo com o Princípio (Domínio Indirecto) e, 


pelo cumprimento da vossa porção de responsabilidade, são unidos com amor.  Desse modo entram 


no Domínio Directo.  Então, o trabalho providencial vertical pode ser realizado horizontalmente, e o 


trabalho providencial horizontal pode ser realizado verticalmente.  Se for empurrado para baixo, 


torna-se horizontal, e se for puxado para cima, torna-se vertical.  Portanto, vocês podem ter domínio 


vertical e horizontalmente.  (193-217, 4.10.1989) 


 


Quando o amor perfeito de Deus for manifestado, Satanás não será capaz de aparecer.  Esse amor 


emerge com o cumprimento da porção de responsabilidade.  Quando vocês completam a vossa porção 


de responsabilidade, uma ligação de amor é feita entre o Domínio Indirecto e o Domínio Directo.  É 


aí que amor vertical e horizontal são ligados.  Quando isso acontece, relações baseadas na linhagem e 


carne e sangue de Deus são formadas através desse amor vertical e horizontal.  Uma linhagem é 


estabelecida.  Satanás não pode interferir nessa linhagem estabelecida pela união completa com o 


amor de Deus, e pela ligação com o amor vertical e horizontal.  Não há ligação com Satanás.  Assim, 
para herdarem o coração de Deus, vocês têm de herdar a linhagem pura original baseada no Seu 


amor.  Essa é a questão.  (173-285, 21.2.1988) 


 


O Domínio Directo e o cumprimento da porção de responsabilidade da humanidade só convergirão 


devido ao amor de pais ideais.  (137-254, 3.1.1986) 


 


O cumprimento da nossa porção de responsabilidade é necessário tanto no Domínio Indirecto como 


no Domínio Directo.  Nessa base, vocês unem-se em amor e entram directamente no domínio onde 


podem ser governados por Deus.  Entrar nesse domínio significa pertencer ao domínio do coração de 


Deus.  (183-89, 29.10.1988) 







 


2. A Porção de Responsabilidade dos Seres Humanos 


 


2.1. A razão por que Deus nos deu uma porção de responsabilidade 


 


Deus ama todas as pessoas e deseja que todo o universo se submeta ao Seu amor.  Ao dar autoridade 


aos seres humanos, Ele deseja que o universo inteiro os siga e se curve perante eles.  Com este grande 


amor e máxima autoridade em mente, Deus deu aos seres humanos a sua porção de responsabilidade.  


(20-209, 9.6.1968) 
 


Porque deu Deus uma porção de responsabilidade aos seres humanos?  Como Ele é omnisciente e 


omnipotente, dotou a humanidade com as mesmas qualidades de criatividade.  Além disso, como Ele 


é também o Sujeito de amor eterno e imutável, não podia deixar de dar aos seres humanos uma 


porção de responsabilidade, para lhes permitir elevarem-se para uma posição que O representasse.  


Como isto se tornou o requisito prévio para as bênçãos de Deus, comparáveis a uma chave que nos 


pode conduzir ao domínio de amor sobre todas as coisas, Ele não tinha outra alternativa senão dar-nos 


esta chave.  Contudo, temos de compreender que a porção de responsabilidade se tornou um 


problema, e os seres humanos caíram.  (20-209, 9.6.1968)  


 


A humanidade tem de participar no acabamento e perfeição da criação de Deus.  Ainda que os seres 


humanos não tivessem caído, teria havido mesmo assim uma responsabilidade.  A porção de 


responsabilidade humana não foi estabelecida, devido à Queda.  De facto, quer a Queda tivesse 


ocorrido ou não, as pessoas ainda teriam responsabilidade.  Ainda que noventa e cinco por cento da 


responsabilidade, pela qual nos podemos aperfeiçoar, de acordo com o ideal de Deus da criação, 


pertença a Ele, mesmo assim, temos de cumprir os nossos cinco por cento de responsabilidade.  Deus 


não torna perfeito nenhum indivíduo.  Por conseguinte, temos de cumprir a nossa porção de 
responsabilidade para atingirmos a perfeição.  Isto teria sido verdade, mesmo que a humanidade não 


tivesse caído.  (115-65, 4.11.1981)  


 


Devemos recriar, não reconstruir em fundações antigas.  Temos de criar novamente, permitindo que 


os noventa e cinco por cento da responsabilidade de Deus se combinem com os cinco por cento da 


responsabilidade humana.  (24-307, 7.9.1969) 


 


Porque foi a porção de responsabilidade dada aos seres humanos?  Deus concedeu-nos a autoridade 


para tomarmos parte no trabalho da criação e, desse modo, conferiu-nos o valor de nos tornarmos os 


Seus companheiros objecto.  Este é um facto extraordinário.  (109-65, 4.10.1980) 


 


O Princípio tem uma natureza absoluta e não perdoa.  Temos de estar preparados para seguir este 


caminho, sob quaisquer circunstâncias.  Temos de seguir este caminho, mesmo que para isso 


tenhamos de morrer e mesmo que demore toda a eternidade.  Se Deus pudesse fazer aquilo que Lhe 


apetecia, não haveria necessidade para ter seguido o caminho de sofrimento, no curso da providência 


da restauração, até ao tempo presente.  Porém, como tudo foi estabelecido desse modo, devido aos 
limites da porção de responsabilidade humana, Deus também teve de percorrer o caminho de 


numerosas dificuldades para poder restaurar a humanidade.  Vocês têm de compreender que a 


responsabilidade não pertence unicamente a Deus.  Ele está a cumprir a responsabilidade juntamente 


com a humanidade.  Isto teria sido o caso, mesmo que a Queda não tivesse ocorrido.  (115-65, 


4.11.1981) 


 


Temos de saber que a expressão causadora de ressentimento, “Restauração por Indemnização”, 


emergiu, devido ao facto de os seres humanos não terem sido capazes de cumprir a sua porção de 


responsabilidade.  No curso da restauração por indemnização, nem Deus nem a sede da igreja 


poderão ajudar-vos; por isso vocês têm de fazer isso sozinhos.  Se fossem ajudados, não seria 







indemnização.  Porquê?  Como o princípio da porção humana de responsabilidade existe, com base 


nesse princípio, se vocês recebessem ajuda, não seria indemnização.  Se ajuda fosse possível quando 


os seres humanos caíram, Deus teria interferido para que a Queda não tivesse acontecido.  Ele não 


pôde fazer isso, porque Adão e Eva tinham uma porção de responsabilidade.  Não pôde intervir 


devido à porção de responsabilidade humana.  (124-304, 1.3.1983) 


 


Deus ama-me, mas não me pode ajudar enquanto percorro o curso de indemnização, no processo de 


cumprir a porção de responsabilidade humana.  Eu próprio tenho de seguir em frente e derrotar 


Satanás.  Originalmente, Adão recebeu o domínio do ideal através do qual tem de dominar Satanás e 
o mundo satânico.  Eu tenho de ultrapassar esse domínio.  (124-303, 1.3.1983) 


 


Temos de estar cientes do facto que, ultimamente, devido à nossa porção de responsabilidade, a 


indemnização também veio a existir.  Se não tivesse havido porção de responsabilidade humana, 


Deus teria sido capaz de exercer domínio em qualquer altura.  Ele podia ter dito: “Eh, não faças isso”, 


na altura da Queda humana, mas, porque a nossa porção de responsabilidade existia, e Ele não estava 


na posição de interferir, não pôde impedir a Queda dos antepassados originais, nem impedir as 


actividades de Satanás.  (87-120, 23.5.1976)  


 


Se Adão e Eva tivessem consultado Deus, a Queda não teria ocorrido.  Eles deviam ter perguntado: 


“O arcanjo está a fazer isto e aquilo, assim, que devemos fazer?”  Então, Deus podia ter-lhes 


respondido.  Perguntar era a sua porção de responsabilidade.  Eles tinham liberdade de perguntar.  


Todavia, estabeleceram uma relação horizontal, sem perguntar a Deus.  Esse foi o problema.  Um 


problema ocorreu, porque eles actuaram sem perguntar.  Esse é sempre o caso.  Todos vocês têm 


confiança para cumprir os vossos cinco por cento de responsabilidade?  Estou a dizer-vos que há 


todos os tipos de pessoas, mesmo membros, que se promovem a si próprias, embora não tenham 


confiança genuína.  Com esse tipo de espírito, quando pensam que a unificação será cumprida?  (33-
241, 16.8.1970) 


 


Os seres humanos têm uma porção de responsabilidade.  Deus deu responsabilidade a cada pessoa, 


para que ela pudesse participar no grande empreendimento da criação.  Ao criar os seres humanos, 


Deus cria noventa e cinco por cento, e, através do nosso próprio esforço, nós criamos os restantes 


cinco por cento.  Isto constitui a condição que não somente Deus, mas também nós participámos na 


criação.  A porção de responsabilidade pode conferir esta espécie de igual valor de poder criativo.  É 


isto que nos coloca numa posição tão extraordinária.  Entre a criação, só os seres humanos têm uma 


porção de responsabilidade.  Apesar deste facto, desde o despontar da história humana, nem sequer 


uma só pessoa cumpriu a sua responsabilidade.  A humanidade não sabia desta responsabilidade 


perante Deus.  (139-230, 31.1.1986) 


 


A questão consiste em saber porque é que o Deus omnipotente e absoluto foi incapaz de realizar o 


Reino do Céu que desejava construir aqui na terra.  Se Ele pudesse ter feito aquilo que queria, tudo 


isto podia ter sido resolvido num instante, há muito tempo.  Contudo, como os seres humanos caíram, 


a sua porção de responsabilidade foi deixada por cumprir, e Deus não pôde estabelecer o Reino do 
Céu que desejava.   (82-89, 1.1.1976) 


 


Adão e Eva deviam ter-se aperfeiçoado, com base no amor de Deus, mas foi no domínio de amor que 


eles erraram.  O problema estava relacionado com a sua porção de responsabilidade.  Esta 


responsabilidade existe em todas as áreas de actividade humana.  Se vocês tentarem cumprir um 


objectivo, têm de passar por um certo processo.  A porção de responsabilidade faz sempre parte deste 


processo.  Têm de compreender isto.  Durante o período de tempo requerido para passarem por esse 


processo, têm de cumprir a vossa porção de responsabilidade.  Quando a responsabilidade não é 


cumprida, tudo colapsa.  (133-175, 10.7.1984) 


 







Adão e Eva caíram, porque não puderam cumprir a sua porção de responsabilidade.  Podia isso ter 


sido feito só por Adão?  Em primeiro lugar, ele tinha de unir-se com Deus.  Todos vocês têm de saber 


que a vossa porção de responsabilidade não pode ser cumprida, a não ser que se unam com Deus.  Em 


seguida, têm de unir-se com o Princípio.  Estas duas condições têm de ser estabelecidas.  (87-122, 


23.5.1976) 


 


Vocês têm de cumprir a vossa porção de responsabilidade.  A miséria e sofrimento amargo da 


humanidade derivam do facto de ter sido impossível viver num mundo livre de restauração por 


indemnização.  O facto trágico e aterrador é que nós somos os descendentes da Queda humana, e 
temos o destino doloroso, infortunado, de ter de mudar a nossa linhagem.  Para nos libertarmos disto, 


temos de fazer o máximo esforço, de modo a emergirmos como filhos e filhas que cumpriram a sua 


responsabilidade, e a podermos chamar Nosso Pai a Deus, sem hesitação.  (197-115, 7.1.1990) 


 


O caminho que eu tive de explorar pode ser comparado com um desfiladeiro extremamente traiçoeiro 


de uma montanha.  Vocês pensam que Deus estendeu as Suas mãos, mesmo uma vez, dizendo: “Eh, 


isto é terrível!”?  Pensam que Ele me protegeu dia e noite e me deu as boas-vindas, alegremente? 


Observou-me, mas permaneceu quieto.  Nunca me disse aonde devia ir.  Não podia dizer-me.  Tive de 


cumprir a minha porção de responsabilidade.  Deus tencionava amar, com o seu amor original e 


completo, a humanidade aperfeiçoada, mas não seres humanos que permanecessem no estado imaturo 


de só procurar receber amor.  (202-301, 25.5.1990) 


 


Como seriam seres humanos na posição de terem cumprido a sua porção de responsabilidade?  


Seriam como Deus.  Ele contribui com noventa e cinco por cento de responsabilidade para o 


cumprimento da perfeição da humanidade.  Os seres humanos atingem a perfeição através de um 


esforço conjunto com Deus.  Isto significa o cumprimento da sua perfeição e a perfeição da criação 


de Deus.  A conclusão do grande trabalho da criação significa ao mesmo tempo a conclusão da 
vontade de Deus, a qual, por sua vez, se torna a perfeição do próprio Deus.  Esta é a conclusão a que 


podemos chegar.  (130-20, 11.12.1983) 


 


Devido ao pecado dos nossos primeiros antepassados, que não puderam cumprir a sua porção de 


responsabilidade, o abismo da morte apareceu.  O domínio do amor de Satanás foi expandido até à 


fronteira do Céu e causou a separação completa entre o Domínio Directo e o Domínio Indirecto.  


(137-251, 3.1.1986)  


 


Se vocês completarem a vossa porção de responsabilidade, Satanás, o diabo, terá de retroceder.  Isso 


acontece, porque não podem continuar a ser acusados.  A não ser que atinjamos esse nível, haverá 


uma base para acusação, de modo que, mesmo que tentássemos entrar no Reino do Céu, não 


poderíamos.  Se possuírem no vosso carácter ou estilo de vida, elementos que permitam acusação, 


não serão capazes de entrar.  Se estabelecerem um padrão de união com Deus, através de amor 


absoluto, imutável, único e eterno, Satanás não tem bases para vos acusar.  Se se mantiverem nessa 


posição, aonde quer que vão, ele terá de vos deixar.  (169-84, 25.10.1987) 


 
Se Adão e Eva não tivessem caído, ter-se-iam harmonizado com Deus, aperfeiçoado como a Sua 


encarnação na terra, e tornado o rei e rainha de amor que tinham cumprido a porção de 


responsabilidade humana, a qual liga o Domínio Directo e o Domínio Indirecto, através do amor de 


Deus.  Então, Deus teria habitado no coração de Adão, e o espírito de Adão ter-se-ia tornado o corpo 


de Deus.  Ter-se-iam tornado um só corpo.  Teriam partilhado e respirado eternamente o amor de 


Deus e da humanidade.  (213-190, 20.1.1991)     


 


Para que finalidade precisam os seres humanos de cumprir a sua porção de responsabilidade?  Para 


que possam permanecer numa base de igualdade com Deus, em dar e receber verdadeiro amor, isto é, 







amor da mesma qualidade.  Eles ter-se-iam tornado o centro, permanecendo na mesma posição, e 


teriam acção de dar e receber a partir dessa posição.  (119-125, 11,7.1982) 


 


Se os seres humanos não tivessem caído, o cumprimento da sua responsabilidade teria sido fácil.  


Eles teriam crescido, passado pela adolescência naturalmente, e facilmente teriam cumprido a sua 


porção de responsabilidade.  Isto teria acontecido naturalmente e sem dificuldade.  A porção de 


responsabilidade tornou-se difícil devido ao amor falso.  Então, qual é o centro da porção de 


responsabilidade humana?  É que Deus cumpre noventa e cinco por cento de responsabilidade, 


enquanto os seres humanos cumprem cinco por cento, herdando desse modo o grande trabalho da 
criação de Deus.  Então, qual é o centro para herdar isto?  É verdadeiro amor.  (124-94, 30.1.1983) 


 


2.2. As consequências do não cumprimento da porção de responsabilidade humana 


 


As palavras “porção de responsabilidade humana”, na Igreja da Unificação, são verdadeiramente 


extraordinárias.  Todos vocês estão na posição de não a ter cumprido, não é verdade?  O lugar onde 


os antepassados humanos não puderam cumprir a porção de responsabilidade, tornou-se o lugar do 


domínio de Satanás.  Assim, o mundo da soberania de mal foi criado a partir desse lugar.  Isto é 


lógico.  A soberania do mal começa abaixo da linha do cumprimento da porção de responsabilidade, 


enquanto a soberania do bem começa acima dela.  Que causou o começo da soberania do mal?  Amar 


caído egoísta.  (139-231, 31.1.1986)  


 


Vocês têm de compreender que o mundo satânico foi iniciado pelo fracasso em completar a porção de 


responsabilidade humana, e que este mundo foi deixado sob o domínio de Satanás.  Temos de sentir 


profundamente, nos nossos ossos, que Deus teve de perseverar ao longo do caminho de sofrimento, 


até ao tempo presente, por causa da porção de responsabilidade incompleta.  (63-320, 22.10.1972) 


 
Que emergiu a seguir à invasão do domínio da porção de responsabilidade humana?  Um outro pai 


apareceu e esse pai é Satanás.  Vocês têm de saber isto claramente.  (137-247, 3.1.1986) 


 


Adão e Eva foram incapazes de cumprir a sua porção de responsabilidade.  Contudo, o facto que eles 


não a puderam cumprir, não acabou neles.  Adão e Eva tornaram-se a raiz, e todos os descendentes 


tornaram-se o tronco, ramos e folhas, e, como consequência, todos os seres humanos foram incapazes 


de cumprir a sua responsabilidade.  Isto tem de ser claramente compreendido.  (87-120, 23.5.1976)  


 


Deus tem estado a relacionar-se connosco, até agora, de uma posição acima do domínio da porção de 


responsabilidade humana.  Porém, toda a humanidade, que caiu abaixo desse nível, tem de fazer todo 


o possível para se elevar a partir daí, fazendo uma ponte ligada ao domínio de Deus.  Toda a 


humanidade e a história estão presas aí.  Aqueles que foram para o mundo espiritual, os seres 


humanos no mundo presente, e toda a posteridade, que está ainda por nascer, seriam incapazes de se 


escapar deste domínio.  Este é o domínio caído do ressentimento.  (115-67, 4.11.1981) 


 


A humanidade caída violou mais que a porção de responsabilidade humana.  Violou noventa e sete 
por cento de toda a criação.  Assim, temos de recrear, porque o curso inteiro da criação fracassou.  É 


por isso que é tão difícil.  Logo, a não ser que os seres humanos cumpram a responsabilidade 


correspondente a noventa e sete por cento, nunca haverá uma maneira de completar a porção de 


responsabilidade.  Temos de recriar.   


A providência da restauração é a providência para a recriação, mas porque é a recriação 


absolutamente necessária?  Por causa da responsabilidade humana.  Para cumprir isto com êxito, 


temos de passar pelo processo de recriação.  Para passar por este curso, temos de restaurar o passado, 


por indemnização.  Temos de estabelecer condições de indemnização.  Isso significa que temos de 


percorrer o caminho do sofrimento.  (115-67, 4.11.1981)  


 







A seguir à restauração por indemnização e à conclusão da libertação, a porção de responsabilidade 


pode finalmente ser cumprida.  Temos de compreender que, devido ao facto de a porção de 


responsabilidade humana permanecer por cumprir, o coração de Deus está cheio de amargo 


sofrimento.  A história de ressentimento tem sido continuamente repetida, porque nunca tivemos um 


único momento em que a humanidade pudesse cumprir esta responsabilidade.  Todos vocês têm de 


vir a saber claramente como ultrapassar o cume da responsabilidade humana, o qual, como resultado 


do fracasso da humanidade, é um lugar de dor profunda.  (63-347, 22.10.1972) 


 


Como Adão e Eva foram incapazes de cumprir a sua porção de responsabilidade, numerosos muros 
foram criados no mundo espiritual e no mundo físico.  Que devia fazer-se em relação a estes muros?  


Que podiam as representantes de Eva ter estado a fazer acerca disto?  O curso das mulheres, na 


história humana, tem sido miserável.  Elas foram despedaçadas e espezinhadas.  Como uma cabaça 


partida, tiveram que continuar, quer tivessem sido pontapeadas ou tivessem os ossos partidos.  


Mesmo que tivessem sido pontapeadas e ficado com as marcas dos sapatos, tinham de continuar a 


mover-se.  Mesmo que fossem pontapeadas novamente e tivessem dez buracos no corpo, as mulheres 


tinham de continuar a mover-se.  Passaram por um curso, no qual tiveram de continuar com o corpo 


cheio de nódoas negras.  Porquê?  Porque tinham de restaurar a posição de Eva.  (122-40, 


31.10.1982) 


 


Quando as pessoas acusam ou criticam Adão e Eva, quem é culpado primeiro, Adão ou Eva?  Falam 


primeiro de Eva.  A palavra Eva (Haewa) em coreano significa: “Faz o teu trabalho, (hae) restaura, e 


em seguida vem (wa)”.  Vocês deviam lembrar-se disso.  É verdade.  A palavra Adão significa que 


ele caiu e criou diques (a palavra dam em inglês significa dique).  Devido ao não cumprimento da 


porção de responsabilidade, vários muros foram criados.  Assim, temos de destruir esses muros.  


(227-324, 16.2.1992) 


 


3. Cumprimento da Porção de Responsabilidade Humana 


 


3.1. Liberdade da porção de responsabilidade em relação à restauração 


 


Se Adão e Eva tivessem cumprido a sua porção de responsabilidade, os descendentes não teriam sido 


sobrecarregados com a responsabilidade pela restauração.  Teriam entrado numa era de ética familiar, 


que teria sido como lei soberana.  Como os Verdadeiros Pais estariam na terra, nessa altura, seriam 


capazes de ensinar todas as pessoas, imediatamente, ao mesmo nível.  Todavia, até hoje, Deus não 


nos pôde ensinar directamente, embora Se pudesse mover num ângulo de trezentos e sessenta graus, e 


temos estado à espera da emergência de uma figura central.  Por consequência, dificuldades surgiram.  


Vocês têm de compreender estas coisas claramente.  (136-316, 29.12.1985) 


 


Os Verdadeiros Pais tiveram de passar por um curso de indemnização, aos níveis individual, familiar, 


tribal, social, nacional, mundial e cósmico.  Verdadeiro amor é restaurado pela separação de Satanás e 


completando a porção de responsabilidade que foi perdida por causa dele.  Satanás não pode invadir 


aqueles que amam os seus inimigos e as nações inimigas.  Mas isso não se consegue com amor 
egoísta.  Satanás começou a amar, com amor egoísta, e assim, para remover isto, não podemos usar 


amor egoísta.  (137-113, 24.12.1985) 


 


A restauração por indemnização tem como objectivo a criação de um domínio onde exista liberdade 


para cumprir a porção de responsabilidade, sem a intervenção de Satanás.  O seu objectivo é criar um 


ambiente livre para o cumprimento da nossa responsabilidade original não caída.  Isto é uma verdade 


lógica.  Eu também estou enredado nesta responsabilidade.  Por conseguinte, recebo oposição 


mundial.  Recebo perseguição e ataques ao nível mundial.  Enquanto sofro esta perseguição mundial, 


posso separar-me de Satanás ao nível mundial.  (148-199, 9.10.1986) 


 







Restauração por indemnização não pode ser evitada.  Porque é que temos de restaurar por 


indemnização?  Porque é que temos de separar-nos de Satanás?  Porque precisamos da porção de 


responsabilidade natural, original, e de construir a fundação para um ambiente livre.  Então, Satanás 


não nos pode acusar, e viremos a ocupar um lugar onde Satanás não pode ter nenhuma relação 


connosco.  Portanto, falando logicamente, a restauração por indemnização e o cumprimento da 


porção de responsabilidade não podem ser evitadas.  Por consequência, temos de nos separar de 


Satanás.  Assim, temos de ter o modo de pensar que, mesmo que tenhamos de passar fome, não temos 


relação com o mundo satânico.  Essa é a linha divisória, a linha limite.  (148-204, 9.10.1986) 


 
Todos vocês viveram, até agora, sem saber da importância da porção de responsabilidade.  Qual é o 


objectivo da restauração por indemnização?  É criar um ambiente no qual possamos cumprir 


livremente a nossa porção de responsabilidade.   


Satanás procura invadir, e por isso temos de nos proteger contra ele.  Que temos de fazer para o 


conseguir?  Temos de amar Deus e a humanidade mais que Satanás Os odeia.  Satanás odeia Deus e a 


humanidade, mas nós temos de ser capazes de dizer: “Amaremos Deus e a humanidade mais”.  Não 


podemos separa-nos de Satanás, a não ser que permaneçamos na posição de seres humanos não 


caídos, com o padrão de termos cumprido a nossa porção de responsabilidade.  (148-154, 8.10.1986) 


 


Para podermos cumprir a porção de responsabilidade humana, uma condição de indemnização é 


necessária.  Como eu fiz tais condições de indemnização, então, se todos vocês aparecerem com 


dignidade, como os porta-bandeiras da nação, como aqueles que herdaram o meu ponto de vista sobre 


a finalidade da vida, tornar-se-ão patriotas.  Em relação à família, serão filhos e filhas filiais.  Como 


casais, tornar-se-ão homens e mulheres fieis.  Percorrerão, no mundo, o caminho da santidade e 


atingirão a posição de príncipes que vivem de acordo com as leis do palácio da nação celestial.  O 


único caminho ao longo do qual podemos prosseguir com segurança é a vida de oferecer tudo pela 


causa do amor, viver para a causa dos outros.  Este é um facto extraordinário.  (169-94, 25.10.1987) 
 


Os cinco biliões de pessoas da humanidade estão todas apanhadas pela porção de responsabilidade 


não cumprida por Adão e Eva; imersos no oceano de ressentimento que tem causado a Deus uma 


angústia contínua.  Os inúmeros antepassados que foram para o mundo espiritual estão também 


apanhados lá.  Como pode Deus, que tem de observar tudo isto, restaurar o padrão original, antes da 


Queda humana?  É por esta razão que Deus é um Deus digno de dó.   


Então, eu prontifiquei-me muito decididamente a percorrer o caminho da indemnização, e o curso no 


qual cumpri a minha porção de responsabilidade, de modo a abrir o caminho através do qual toda a 


humanidade pudesse ser libertada, dizendo: “Tempo, passa depressa!” “Meses e anos, passem 


depressa!” “Dia da libertação, vem depressa!” (197-104, 7.1.1990)  


 


Até ao tempo presente, Deus não mudou de ideias.  Ele perseverou com o interminável processo da 


restauração por indemnização.  Tem estado a sofrer até ao cume final, até que o ideal de amor possa 


ser cumprido e proclamado a toda a humanidade, com o som dos sinos da libertação.  Deus 


perseverou até que o Senhor, no Seu Segundo Advento, pudesse aparecer na terra e cumprisse, com 


lágrimas, a missão da restauração, a Sua vontade, herdasse o direito de posse do mundo satânico 
inteiro e o devolvesse a Ele, e completasse, aqui na terra, um mundo de paz e unificação.  Isto não é 


coerção.  O direito de posse tem de ser recuperado de Satanás e devolvido a Deus.  (197-96, 7.1.1990)  


 


3.2. A posição de perfeição é a posição de uma família que unificou o Céu e a terra 


 


O cumprimento da nossa porção de responsabilidade tem como finalidade unir a terra e o mundo 


espiritual, unir mente e corpo.  O Deus vertical e os Verdadeiros Pais horizontais são um só.  O 


objectivo em questão é amor unificado, o amor que une o Céu e a terra, o amor no qual a mente e 


corpo são um, o amor no qual homem e mulher se tornaram um.  Depois de se ter construído a 


fundação de um amor unificado, então, o amor, vida e linhagem de Deus podem ser ligados a esse 







ponto, pela primeira vez, e quando isso é expandido e desenvolvido horizontalmente em todas as 


direcções, o direito da realeza celestial é criado.  Este é um assunto claro.  (218-124, 14.7.1991) 


 


O homem e mulher representam um núcleo concentrado do cosmos.  Quando um marido e mulher são 


unidos através de verdadeiro amor, o cosmos inteiro está envolvido.  O homem e a mulher nasceram 


para o amor.  Foram criados para ter aspectos verticais e horizontais.  Pelo cumprimento da porção de 


responsabilidade humana, um senhor vertical (Deus) aparece, e, em seguida, um senhor horizontal 


(Adão e Eva aperfeiçoados) pode aparecer.  Isto é cumprido através de verdadeiro amor.  (218-136, 


14.7.1991)  
 


Pelo cumprimento da responsabilidade de Adão e Eva, Deus torna-se o ser vertical em relação a eles, 


e Adão e Eva tornam-se seres horizontais.  Eles estão unidos através de verdadeiro amor.  Dessa 


maneira, o vertical é ligado pela primeira vez com o horizontal, e este ponto de união torna-se a 


fundação para implantar a raiz do amor.  A não ser que isto aconteça, este eixo não pode permanecer 


na posição correcta.  Se o pensamento messiânico, o pensamento de Verdadeiros Pais, se torna o eixo, 


que pensam vocês que acontecerá?  Quando a raiz do amor se firma, multiplica-se automaticamente, 


pela união com esse eixo.  Então, o amor, vida e linhagem de Deus fixam-se firmemente, por toda a 


eternidade.  (218-136, 14.7.1991) 


 


A porção de responsabilidade consiste primeiro em tornar-nos verdadeiros filhos.  Em segundo lugar, 


verdadeiros irmãos.  Em terceiro lugar, verdadeiros casais.  Em quarto lugar, verdadeiros pais.  Vocês 


nascem como bebés, e tornam-se filhos, irmãos, casais e pais.  Como pais, podem criar filhos em 


nome de Deus.  Sentirão física e espiritualmente a realidade da felicidade de Deus, na altura da Sua 


criação de Adão e Eva.  Vocês compreendem quão precioso isso é?  (225-126, 5.1.1992)  


 


O domínio da vitória de Verdadeiros Pais vem primeiro ao nível individual; segundo, ao nível 
familiar; terceiro, ao nível nacional; quarto, ao nível mundial; quinto, ao nível cósmico; sexto, ao 


nível do verdadeiro amor de Deus.  Em seguida é a realização do ideal unificado, onde todas estas 


coisas se unem através de verdadeiro amor.  Deus é o senhor de verdadeiro amor, e, através deste 


amor, tudo é unido.  Através da realização da unidade ideal, o amor de Deus liga-se ao ideal 


unificado.  Nada é separado, quer se trate de família ou indivíduo.  Tendo atingido o ideal unificado, 


o mundo espiritual e o mundo físico tornam-se unidos.  Quando Adão e Eva restaurados adquirem o 


direito de posse do filho mais velho, o mundo espiritual tem de seguir a terra.  Isto tem de ser feito, 


através de verdadeiro amor.  Em termos do Princípio, significa cumprir a porção de responsabilidade 


humana.  (212-137, 2.1.1991)     


 


 Como é herdado o domínio do coração de Deus?  Os seres humanos com o carácter original, não 


manchado pela Queda, deviam ter cumprido a sua porção de responsabilidade, pela união da esquerda 


e da direita, centrada no núcleo do amor vertical de Deus.  Este ponto de unidade torna-se a fonte e raiz 


da linhagem, a partir da qual verdadeiros filhos e filhas nascem.  O domínio do coração de Deus podia 


ter aparecido subitamente e ter sido implantado, e a fundação da Sua linhagem teria sido estabelecida a 


partir daí.  Este é um assunto sério.  (173-302, 21.2.1988) 
 


A conclusão da providência de Deus da restauração não pode ter lugar simplesmente pela 


mobilização de quarenta ou sessenta milhões de coreanos, mas tem de ser cumprida através das 


ofertas sacrificiais requeridas, aceitáveis por Deus. 


Na história do Judaísmo, o erro crítico de não ter dividido a oferta sacrificial dos pombos, conduziu 


eventualmente a tribulação nacional e perda de prosperidade celestial.  (175-20, 6.4.1988) 


 


Em primeiro lugar, vocês têm de realizar a vossa porção de responsabilidade.  Deste modo, tudo no 


Céu e terra é harmonizado com base num amor unificado.  As relações entre pai e filho, marido e 


mulher, irmãos e irmãs são todas unificadas com base em verdadeiro amor.  Se a esposa insistir em 







amor baseado em Deus, então o marido tem de seguir.  Se a mãe insistir em amor baseado em Deus, 


então o pai tem de seguir.  Se os netos ou filhos apoiarem esse amor, então os pais, avós e irmãos e 


irmãs também têm de seguir.  Desse modo, a família torna-se a fundação central.  Como resultado do 


cumprimento da porção de responsabilidade humana, o amor do Céu, da terra, da família, dos pais, e 


dos irmãos e irmãs pode tornar-se substancial.  (218-124, 14.7.1991) 


 


O amor do Céu é vertical e o amor da terra é horizontal.  O amor entre irmãos é um amor entre frente 


e trás.  É todo tridimensional.  Por isso, quando há unidade entre pais e filhos, é estabelecida uma 


fundação que permite que Deus habite na terra.  Deste modo, Ele pode permanecer na posição do 
antepassado da humanidade.  Permanece na posição de Pai.  Os seres humanos têm de se unir a Deus, 


como Seus filhos, e, como resultado, pode ser criada uma família que é unida com o cosmos.  Isto só 


pode ter lugar depois de vocês terem cumprido a vossa porção de responsabilidade.  O amor do Céu e 


da terra tem de ser ligado.  É muito simples.  (218-124, 14.7.1991) 


 


O amor de Deus está relacionado com a Sua linhagem.  A Queda de Adão e Eva cortou a linhagem de 


Deus.  Por conseguinte, o problema consiste em saber como fazer a ligação com a vida, amor e 


linhagem de Deus, de modo a voltar ao ponto original.  Este é o processo requerido para completar a 


recriação.  (217-106, 12.5.1991) 


 


A restauração da linhagem de Deus é a restauração dos fundamentos.  Ofertas condicionais não são 


suficientes para restaurá-la.  Amor condicional não é suficiente.  Vocês precisam de amor 


fundamental, não precisam?  Como a linhagem começou a partir da raiz do amor, amor condicional 


só pode produzir restauração parcial.  Restauração por indemnização não pode ser levada a cabo 


facilmente, como se vocês tivessem simplesmente roubado uma vaca, um melão, uma abóbora ou 


uma melancia.  O amor tem de indemnizar a raiz.  (215-98, 6.2.1991) 


 
Quando Adão cumpre a sua porção de responsabilidade, ele permanece na posição do filho mais 


velho.  Então, pode tomar a posição de verdadeiro pai.  Isto é a restauração da paternidade.  É a 


posição de rei, o rei do Céu e da terra. 


A dificuldade em restaurar a posição do filho mais velho, através das lutas dos Verdadeiros Pais com 


o mundo satânico, não pode ser comparada com qualquer coisa no mundo.  A restauração da 


paternidade é como um enigma.  A restauração da realeza foi também cumprida, no mundo 


democrático, neste tempo difícil.  Pensem nisso.  Quando já foi alguma vez possível dizer tais coisas?  


Agora, o ambiente é tal que as pessoas dizem: “Isto é extraordinário, porque o Rev. Moon está a dizê-


lo”.  Isso mostra como as coisas mudaram.  (217-45, 16.4.1991) 


 


Consideremos a posição do verdadeiro homem, que permanece num estado aperfeiçoado, ou a 


posição do Adão original, que é o sujeito aperfeiçoado.  Quando tal pessoa tiver cumprido a sua 


porção de responsabilidade, herdará a semente dos verdadeiros filhos da humanidade.  Essa tem de 


ser a posição onde o amor, vida e linhagem de Deus seriam herdados.  Ele devia ter recebido esse tipo 


de semente.  Devido à Queda humana, isto foi fundamentalmente invalidado.  (213-303, 21.1.1991) 


 
Adão e Eva deviam ser o corpo de Deus.  Deviam ser os pais horizontais, enquanto Deus era o pai 


vertical.  Devíamos eventualmente libertar-nos deste corpo horizontal, entrar verticalmente na terra 


natal original, e viver servindo o Rei eterno, no Reino do Céu.  Se Adão e Eva não tivessem caído, 


então, através da sua perfeição, eles ter-se-iam tornado o corpo de Deus e o rei e rainha de amor.  


Teriam cumprido a sua porção de responsabilidade, a qual permitiria que os Domínio Directo e 


Indirecto fossem ligados na terra, por intermédio do amor de Deus.  (213-190, 20.1.1991) 


 


A porção de responsabilidade humana foi perdida.  Então, que é a porção de responsabilidade?  Ela 


foi confiada a homens e mulheres, para que amadurecessem; os homens ocupando o oriente, e as 


mulheres o ocidente…. Os homens nasceram para as mulheres, e as mulheres, para os homens, por 







isso, eles têm de amadurecer e casar.  Onde se deviam encontrar?  No ponto de encontro de duas 


linhas perpendiculares.  Quando as linhas perpendiculares, a positividade e a negatividade, se 


encontram, o amor explode, tornando-se a fundação para o amor, vida e linhagem de Deus.  Isto 


torna-se uma raiz tão firme, que mesmo que alguém a tentasse arrancar, não seria possível.  Os seres 


humanos nascem, com base na origem do amor, vida e linhagem absolutos.  (196-222, 1990.1.1) 


 


O que deve permanecer nos vossos corações, tal como no coração de Deus, tem de ser a porção de 


responsabilidade e restauração por indemnização.  Não há mais nada.  A questão consiste em saber 


como encontrar o modelo celestial original.  Restauração por indemnização, seguida por linhagem, a 
linhagem de verdadeiro amor!  Vocês têm de conhecer estas três: porção de responsabilidade, 


restauração por indemnização e linhagem! 


Pensam que a restauração por indemnização, é fácil?  A linhagem tem de mudar para aquilo que 


devia ter sido.  Vocês têm de ser enxertados.  As pessoas no mundo satânico e vocês deviam ser 


completamente diferentes.  Se puderem atingir o ponto de se esquecerem tudo acerca da face da vossa 


mãe e pai, então, poderão ser restaurados.  (197-100, 7.1.1990) 


 


4. A Descoberta da Porção de Responsabilidade e o Seu Significado 


 


“Porção de responsabilidade” é uma expressão não muito usada no mundo, hoje.  Contudo, na Igreja 


da Unificação, é uma expressão mais importante que qualquer outra.  No nosso movimento, se vocês 


não souberem estas duas expressões: -“porção de responsabilidade humana” e “restauração por 


indemnização” - não serão capazes de compreender o conteúdo do nosso curso histórico e não serão 


capazes de resolver os erros e factos desconhecidos da história.  Estas expressões têm tal importância.  


(169-45, 25.10.1987) 


 


Até agora, não tínhamos sabido acerca da porção de responsabilidade humana, e assim, não tínhamos 
compreendido as curvas e contracurvas da história.  Porque foram boas pessoas sacrificadas, 


enquanto as coisas correram bem para as más?  Porque é que os ditadores governaram o mundo, 


enquanto mesmo quando um bom rei emergiu, ele não foi capaz de criar um mundo pacífico?  Só os 


sonhos e ideais de unificar o mundo, conforme foram defendidos por ditadores, estão registados.  Isso 


é porque este é o mundo de Satanás.   


Como o domínio da porção de responsabilidade humana foi invadido, mesmo que observemos toda a 


humanidade, todas as pessoas no mundo terreno, e mesmo todos os antepassados que vieram e foram 


para o mundo espiritual, não houve uma única pessoa que pudesse cumprir esta porção de 


responsabilidade.  Isto pode ser compreendido através do Princípio.  Eu não inclui este conceito 


acidentalmente nos meus ensinamentos.  Se não compreendermos o assunto da responsabilidade 


humana, não poderemos resolver as complicações da história.  Porque tem sido uma história de 


guerra?  Através do cumprimento da porção de responsabilidade, condições de bondade podem 


ultrapassar as condições do mundo mau.  Logo, temos de lutar para restaurar aqueles que se tornaram 


parte do mundo satânico caído.  Por consequência, a história é uma história contínua de conflito entre 


o bem e o mal.  (137-266, 3.1.1986) 


 
As contradições e complicações trágicas da história, neste mundo, todas apareceram porque não 


compreendemos a nossa porção de responsabilidade histórica.  Todos vocês têm de compreender 


quão importante isso é.  Todos estão a pensar neste assunto, como vos agrada, dizendo: “A porção de 


responsabilidade é algo que o Princípio ensina, mas não se aplica a mim”.  É assim que vocês 


pensam.  Temos de ver isto de modo diferente e compreender que a minha descoberta da existência 


da porção de responsabilidade humana é, na verdade, uma grande descoberta.  Quão importante 


pensam vocês que é?  O universo está apanhado nisto e gemendo com dores de parto.  (124-94, 


30.1.1983) 


 







Vocês têm de estar cientes do facto que a porção de responsabilidade humana, que foi descoberta 


nesta altura e transmitida através da Igreja da Unificação, é uma descoberta de proporções universais.  


A invenção da bomba atómica ou o princípio da relatividade, conforme foi exposto por Einstein, não 


se podem comparar com esta descoberta, porque, a não ser que conheçamos esta realidade, então, 


nada na história pode ser resolvido.  O facto que todos vocês vieram a saber esta verdade, é uma coisa 


tremenda.  Contudo, temos estado a manter uma aversão em relação à porção de responsabilidade 


humana.  Devia ser a coisa de que mais gostamos, mas, na realidade, é aquela que mais detestamos.  


(124-303, 1.3.1983) 


 
Não podemos resolver a história da humanidade, porque não compreendemos a providência da 


restauração por indemnização.  Se pudéssemos observar toda a história, concluiríamos que as pessoas 


más inevitavelmente foram arruinadas, com base no princípio de causa e efeito.  Contudo, não 


sabíamos porque todas essas coisas aconteceram.  Além disso, não sabíamos porque é que o ideal da 


humanidade não foi cumprido.  O amor de Deus tem de ser manifestado, mas não sabíamos onde e 


como isso aconteceria.  Este ideal não se materializará a partir das ideias de um famoso intelectual.  


Aparecerá da essência dos pais originais.  Assim, o facto que a história dos Verdadeiros Pais 


começou, significa que foi estabelecida uma fundação, sobre a qual a origem do Reino Celestial pode 


ser ligada a esta terra.  Sem passar pelos Verdadeiros Pais, o Reino do Céu não pode emergir.  (148-


212, 9.10.1986) 


 


O amor de Deus é absoluto; contudo, ao mesmo tempo, esse amor não pode ser encontrado sem 


termos cumprido a nossa porção de responsabilidade.  Em vez de pensarem em tomar o pequeno-


almoço de manhã, ou na vossa vida diária, têm de tratar desta matéria fundamental.  A existência da 


porção de responsabilidade foi descoberta por mim, mas vocês pensam que isso aconteceu 


simplesmente sentando-me, como todos vocês?  Lutei, e descobri-a.  Se esta verdade fosse descoberta 


e disseminada, o mundo satânico seria rapidamente destruído, portanto Satanás escondeu-a, cobriu-a 
sob uma grande montanha, onde tem permanecido até agora.  (149-318, 21.12.1986)        


 


Quem na Igreja da Unificação criou a expressão “porção de responsabilidade humana”?  Descobri-a. 


Não a inventei.  Foi Deus que a criou.  Então, antes de eu a ter descoberto, este conceito existia, ou 


não?  Tem existido desde o princípio do tempo.  Esta é uma lei eterna.  Vocês têm de compreender 


isto.  (149-318, 21.12.1986) 


 


A expressão “porção de responsabilidade humana”, na Igreja da Unificação, é uma expressão 


importante.  Cumprindo-a, Adão e Eva ter-se-iam tornado perfeitos.  Seres humanos aperfeiçoados 


teriam emergido pela primeira vez.  A finalidade de Deus, ao criar a humanidade, teria sido cumprida 


deste modo.  Isto teria significado que a autoridade de Deus, como criador, teria sido firmemente 


estabelecida.  Isso mostra quão importante é essa expressão.  A posição na qual os seres humanos 


completam a sua porção de responsabilidade resultaria no cumprimento do ideal de Deus da criação.  


(169-45, 25.10.1987) 


 


Vocês têm de saber quão extraordinário foi que eu tivesse descoberto a “porção de responsabilidade 
humana”.  Quão importante pensam que é?  Todo o universo está apanhado nisto.  Como resultado, 


Deus, o universo, e as profundezas do inferno, não foram libertados; todas as injustiças da história e 


as contradições da sociedade estão apanhadas dentro dos confins da porção de responsabilidade; e 


toda a gente está a gemer dentro desses muros.  (124-94, 30.1.1983) 


 


As palavras “porção de responsabilidade humana” existiam antes de mim.  Alguém compreende que 


esta lei permanecerá eternamente na terra, através da era em que estamos a viver, e muito depois de 


eu partir?  Algumas pessoas dizem: “Porque são as palavras “porção de responsabilidade humana” 


necessárias para nós?  Porque são necessárias?”  (149-318, 21.12.1986) 


 







Se a Igreja da Unificação não tivesse aparecido, Deus nunca poderia ter sido compreendido.  Desde o 


começo da história humana, não tem sido possível resolver os problemas da relação entre os mundos 


espiritual e físico; não tem sido possível encontrar solução para o grande sofrimento dos seres 


humanos, e porquê, se Deus existe, um mundo mau veio a existir e conduziu a humanidade a tanta 


miséria.  Todavia, hoje, os seguidores da Igreja da Unificação sabem claramente que isto é por causa 


da porção de responsabilidade humana.  Esta é uma realidade extraordinária.  (138-120, 19.1.1986) 


 


Se Deus não tivesse estabelecido a porção de responsabilidade para os seres humanos, teríamos 


pensado que a restauração devia acontecer automaticamente e que as palavras “restauração por 
indemnização” não teriam aparecido.  Mas, de facto, indemnização tem de ser paga.  Porque tem 


indemnização de ser paga?  Porque a humanidade tem uma porção de responsabilidade.  Os primeiros 


antepassados humanos destruíram-na, precisamente a coisa que deviam ter aperfeiçoado; como 


resultado, toda a humanidade ainda tem de cumprir a sua responsabilidade.  Para fazer isto, toda a 


gente tem de obter vitória sobre todas as coisas do mundo satânico, permanecer numa posição de 


dominar Satanás, e entrar numa posição onde possa receber o amor de Deus com dignidade.  Quando 


isso acontecer, Satanás será separado.  (143-77, 16.3.1986)         


 


5. A Nossa Atitude em Relação ao Cumprimento da Nossa Porção de Responsabilidade 


 


5.1. A porção de responsabilidade encontra-se em todas as áreas da vida humana 


 


A história da restauração por indemnização está sempre connosco, desde a infância até à velhice, na 


morte, e mesmo quando passamos para o mundo espiritual.  A porção de responsabilidade permanece 


connosco.  Mesmo quando passamos para o mundo espiritual, permanece, e quanto mais avançamos 


para regiões mais elevadas, tanto mais as leis se tornam de uma dimensão elevada.  A porção de 


responsabilidade permanece connosco em todos os níveis.  Temos de saber isto.  (133-175, 8.7.1984) 
 


As leis estabelecidas no meu tempo são uma extensão e expansão da porção de responsabilidade.  


Vocês têm de compreender isto e segui-las adequadamente.  As regras da igreja são todas aspectos da 


nossa porção de responsabilidade.  Assim, temos de ser diligentes na observância do horário dos 


serviços da igreja.  Temos de chegar antes de o serviço começar, e temos de concentrar nele toda a 


nossa atenção.  Foi isso que fiz.  No passado, se havia a possibilidade de chegar atrasado à escola, eu 


não tomaria o pequeno-almoço nesse dia, e chegaria cinco minutos mais cedo.  Foi isso que fiz.  Tive 


de aprender a controlar propriamente o uso do meu tempo.  Por isso, o meu modo de pensar era 


bastante matemático.  (113-154, 8.7.1984) 


 


Temos de saber que todas as regras de conduta estão abrangidas pela porção de responsabilidade 


humana.  Temos de observar as leis da Igreja da Unificação.  Ser pontual para o Serviço de Promessa 


de manhã é também parte da nossa porção de responsabilidade.  Se vocês não são capazes de 


observar mesmo isto, precisam estar cientes que conduzirá a problemas na vossa vida.  (133-154, 


10.7.1984) 


 
A porção de responsabilidade encontra-se em toda a parte.  Se vocês comem, então, lavar os pratos é 


também uma porção de responsabilidade.  Há muitas responsabilidades.  Aquele que pode cumprir 


mais responsabilidades é uma pessoa extraordinária.  O fundador da Igreja da Unificação criou 


muitos programas para vos ajudar a cumprir a vossa porção de responsabilidade.  Numa companhia, 


por exemplo, vocês têm de estabelecer princípios e regras para toda a empresa, e toda a gente tem de 


seguir essas regras.  Não pode haver objecções.  Vocês serão despedidos, se forem para além desses 


limites.  Que aconteceu a Adão e Eva, que tentaram seguir outro caminho?  Foram expulsos.  (133-


154, 16.6.1984)  


 


 







5.2. A nossa atitude no cumprimento da porção de responsabilidade 


 


A humanidade caída violou mais que a porção de responsabilidade humana.  Violou noventa e sete 


por cento de toda a criação.  Assim, temos de recrear, porque o curso inteiro da criação fracassou.  É 


por isso que é tão difícil.  Logo, a não ser que os seres humanos cumpram a responsabilidade 


correspondente a noventa e sete por cento, nunca haverá uma maneira de completar a porção de 


responsabilidade.  Temos de recriar.   


A providência da restauração é a providência para a recriação, mas porque é a recriação 


absolutamente necessária?  Por causa da responsabilidade humana.  Para cumprir isto com êxito, 
temos de passar pelo processo de recriação.  Para passar por este curso, temos de restaurar o passado, 


por indemnização.  Temos de estabelecer condições de indemnização.  Isso significa que temos de 


percorrer o caminho do sofrimento.  (115-67, 4.11.1981)  


 


Temos de estar muito familiarizados com a porção de responsabilidade humana.  A história da 


salvação é a história da restauração, e a história da restauração é a história da recriação.  A recriação 


tem de ser levada a cabo de acordo com o Princípio.  Temos de cumprir a nossa porção de 


responsabilidade.  Cumprir a nossa porção de responsabilidade significa ter fé e obediência absolutas.  


Esta é a única maneira.  Não pode haver asserção própria.  Eva caiu devido a asserção própria.  Estou 


a dizer que vocês não se deviam queixar, depois de virem para a igreja.  (143-113, 16.3.1986)  


 


Quantas vezes por dia pensam vocês na vossa porção de responsabilidade?  Têm de se lembrar dela 


muitas vezes: quando comem, quando seguram numa colher, quando lavam os pratos, quando vão à 


casa de banho, enquanto andam…. Adão e Eva não pensaram na sua porção de responsabilidade e, 


consequentemente, foram arruinados.  Vocês não podem tornar-se pessoas que, como Adão e Eva, 


não podem cumprir a vossa responsabilidade e caem.  Temos de respeitar e considerar esta porção de 


responsabilidade humana vinte e quatro horas por dia, para nos tornarmos pessoas que possam ser 
restauradas e ser vitoriosas.  (124-103, 30.1.1983) 


 


Desde o tempo da criação, Deus tem estado a relacionar-se com a humanidade, de uma posição acima 


do domínio da porção de responsabilidade humana.  Contudo, toda a humanidade, que caiu abaixo 


desse domínio, tem de fazer tudo em seu poder para se elevar acima dele, formando assim uma ponte 


que se ligue ao domínio de Deus.  Toda a humanidade tem sido apanhada no domínio da Queda.  O 


mundo e a história estão apanhados lá.  Aqueles que foram para o mundo espiritual, os seres humanos 


que estão a viver hoje no mundo, e toda a posteridade que está ainda por nascer, seriam incapazes de 


se escapar deste infortúnio.  Este é o domínio caído do ressentimento.   


Assim, para podermos ser recriados, temos de passar absolutamente através de um processo de luta.  


Quem está a controlar este curso de recriação?  Satanás.  Satanás domina até noventa e sete por cento 


deste domínio, e Deus domina para além dos noventa e sete por cento.  É deste modo que temos de 


considerar isto.  (115-67, 4.11.1981) 


 


Como os primeiros antepassados humanos não foram capazes de cumprir a sua porção de 


responsabilidade, o Adão aperfeiçoado tem de fazê-lo.  Então, um mundo desconhecido tem de ser 
explorado.  Temos de procurá-lo.  O caminho do Princípio é o caminho de uma busca; o caminho de 


indemnização é um caminho que tem de ser trilhado.  Não podemos evitar isto.  Vocês têm de passar 


por aquilo que Jacob, Jesus, Moisés indemnizaram, percorrendo o meu curso de indemnização.  


Mesmo que o curso possa ser mil milhas, vocês têm de percorrê-lo nem que seja três ou quatro passos 


por dia.  Esse tipo de oferta condicional é precioso.  (233-306, 2.8.1992) 


 


Jacob sabia que, quando o anjo veio, ele fê-lo como um mensageiro de Deus.  Assim, perguntou: 


“Vieste para me destruir, ou para me abençoares?”  O anjo respondeu: “Vim para te abençoar”.  


Então, Jacob perguntou: “Se vieste para me abençoar, porque estás a retirar a bênção de mim?”  A 


resposta chegou: “Não posso simplesmente dar-ta, porque a tua porção de responsabilidade ainda está 







por cumprir”.  Por outras palavras, Jacob tinha de lutar com o anjo e vencer, de modo a receber a 


bênção.  Isto é o mesmo que dizer que a bênção não podia ser dada, a não ser que ele lutasse com a 


sua vida.  Quando Jacob se determinou a ser vitorioso, levantou-se dizendo: “Compreendo.  Muito 


bem, mesmo que perca os dedos ou mesmo os braços, não perderei”.  Ele lutou, então, com o estado 


de espírito que não desistiria, mesmo que fosse ferido por uma espada, ou que a sua cabeça fosse 


cortada.  Durante quanto tempo lutaram?  Toda a noite.  Ele lutou com a determinação que não 


desistiria, mesmo que tivesse de morrer.  (20-228, 9.6.1968) 


 


O curso de indemnização para o domínio da porção de responsabilidade tem de ser estabelecido.  
Essa responsabilidade tem de ser cumprida com base em quê?  Significa amar Deus mais que 


qualquer outro ser, com fé e amor absolutos que excedam os das outras pessoas.  Sem isto, Satanás 


não será subjugado.  (139-279, 31.1.1986) 


 


 Vocês já alguma vez sentiram gratidão pelas palavras “porção de responsabilidade”?  No caminho 


percorrido por aqueles que não cumpriram a sua porção de responsabilidade, há barreiras e armadilhas.  


É o caminho de amargo sofrimento que permanece como o pagamento de indemnização através do 


qual se é libertado.  Como sabem esta verdade, têm de tornar-se os membros da Igreja da Unificação 


que se esforçam por avançar ao longo deste caminho.  Como este caminho existe, eu também me 


esforço todos os dias para o tornar mais suave.  (138-120, 19.1.1986)  


 


Vocês pensam que cumpriram a vossa porção de responsabilidade?  Adão e Eva morreram sem 


cumpri-la, e, assim, também nenhum de vocês está na posição de a ter completado.  Por mais 


extraordinários que vocês sejam, mesmo que sejam presidentes, ou intelectuais de fama nacional, não 


podem elevar-se à posição de ter cumprido a porção de responsabilidade, porque Satanás tem um 


firme poder sobre vocês, dentro do domínio no qual a vossa responsabilidade não foi cumprida.  


Indemnização tem de ser paga, para que Satanás parta.  Ele não se separará sem indemnização, sem 
que nos tornemos ofertas sacrificiais.  Nunca partirá até que indemnização seja paga.  (134-273, 


20.7.1985) 


 


Vocês não sabem o caminho para o Reino do Céu.  Não sabem o caminho da indemnização, sabem?  


Como a porção de responsabilidade humana não foi cumprida, temos permanecido presos nesse 


domínio.  Satanás invadiu tudo, desde o indivíduo até à família, sociedade, nação, mundo e mesmo o 


mundo espiritual, porque isto não pôde ser resolvido.  (137-104, 24.12.1985) 


 


Temos de cumprir os cinco por cento de responsabilidade.  Eu próprio sofrerei tribulações, no 


decurso da minha vida, devido a esta responsabilidade e à lei da indemnização.  Satanás tem o 


máximo medo da Igreja da Unificação, porque eu aprendi isto.  Estas são as armas que fazem Satanás 


render-se.  Assim, temos de ir para a linha de frente de Satanás.  Temos de ir para o mundo satânico, 


opor-nos às actividades de Satanás, construir uma fundação e salvar Caim.  Temos de ajudar Caim a 


separar-se de Satanás.  Só quando salvamos Caim, Satanás é libertado.  Se não pudermos restaurar 


Caim, não podemos expelir Satanás.  (134-271, 20.7.1985) 


 
Porque precisamos da lei da indemnização?  Para nos separarmos de Satanás.  A não ser que vocês 


cumpram a vossa porção de responsabilidade, não se podem separar de Satanás.  Repito: sem 


cumprirem completamente a vossa porção de responsabilidade, Satanás não vos deixará.  Por isso, 


todos vocês têm de percorrer o caminho da indemnização.  Se eu não tivesse vindo a saber da porção 


de responsabilidade e da lei da indemnização, a Igreja da Unificação não estaria aqui hoje.   


Da perspectiva da vontade de Deus, Ele não nos pode ajudar.  A Igreja da Unificação é única, porque 


aprendemos esta lei de indemnização, baseada na porção de responsabilidade humana.  Tenho estado 


a sofrer durante toda a vida por causa do caminho de indemnização.  Porque devia eu fazer isto 


durante toda a vida?  Porque devia ir frequentemente para a prisão e continuar com uma missão 


destas?  Por causa da lei de indemnização.  (134-271, 20.7.1985)   







CAPÍTULO II 


 


O Significado Interno do Pecado e a Queda Humana 


 


1. A Perda do Pai e do Antepassado representa a Queda Humana 


 


1.1. Satanás, o diabo, é o nosso pai 


 


A minha investigação minuciosa dos detalhes históricos do pecado original revelou a relação de 


amor ilícita que teve lugar entre o arcanjo e os primeiros antepassados humanos.  No Princípio 


Divino, Satanás não é um ser conceptual ou imaginário, mas uma realidade espiritual.  Ele é o ser 


que destruiu o ideal de amor de Deus, e transformou a linhagem de Deus numa baseada em si 


próprio.  No capítulo oito do evangelho de São João, Jesus declara claramente que o pai da 


humanidade é o diabo. 


O adulterador de amor, que privou Deus do Seu ideal de amor, o qual Deus tencionava realizar 


através de Adão e Eva, como o Seu corpo externo, é na verdade o diabo, Satanás.  Isto talvez não 


vos seja familiar; porém, esta é a conclusão a que cheguei depois de ter procurado no mundo 


espiritual, de modo a investigar os problemas fundamentais do mundo humano.  Essa procura foi 


uma luta tremenda de sangue e suor.  Se todos vocês orarem seriamente, serão capazes de receber 


uma resposta acerca disto.  (135-12, 20.8.1985)   


 


Quais foram as circunstâncias reais da Queda humana?  As palavras da Bíblia falam da acção de 


comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, como tendo conduzido à Queda, mas isto 


não é mais que uma metáfora.  O facto de ter sido acreditado literalmente até hoje, é 


verdadeiramente extraordinário.  Vendo como o Cristianismo se desenvolveu globalmente até ao 


tempo presente, mesmo com um tal padrão de fé cega, que declarou que o acto da Queda consistiu 


na ingestão de um fruto literal, e tendo construído a civilização do século vinte, podemos 


compreender que Deus ajudou tremendamente por detrás dos bastidores.  Contudo, que espécie de 


resultado pode emergir de algo cujo conteúdo interno é incerto?  Não é possível que a perfeição 


derive da ignorância.  (22-242, 4.5.1969) 


 


Se vocês estudarem o conteúdo da Bíblia, não podem negar o facto que, através de amor ilícito, os 


antepassados humanos criaram uma relação de pai e filho entre o diabo Satanás e a humanidade.  


Os seres humanos, que deviam ter recebido a linhagem de Deus e ter o valor de ter nascido como 


filhos e filhas directamente descendentes d‟Ele, dentro do Seu amor absoluto, acabaram nascendo 


como filhos e filhas da linhagem de Satanás, o diabo.  Em Romanos 8:23, está escrito: “… mas nós 


próprios, que possuímos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando 


a filiação adoptiva, a libertação do nosso corpo”.  Um filho adoptivo tem uma linhagem diferente 


da linhagem directa.  Esta é a realidade dos seres humanos.  (53-261, 1.3.1972) 


 







Se olharmos para o capítulo oito da carta aos Romanos, ele diz: “… mas nós próprios, que 


possuímos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a filiação 


adoptiva, a libertação do nosso corpo” e “Vós não recebestes um espírito de escravidão, para cair de 


novo no temor; recebestes, pelo contrário, um espírito de adopção, pelo qual chamamos: „Abba, 


Pai!‟…” (Rom. 8:23, 8:15).  Vocês só se podem tornar filhos adoptivos.  Os Cristãos são filhos 


adoptivos.  Filhos adoptivos têm uma linhagem diferente.  Se vocês olharem para o Evangelho de 


São João 8:44, Jesus disse: “Vós sois filhos de um pai que é o Diabo e quereis cumprir os desejos do 


vosso pai”.  Ele disse “pai”, portanto, a linhagem e ascendência vêm do Diabo, não é verdade?  


Então, que é a circuncisão?  O prepúcio é cortado como um acto simbólico de santificação, na fé 


judaica.  Como é que as pessoas podem defender que a Queda humana ocorreu através da ingestão 


de um fruto literal?  (154-337, 5.10.1964) 


 


Que aconteceu como resultado da Queda humana?  A humanidade caiu no domínio da morte.  Tal 


como Deus tinha dito que os antepassados humanos morreriam definitivamente se comessem o fruto 


da árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a humanidade caiu, na verdade, no domínio da 


morte.  Que aconteceu como resultado da Queda?  Se lermos o evangelho de São João, 8:44, Jesus 


afirmou claramente que Satanás, o diabo, se tornou o pai da humanidade.  Adão e Eva, os primeiros 


antepassados, que deviam ter servido Deus como seu pai, caíram e, como resultado, toda a 


humanidade tem servido Satanás, o diabo, como o pai.  Ela tem de saber que este facto mortificador 


e lamentável é o terrível castigo e legado da Queda humana.  (74-140, 28.11.1974) 


 


Devido à Queda de Adão e Eva, os seres humanos não têm outra alternativa senão submeter-se ao 


seu falso pai, Satanás, o diabo.  Eles mudaram de pai.  Desprezaram Deus, que é o seu verdadeiro 


pai, e uniram-se com Satanás, o diabo, que é o falso pai.  Deste modo, o primeiro homem e mulher 


tornaram-se o filho e filha de Satanás.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 293) 


 


Originalmente, que espécie de ser era Satanás?  O diabo era, na realidade, um servo de Deus.  


Contudo, este servo violou a filha do Senhor.  Isto foi a Queda humana.  A Queda, conforme 


relatada na Bíblia, descreve Eva como tendo comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do 


mal, mas este fruto não era um fruto literal.  Foi a circunstância do servo ter violado a filha do seu 


senhor.  O ideal de Deus devia ter sido realizado no futuro, dando nascimento e criando um filho e 


filha que formariam a Sua linhagem, mas o arcanjo, que estava na posição de um servo, violou a 


filha do seu Senhor, e isso constituiu a origem da Queda Humana.  Pode tal coisa ser permitida 


neste mundo?  O Céu e a terra tornaram-se deste modo.  Quando vocês estudam o Princípio, 


chegarão a compreender as complexidades destas relações emaranhadas.  (85-308, 4.3.1976) 


 


Deus disse a Adão e Eva que podiam comer os frutos de todas as árvores no Jardim do Éden, excepto 


o da árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do Jardim; mas que significa isso?  Dr. 


Yoon!  Que espécie de árvores são as outras árvores, e que espécie de árvores são a árvore da vida e 


a árvore do conhecimento do bem e do mal?  São todas árvores, mas que espécie de árvores são as 







outras árvores?  Estou a perguntar-lhe o que isto significa?  Como eles vivem juntos como irmão e 


irmã, cada um deles pode tocar nas mãos do outro, acariciá-las, demonstrar afeição mútua de 


qualquer maneira, mas não podem nem mesmo olhar para o fruto da árvore do conhecimento do bem 


e do mal, nem tocá-lo.  Compreendem o que isso é?  Mesmo que toquem em todos os outros 


lugares, este lugar não pode ser tocado.  É assim que devíamos interpretar isso.  A árvore da vida 


no meio do Jardim do Éden é precisamente isso, e se disserem que é simplesmente uma das outras 


árvores, isto é um grande problema.  Compreendem o significado disto? 


Um irmão e irmã podem tocar-se mutuamente nas mãos, tudo é permitido.  Só há um irmão e irmã, 


dois deles, não é verdade?  Podem segurar-se e abraçar-se entre si.  As crianças tocam-se e fazem 


outras coisas entre si, não é verdade?  À medida que crescem, todas elas fazem isso em suas casas.  


O irmão, por exemplo, relacionar-se-á naturalmente com os seus irmãos e irmãs.  Eles podem tocar 


tudo, mas há um lugar que não pode ser tocado.  O fruto da árvore da vida, que é o órgão sexual 


masculino, é convexo, e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é feminino e côncavo.  


Estes não podem nem sequer ser tocados.  Se uma pessoa satisfaz neles os seus desejos, isso 


conduzirá a uma desgraça.  Na Bíblia está escrito de um modo metafórico.  Que poético Deus é!  


(199-93, 15.2.1990) 


 


Se lermos a Bíblia, ela diz-nos que Adão e Eva tomaram e comeram do fruto da árvore do 


conhecimento do bem e do mal, e caíram, mas que significa terem coberto as suas partes inferiores?  


Nas outras igrejas, se tivessem a mente para interpretar a Bíblia um pouco mais intelectualmente, 


seriam capazes de compreender imediatamente a origem da Queda humana.  Porque é que as partes 


inferiores são algo de que nos devíamos envergonhar?  Porque é que eles as cobriram?  Deviam 


ter coberto a boca e as mãos; nesse caso, as partes inferiores não teriam sido nada de que sentir 


vergonha.  Todavia, isto tornou-se um palácio vergonhoso que violou o amor de Deus, porque eles 


caíram usando as partes inferiores do seu corpo.  Uma fonte de verdadeiro amor devia ter jorrado, 


mas uma fonte de falso amor, centrado em Satanás, jorrou em seu lugar.  Assim, isto tornou-se a 


pior fundação de amor entre todas as fundações de amor.  (202-199, 24.5.1990) 


 


Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, foram expulsos antes, ou depois de terem 


filhos?  Não pudemos ver isto, mas, se eles tivessem tido um filho ou filha, teria Deus sido capaz de 


os expulsar?  Teria havido muito mais lágrimas.  Os netos teriam chorado: “Avô, porque nos estás 


a expulsar assim?” manter-se-iam firmes e teriam gritado… Se os quatro deles se tivessem agarrado 


aos braços e pernas de Deus e chorassem, não teria Ele de os empurrar, para os expulsar?  Não 


sabemos o que se teria passado com Adão e Eva, que pecaram, mas o seu filho e filha, que não 


cometeram pecado, teriam passado por uma angústia mais profunda.  Deus, que sabia desta 


realidade, expeliu-os antes de terem um filho ou filha.  Depois disto ter ocorrido, eles casaram-se 


de sua livre vontade e deram nascimento a filhos.  Quando Deus os expulsou, pediu-lhes que 


saíssem, casassem e tivessem filhos e filhas?  Ele disse essas coisas quando os mandou embora?  


Tentem responder.  Quaisquer que as circunstâncias fossem, eles tiveram de facto filhos e filhas, 


depois de terem sido expulsos.  (218-230, 19.8.1991) 







 


Onde podem vocês pagar dinheiro para ouvir estas palavras?  Mesmo que vendessem a vossa casa, 


dessem todo o vosso dinheiro e fizessem ofertas rituais durante dezenas de milhares de anos, 


ninguém seria capaz de vos ensinar isto.  Só o fundador da Igreja da Unificação pode fazê-lo.  


Este é o segredo do universo.  Mesmo a Bíblia não tem este tipo de explicação.  A Bíblia diz-nos 


que Adão e Eva tomaram e comeram o fruto da Árvore do conhecimento do bem e do mal e, ao 


fazerem isso, cometeram a Queda.  Como se pode afirmar que isto é um fruto literal?  Podem 


aqueles que nem sequer têm a habilidade de uma criança que acabou o jardim infantil, insistir que o 


Rev. Moon, ao qual doutoramentos foram conferidos e que se tornou o chefe dos que têm tais 


qualificações, é um herege?  O carácter chinês para „herege‟ (異端), não significa que o fim é 


diferente, mas, simplesmente, que não pode ser visto.  As minhas palavras são correctas, ou não?  


São correctas.  (238-213, 22.11.1992) 


 


Se falamos acerca do que aconteceu na altura da Queda humana, podemos chegar a compreender que 


Eva foi seduzida por um servo, enquanto ainda era menor, e separou-se do amor de Deus.  Que é a 


Queda?  Não é aquilo que a Bíblia de hoje literalmente diz, que Eva tomou e comeu o fruto da 


árvore do conhecimento do bem e do mal.  O arcanjo Lúcifer, que se tornou Satanás, sabia o que 


Deus considerava mais precioso.  Ele sabia qual era a coisa mais valiosa, que permitiria que os 


seres humanos se tornassem filhos e filhas de Deus.  Por isso, ele não pôde deixar de pensar: “Se 


também eu pudesse ter aquilo que Deus e Adão e Eva mais amam…”  (214-266, 3.2.1991) 


 


Nos Últimos Dias, temos de rectificar a linhagem caída, solucionar o sofrimento de Deus e o amargo 


caminho providencial, assim como aliviar as lamentações da humanidade.  Isto é o que precisa ser 


feito, mas sem saber isso, toda esta conversa acerca de comer o fruto do bem e do mal… Se vocês 


pensam que as minhas palavras são erradas, façam uma determinação séria e orem desesperadamente 


durante quarenta dias.  O Rev. Moon da Igreja da Unificação disse mentiras?  Nenhum de vocês 


nasceu com a verdadeira linhagem.  Por consequência, as religiões mais elevadas enfatizam a vida 


celibatária.  Seria difícil se as pessoas multiplicassem filhos dentro da linhagem caída.  (156-228, 


25.5.1966) 


 


Deus detesta a imoralidade sexual.  Porquê?  Porque os primeiros antepassados amaram em 


contravenção à lei e criaram caos no Céu e terra.  Nada pode ser feito acerca desta linhagem má.  


Assim, no mundo religioso, a vida celibatária tende a ser defendida.  Quando um homem entra num 


estado espiritual de oração profunda, uma mulher aparece sempre para o testar.  Algo assim ocorre, 


inevitavelmente, que bloqueia o caminho religioso.  Porquê?  Porque a história original foi 


bloqueada pelo amor ilícito dos primeiros antepassados humanos.  O facto de o ensinamento que 


afirma que Adão e Eva se separaram de Deus por ter comido o fruto da árvore do conhecimento do 


bem e do mal, ter permanecido intacto durante dois mil anos, é uma coisa admirável.  (41-292, 


17.2.1971) 


 







Para Deus, que é a origem do universo, um desvio não é possível.  Contudo, antes de Adão e Eva 


terem crescido, isto é, enquanto eles ainda eram imaturos, por volta dos quinze ou dezasseis anos, 


durante a adolescência, o diabo interveio.  Nessa altura, quando Eva olhou calmamente para o 


arcanjo Lúcifer, compreendeu que ele sabia todos os princípios do Céu e da terra.  Ele era um 


mensageiro de Deus e podia falar acerca da criação do Céu e da terra. 


Por outro lado, Adão estava absorvido nas suas próprias actividades… ele tinha estado a vaguear, 


tentando apanhar aves, cobras, rãs e, deste modo, como um futuro senhor, estava ocupado 


explorando, para ter domínio sobre a criação e harmonizar-se com todas as coisas na natureza; então, 


estava ele interessado em Eva?  Mesmo que ela o quisesse seguir, não podia acompanhar um 


homem forte, e se se sentasse sozinha a uma sombra, para descansar, Lúcifer segredaria para a 


seduzir e violar. 


Então, porque não podia Deus intervir nisto?  O amor dos seres humanos tem de ser governado por 


intermédio da responsabilidade humana.  Em todas as formas de amor no Céu e terra, o sujeito não 


é o mestre, mas o companheiro objecto é o mestre; assim, se Deus, que vive para a causa dos outros 


e para o desejo do companheiro, toma controlo desta situação, o princípio fundamental seria violado.  


Como Deus só se pode tornar o Sujeito de seres humanos aperfeiçoados, Ele não podia faz nada, 


ainda que estivesse a observar esta calamidade a manifestar-se.  (191-97, 24.6.1989) 


 


1.2. Se a Queda humana não tivesse ocorrido 


 


Quem é a pessoa que sofreu mais, depois da Queda humana?  Quem mais chorou e se torceu de dor, 


durante toda a história?  Foi Deus.  Porquê?  Deus sabe muito bem, e diz: “Se Adão e Eva não 


tivessem caído, teriam herdado o mais extraordinário empreendimento de todo o Céu e terra, então, 


como foi tudo isto perdido?”  Adão e Eva ainda eram imaturos, portanto não compreenderam.  


Eram inexperientes da vida, por isso não sabiam.  Se não sabiam, como podiam ter chorado e ter 


sofrido de mágoa, como Deus?  (232-114, 3.7.1992) 


 


O carácter interno de Deus consiste em Deus Pai, na posição masculina, e de Deus Mãe, na posição 


feminina.  Assim, podemos dizer que os seres humanos e toda a criação reflectem o Deus de 


características duais masculinas e femininas.  Em primeiro lugar, Deus criou Adão e Eva para ter 


um corpo, e, segundo, para realizar amor.  Quando um tal casal se aperfeiçoa e se torna a substância 


de amor, na qual dois podem formar uma unidade, Deus pode habitar neles e tornar-se o Pai de amor 


perfeito da humanidade.  Então, dando nascimento a filhos, Adão e Eva tornam-se os pais com a 


substância externa de Deus, e o mundo ideal pode emergir.  O mundo físico e o mundo espiritual 


podem então ser ligados por intermédio dos seres humanos, porque isto era uma das finalidades da 


sua criação.  Quando Deus reside dentro de Adão e Eva, então, com base em amor, Ele pode 


manifestar-Se a Si próprio como os Verdadeiros Pais da humanidade, os pais substanciais, usando 


um corpo na forma de Adão e Eva.  Porém, espero que todos vocês compreendam que isto não pôde 


ser cumprido, devido à Queda de Adão e Eva.  (Bênção e a Família Ideal – 307) 


 







Se Adão e Eva não tivessem caido, então, netos da linhagem directa de Adão, baseada em Deus, 


teriam aparecido.  Adão era o primeiro filho, o verdadeiro pai e rei, isto é, o rei dos mundos terreno 


e celestial.  Ele seria também o verdadeiro pai e filho mais velho.  Assim, a família de Adão é a 


casa real do reino de Deus.  Então, quem é o avô da família de Adão?  Deus é o avô.  Em seguida, 


o pai e mãe são Adão e Eva.  Do ponto de vista das posições representativas do passado, o avô e 


avó representam Deus; e o próprio Deus é o representativo dos pais. 


Num sentido vertical, Deus estabelece-se numa família, através do domínio da primeira, segunda e 


terceira gerações; o avô é o domínio da primeira geração manifestada substancialmente; o pai é o 


domínio da segunda geração e o filho é o domínio da terceira geração.  Então, através dos filhos e 


filhas, as gerações de uma linhagem real inviolada são transmitidas à posteridade.  (218-255, 


19.8.1991) 


 


Os direitos de verdadeiros pais, rei e filho mais velho foram os pontos de partida originais que Adão 


e Eva deviam ter herdado.  Nisso ficam o palácio de Deus, e o Seu amor.  A humanidade e o 


Criador estão ligados em unidade, o que forma a base de verdadeiro amor.  Isto é a fundação de 


família do Adão original aperfeiçoado, o palácio de Deus onde Ele pode residir para sempre.  (218-


189, 28.7.1991) 


 


A espécie de Deus de que a Igreja da Unificação fala, é o Pai vertical, baseado em verdadeiro amor.  


Então, quem são Adão e Eva?  O Pai vertical é um.  O que é vertical é só um.  Deus ama os seres 


humanos, numa relação vertical.  Esse é o centro.  É um amor vertical.  Se esse é o caso, então, 


que representam Adão e Eva?  Em frente do padrão vertical, eles têm de tornar-se os pais 


substanciais horizontais.  (189-113, 5.2.1989) 


 


Porque foi necessário algo horizontal e substancial?  Para a reprodução.  Não há reprodução 


baseada numa relação vertical.  A reprodução através de uma relação substancial horizontal, é 


necessária.  A reprodução significa que um número infinito está incluído neste plano, quando ele 


gira formando um ângulo de trezentos e sessenta graus.  Assim, para criar uma forma esférica que 


pudesse girar à volta de um eixo vertical e reunir reprodução do norte, sul, este e oeste, Deus criou 


Adão e Eva, que se podiam relacionar e unir-se por intermédio dos seus corpos, com base no Seu 


amor.  (187-115, 5.2.1989) 


 


 Todos os pais provêm de Adão e Eva.  Todos os antepassados da humanidade descendem deles.  


Através de Adão e Eva, o verdadeiro marido e mulher da humanidade podem emergir.  Através de 


Adão e Eva, o primeiro filho e filha podem aparecer.  Através de Adão e Eva, as relações entre Deus 


e filho, filha, pai e filhos todas emergem.  (188-214, 26.2.1989) 


 


 Vocês sabem porque é que Deus criou Adão e Eva?  Ele queria a oportunidade de possuir o amor 


por um filho e filha, na posição de pai.  Em seguida, queria a oportunidade de sentir a espécie de 


amor que uma noiva e noivo têm, como Adão e Eva, e o amor de um avô, em relação aos seus netos.  







Queria uma oportunidade para amar a Sua nação e o Seu mundo; queria possuir todos eles.  Todas 


estas coisas, que queria possuir, deviam ser transmitidas a nós, no mundo humano, e aqueles que as 


herdarão são a vossa tribo, raça, nação e este mundo.  Vocês têm de compreender que isto significa 


na terra e no próximo mundo, o mundo espiritual.  (188-214, 26.2.1989) 


 


 Se Adão e Eva tivessem crescido até à perfeição, teriam cumprido, sem falha, não só ao nível 


individual, mas teriam realizado algo unicamente significativo na história deste universo.  Uma 


nova família, baseada no amor de Deus, teria começado.  Deste modo, se a família, tribo, raça, 


nação e mundo tivessem sido aperfeiçoados, teria sido uma grande sociedade, como uma família 


servindo Deus.  O centro de tal grande sociedade seria Deus e Adão.  Assim, nesse mundo, a vida 


da família de Adão e os cursos de vida diária baseados em Deus permaneceriam como a tradição 


principal.  O estilo de vida, costumes, hábitos e antecedentes da vida de Adão tornar-se-iam a 


tradição central.  Isso não é outra coisa, senão a tradição ligada pelo amor de Deus.  O Seu amor é 


a fonte de vida, e de todos os ideais, por isso, mesmo que tentemos afastar-nos dele, não podemos, e 


mesmo que pudéssemos, não teríamos outra alternativa senão voltar para ele.  (91-240, 23.2.1977) 


 


 A Queda humana pode parecer um problema limitado simplesmente a Adão e Eva, mas eles são os 


primeiros antepassados da humanidade e uma existência como uma fonte; eles são a raiz.  Portanto, 


estendem uma influência sobre o indivíduo, família, raça, nação, mundo e o futuro inteiro da 


humanidade.  (97-274, 26.3.1978) 


 


 A Queda de Adão e Eva não foi só algo que os afectou a eles, mas uma queda de uma posição 


envolvendo toda a história humana.  Por outras palavras, o facto que Adão e Eva caíram, significou 


que não foram capazes de se tornar bons pais, mas, pelo contrário, maus pais.  Maus filhos 


nasceram através de maus pais e más tribos foram também formadas; por sua vez, nações más e um 


mundo mau foram formados.  Hoje, há cinco biliões de pessoas continuando a viver neste domínio 


do mundo caído.  A história humana não é uma história de alegria, mas uma história de tristeza; e a 


humanidade não é uma humanidade feliz, mas, definitivamente, uma humanidade que sofre.  (38-


149, 3.1.1971) 


 


 Quando vocês chegam a possuir amor, tudo se torna acessível.  Podem compreender não só as 


realidades bidimensionais no plano horizontal do mundo terreno, mas os vossos olhos espirituais 


abrem-se para o mundo tridimensional e, assim, atingem um estado no qual podem sentir Deus e 


aparecer directamente perante Ele.  Todavia, antes que a consciência de amor se pudesse 


desenvolver, a Queda humana teve lugar.  Uma relação de amor ilícita foi feita com o arcanjo.  Isto 


foi a causa que conduziu à destruição do universo original.  (137-127, 1.1.1986) 


 


 É um facto extraordinário que o problema da Queda humana, sendo uma consequência do mau uso 


de amor, tenha sido esclarecido durante a minha vida.  Isto é algo que está logicamente 


sistematizado através dos factos históricos e circunstâncias e, logo, não pode ser negado.  (128-88, 







5.6.1983) 


 


2. A Queda Humana significa a Herança da Linhagem de Satanás 


 


2.1. Os seres humanos herdaram a linhagem de um inimigo 


 


A linhagem de Adão e Eva mudou por causa da sua Queda.  Através de que amor?  Eles tornaram-


se a encarnação de Satanás, através do amor de Satanás, que é um adúltero e o inimigo de Deus.  O 


corpo vivo de um homem e de uma mulher entraram no domínio do amor de Satanás e tornaram-se 


unidos com base nisso; o seu fruto, foram filhos e filhas caídos.  Por conseguinte, esses filhos e 


filhas herdaram o amor, vida e linhagem de Satanás.  (227-47, 10.2.1992) 


 


Como os seres humanos caídos se tornaram seres falsos, têm de ter uma nova linhagem enxertada 


neles.  Do ponto de vista da linhagem, todos vocês têm um falso antepassado.  Até agora, só 


podiam tornar-se filhos adoptivos de Deus, porque o “vosso pai e mãe” são diferentes do original.  


Por isso, a lógica emergiu que a Queda humana está relacionada com a linhagem.  Que é a Queda?  


É a herança da linhagem, da maneira errada.  É apropriado construir a lógica que os primeiros 


antepassados caíram devido a amor mal orientado.  Por conseguinte, a asserção, pela Igreja da 


Unificação, que os seres humanos caíram, devido a amor, não pode ser negada.  Não afirma a 


Bíblia que Adão e Eva tomaram e comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e 


caíram?  Vocês sabem o que o fruto é?  É um fruto que cai de uma árvore e rola quando o vento 


sopra?  Não é. 


Adão e Eva herdaram a linhagem de Satanás, porque ele entrou nas suas mentes e se uniram com ele.  


Porque não pode Deus, que tem tanto amor, perdoar Satanás?  Na Bíblia, Jesus diz-nos que 


assassinos e ladrões seriam perdoados, que tudo seria perdoado, mas Satanás não pode ser perdoado, 


porque profanou a linhagem da humanidade.  Que significa isso?  Do ponto de vista de Deus, 


Satanás é o adúltero, um adúltero do Seu amor.  Compreendem o que isto significa?  (156-226, 


25.5.1966) 


 


Adão e Eva casaram baseados em Satanás, por isso é inegável que herdaram o seu amor, vida e 


linhagem.  Se não tivessem caído por ter comido o fruto do bem e do mal, ter-se-iam casado 


centrados em Deus.  Tal como os Verdadeiros Pais vos abençoaram a todos, na Igreja da Unificação, 


então, depois de Adão e Eva terem amadurecido, Deus tê-los-ia chamado e abençoado em casamento.  


(228-254, 5.7.1992) 


 


Se Adão e Eva não tivessem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e se 


tivessem aperfeiçoado, ter-se-iam tornado o filho e filha do Rei que criou o Céu e a terra.  Como 


eles teriam sido o filho e filha primogénitos da linhagem directa do Rei, que representaria isso?  


Eles seriam o príncipe e princesa e tornar-se-iam a fundação sobre a qual governariam o Reino de 


Deus na terra e no mundo espiritual.  O direito da realeza é só um, não dois.  (231-27, 31.5.1992) 







 


Os únicos filho e filha que Deus criou, com as suas próprias mãos, são Adão e Eva.  Como caíram, 


isso tornou-se um problema.  Então, que aconteceu devida à sua Queda?  Eles caíram por terem 


comido do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas, se tivessem obedecido a 


esse mandamento, que teria acontecido?  O Cristianismo não pôde pensar nisto.  Mesmo que 


tivesse pensado, não teria compreendido.  É como o vasto mar azul.  É profundo ou pouco fundo?  


Mesmo que se tente medir a profundidade do grande oceano, não há instrumento que o possa fazer.  


Mesmo que eles tentem saber, não é possível saber e, portanto, cobriram isso com uma coroa, 


dizendo que se deve acreditar incondicionalmente.  Contudo, não pode haver perfeição na 


ignorância.  (231-21, 31.5.1992) 


 


Porque batemos no nosso próprio corpo?  Porque os seres humanos herdaram o sangue de Satanás, 


o sangue do inimigo de Deus.  O inimigo de Deus é o adúltero.  O adúltero é o inimigo do amor de 


Deus!  O sangue do adúltero foi herdado.  Eva, que devia ter herdado a realeza da nação celestial e 


tornar-se uma rainha, tornou-se a esposa do diabo, a companheira do servo.  Isto foi o segredo do 


Céu e da terra, exposto pela primeira vez durante a minha vida.  Assim, o mundo satânico tem de 


retroceder.  (172-277, 24.1.1988) 


 


A perfeição não é possível na ignorância.  Quem é Satanás?  Para Deus, ele é o adúltero.  


Adúltero!  Eu esclareci tal problema contencioso, mas podem vocês simplesmente esquecer isto e ir 


para o Céu?  Podem receber salvação, mantendo isto escondido?  Absolutamente não.  Vocês, 


grupo falso e irresponsável!  Se uma pessoa pudesse ser salva acreditando nisso, alguém como eu já 


teria sido salvo muitas vezes.   Eu não escolheria percorrer um caminho difícil como este.  (188-


230, 26.2.1989) 


 


Porque é que o Diabo odeia Deus?  Porque é que Deus odeia o Diabo?  O Cristianismo ensina-nos 


que devemos amar os nossos inimigos.  Então, porque não pode Deus amar o Seu inimigo, Satanás?  


Se Ele amasse o inimigo do amor incondicionalmente, as distinções entre o Céu e a terra 


desapareceriam.  As leis celestiais para governar desapareceriam.  As leis da existência 


desapareceriam.  (191-43, 24.6.1989) 


 


Satanás destruiu o amor ideal de Deus, e espezinhou a vida e linhagem ideais.  Em seguida, os seres 


humanos geraram filhos.  Deus não podia envolver-se com os filhos e filhas que eram a 


manifestação do amor, vida e linhagem de Satanás.  (197-286, 20.1.1990) 


 


 Que é que o Diabo usou, para causar a Queda de Adão e Eva?  O fruto da Árvore do conhecimento 


do bem e do mal?  Eles comeram este fruto e cobriram o quê?  Cobriram a boca?  Cobriram as 


mãos?  Cobriram as suas partes sexuais, não é verdade?  Isto tornou-se a semente que semeou o 


mal.  Eles caíram antes de se terem tornado maduros, enquanto ainda eram adolescentes.  Como a 


linhagem da humanidade, na história mundial, se espalhou a partir daí, este fenómeno é aquilo que 







florescerá nos Últimos Dias.  Através de todo o mundo, quando jovens como Adão e Eva 


egoisticamente destroem a ética básica do amor, escondendo-se; quando não têm medo do Céu e da 


terra, então, vocês podem ter a certeza que a era do poder pleno de Satanás chegou à terra.  Nessa 


altura, o martelo de ferro de Deus aparecerá perante os vossos olhos.  (200-227, 25.2.1990) 


 


 Vocês têm de compreender claramente que a humanidade precisa mudar a sua linhagem, por ter 


herdado a de Satanás.  (183-308, 7.11.1988) 


 


2.2. O pecado original é herdado através da linhagem 


 


A Queda humana foi um incidente que começou com uma motivação negativa, que envolveu a 


linhagem humana.  Assim, as consequências da Queda foram herdadas como pecado original, até 


ao dia de hoje.  (Bênção e Família Ideal – 321) 


 


As pessoas que pertencem ao domínio satânico não têm absolutamente nenhuma relação com a 


linhagem de Deus.  Por outras palavras, os seres humanos, que deviam ter nascido como filhos de 


pais sem pecado, nasceram, em vez disso, através de pais pecadores.  Consequentemente, isto 


expandiu-se até à família, tribo, sociedade, nação e mundo, com base no mal.  (55-133, 7.5.1972) 


 


Eva uniu-se com o arcanjo através de conduta sexual ilícita e, além disso, Adão uniu-se com Eva 


caída; consequentemente, Adão e Eva tiveram uma relação conjugal e formaram uma família 


centrada no arcanjo, em vez de em Deus.  Como resultado, toda a humanidade veio a herdar a 


linhagem de Satanás, como descendentes de Adão e Eva.  (Bênção e Família Ideal – 325) 


 


Adão e Eva deviam ter-se unido, com base em Deus, porém, a Queda humana refere-se à sua união 


com o arcanjo, um servo de Deus.  Os seres humanos, que deviam ter herdado a linhagem de Deus, 


acabaram, em vez disso, herdando a linhagem do servo.  Logo, por mais que as pessoas caídas 


possam chamar “Pai Celestial”, isso soa falso.  Isto é porque aquilo que herdaram são as 


características primárias de natureza caída, o que significa pensar em tudo com base em si próprio, 


quer se trate de algo relacionado com Deus ou qualquer outra coisa.  Assim, os seres humanos 


entraram em conflito consigo próprios, enquanto, ao mesmo tempo, tribos e nações estavam a ser 


formadas; consequentemente, tudo veio a estar dividido.  Foi assim que o domínio da cultura 


satânica se desenvolveu.  Dividiu-se em dois, em seguida três, e assim sucessivamente.  Tudo o 


que se divide, pertence ao domínio satânico.  (91-242, 23.2.1977) 


 


Devido à Queda humana, verdadeiros pais, verdadeiro marido e verdadeiros filhos foram todos 


perdidos.  A perda foi devida a Eva e ao arcanjo.  Deste ponto de vista, as mulheres que vivem 


nesta terra dependem do pai, marido e irmão mais velho, do tipo do arcanjo.  É por isso que elas 


estão num estado deplorável.  A filha de uma família abastada veio a viver com um servo; isto é, 


veio a herdar a linhagem de um servo.  Assim, as mulheres não puderam receber o amor do marido 







original, pai e irmão.  (51-182, 21.11.1971) 


 


A restauração demorou seis mil anos, porque as características da Queda humana se tornaram 


emaranhadas nas linhagens humanas; de outro modo, o Deus poderoso teria restaurado tudo, num dia.  


Como as linhagens se tornaram mais complicadas e profundamente arraigadas com natureza caída, 


deste modo, então, se fossem todas arrancadas ao mesmo tempo, toda a gente morreria.  Portanto, 


demorou seis mil anos.  Os primeiros antepassados humanos caíram realmente por terem comido 


um fruto literal?  Se assim fosse, quão simples as coisas seriam.  (155-295, 1.11.1965) 


 


O problema consiste em saber como a base do pecado, a Queda humana, o mal, e o inferno vieram a 


existir concretamente.  Temos de remontar a Adão e Eva, e pensar no que aconteceu nessa altura.  


Se explorarmos as causas da sua Queda, então, primeiro, eles caíram por não terem acreditado no 


mandamento de Deus, nas palavras: “não comam o fruto da Árvore do conhecimento do bem e do 


mal”.  Segundo, só pensaram em si próprios.  Terceiro, tentaram amar pensando só em si próprios.  


Como isto constitui o conteúdo central da Queda humana, chegamos à conclusão que, qualquer coisa 


que tenha as mesmas características que este conteúdo, está do lado de Satanás.  Os seres humanos 


caídos são pessoas infiéis, e têm um amor baseado em si próprios.  Em última análise, aqueles que 


reivindicam amor egoísta são as pessoas do mundo secular.  (79-198, 27.7.1975)  


 


3. Satanás É o Adúltero do Amor de Deus 


 


3.1. Satanás é o arcanjo caído Lúcifer 


 


Que espécie de ser é Satanás?  Particularmente aqueles que acreditam em Jesus têm de ser capazes 


de explicar claramente a identidade de Satanás, perante Deus.  Quem é Satanás?  Ele é um 


adúltero, o adúltero de amor.  Este diabo…. Este Satanás matou cruelmente o pai, violou a mãe, e 


os filhos que vieram de tudo isto são todos vocês.  Isto parece horrível, não parece?  Se não 


acreditam, tentem orar com determinação, pelo menos uma vez, em frente de Deus, arriscando a 


vossa vida, para verificar se as minhas palavras são verdadeiras ou não.  (38-175, 3.1.1971) 


 


Se os Cristãos devem solucionar a amargura dos nossos antepassados, que resultou de serem 


acusados por Satanás, espezinhados e sacrificados em massacres; se eles são as pessoas que 


escolhem o caminho da fé, têm de identificar a realidade de Satanás e compreender o coração e 


ponto de vista de Deus, para o passado, presente e futuro.  Quando Deus for capaz de gritar: “Oh, 


meu filho, minha filha!” em lágrimas, o mundo progredirá tranquilamente.  (8-130, 29.11.1959) 


 


Para Deus, Eva era a Sua futura esposa, porque Adão devia unir-se com Deus, ou tornar-se o próprio 


corpo de Deus.  Satanás violou a esposa de Deus.  Ele é o inimigo de Deus, e o nosso inimigo.  


(22-207, 4.2.1969) 


 







Quem é Satanás?  É o adúltero que violou Eva, a qual se devia tornar a esposa de Deus.  Ela devia 


ser a esposa de Adão e, ao mesmo tempo, a esposa de Deus.  Satanás é o adúltero que violou Eva, 


que se devia tornar a esposa de Deus.  Ele é o inimigo do amor.  Assim, mesmo que Deus amasse 


os seus inimigos, Ele não nos pediu que amássemos Satanás, o adúltero.  Satanás não podia ser 


perdoado.  Deus podia amar aqueles que pertenciam a Satanás, mas não podia perdoar o próprio 


Satanás.  Este é o Princípio, que vocês têm de saber claramente.  (148-294, 25.10.1986) 


 


Eva era a filha de Deus e a futura esposa de Adão e, contudo, Satanás violou esta Eva.  Por 


conseguinte, Satanás tornou-se um adúltero perante Deus.  Até agora, as pessoas das igrejas 


tradicionais não sabiam disto.  (19-158, 1.1.1968) 


 


Satanás é o chefe dos diabos, que expulsou o mestre original, roubou a sua esposa e arrastou mesmo 


o filho e filha até à morte.  Deste ponto de vista, é possível perdoar Satanás, que é o inimigo de 


Deus e da humanidade?  Por consequência, Satanás, o diabo, tornou-se um adúltero aos olhos de 


Deus e do Seu amor.  Logo, pode ele ser perdoado?  Se tal Satanás fosse perdoado, todo o mundo 


seria arruinado.  Então, todos vocês pensam que se podem tornar os filhos e filhas de Deus, tal 


como são?  Têm de saber que até que esta circunstância pudesse ser rectificada, Deus e a 


humanidade foram incapazes de evitar seguir um caminho histórico de sofrimento e agonia.  (53-


338, 6.3.1972) 


 


As vossas famílias são aquelas que foram criadas através de amor autorizado por Deus?  Esse não é 


o caso.  As vossas famílias são aquelas nas quais o vosso pai e mãe foram ligados pelos laços de 


amor caído do mundo satânico.  Vocês, na verdade, nasceram em tais famílias.  Portanto, a 


linhagem é diferente.  É como se o vosso pai tivesse sido expulso por um ladrão, a vossa mãe, 


violada, e vocês são os descendentes corrompidos desta ligação.  Por consequência, os seres 


humanos tornaram-se uma tribo de adúlteros, que nem sequer estão cientes da existência de Deus; 


uma sociedade do diabo.  (19-102, 31.12.1967) 


 


Onde começou a vossa ligação com o amor?  Qual foi o ponto de partida?  Começou com o mal.  


O principal instigador deste mal foi o diabo.  Que espécie de envolvimento teve ele?  Ele foi o 


adúltero do amor.  Os seres humanos nasceram herdando o sangue e carne deste adúltero.  Então, é 


o amor que vocês querem receber, o amor do adúltero?  Queriam receber o amor de uma linhagem 


manchada, herdada através de um adúltero?  Esse não é o caso.  Aí está o problema.  (35-90, 


4.10.1970)  


 


Originalmente, os seres humanos deviam herdar verdadeira vida e linhagem, baseadas em Deus, e 


viver uma vida em glória, com a autoridade governante do universo, mas, devido à Queda, a 


humanidade recebeu a vida e linhagem de Satanás, baseadas no seu amor.  Ele é o inimigo de Deus.  


O inimigo do amor de Deus.  É um adúltero.  Um adúltero!  Se se escrever o carácter chinês para 


“mulher” três vezes, ele forma um dos caracteres para adúltero, kan (姦) de kanbu (姦夫). 







Compreendem quem é um adúltero?  Alguém que rouba a mulher que vocês amam, é um adúltero.  


(213-265, 21.1.1991) 


 


Satanás é um adúltero, em frente de Deus.  Os seres humanos são os filhos desse adúltero.  Por 


conseguinte, Satanás é o inimigo.  Uma pessoa que está a pensar apaixonadamente em como 


destruir este inimigo, torna-se, na verdade, uma pessoa do lado de Deus.  (16-142, 9.1.1966) 


 


Deus devotou tudo o que tinha na criação do universo, sonhando com um grande empreendimento 


cheio de esperança.  Contudo, quando todos os Seus grandes empreendimentos e fundações de vida 


foram destruídos ao mesmo tempo, o Céu e a terra tornaram-se totalmente escuros.  Foi o arcanjo 


Lúcifer que apareceu lá como Seu inimigo.  Devíamos destruir este Lúcifer, ou não?  O filho e 


filha a quem Deus amava ao máximo, como o osso dos ossos, carne da carne, foram tomados por 


Lúcifer, como o seu próprio filho e filha.  Devia a cabeça de um tal inimigo, ser cortada, ou não?  


Foi Deus quem primeiro agonizou sobre tal problema.  (27-60, 23.11.1969)  


 


Vocês têm de saber que a fonte do mal que destruiu a posição de príncipe e princesa que Deus tinha 


criado, destruiu o amor da família do príncipe e princesa, a linhagem do Rei, e a família e nação 


celestial, que eram o ideal de Deus, foi o diabo, Satanás.  (302-220, 14.6.1999) 


 


A origem do mal não é só o inimigo de Deus, mas o inimigo da humanidade.  É como se a família 


real, o príncipe e princesa vivendo no palácio do reino fossem apanhados pelo inimigo geral e 


forçados a viver como servos, que, então, multiplicam os descendentes dele pelo mundo inteiro.  


Embora os seres humanos se devessem ter desenvolvido com base no príncipe e princesa sob a 


autoridade do rei, eles são como uma gentalha que se multiplicou sob o mau reinado do diabo.  


(302-222, 14.6.1999)  


 


3.2. Satanás é o inimigo do amor 


 


Quem é o arcanjo?  É o adúltero que roubou a esposa de Deus.  Por outras palavras, o sujeito do 


mal, Satanás, é um adúltero que roubou a esposa de Deus.  Um adúltero (kanbu) não é o chefe de 


alguma organização (também kanbu).  Significa que ele é um adúltero que roubou amor e satisfez 


nele os seus desejos.  Isto não foi compreendido.  (35-71, 3.10.1970) 


 


Originalmente, os seres humanos deviam ter sido os príncipes e princesas de Deus, mas tornaram-se 


os filhos do servo e multiplicaram os filhos dele.  Vocês sabem quem Satanás é, não é verdade?  


Ele é um adúltero.  Que é um adúltero?  Um ladrão de amor.  Isso é alguém que se desvia do 


caminho do amor baseado em princípios.  Portanto, Satanás é um ladrão de amor.  (135-283, 


15.12.1985) 


 


 







Quem é Satanás?  Satanás é um adúltero de Deus.  Um adúltero!  Ele matou o seu próprio pai, 


violou a sua própria mãe e pretendeu ser o dono dessa casa.  A humanidade soltou o pior de todos 


os inimigos e tornou-se incapaz de destruí-lo.  (153-270, 26.3.1964) 


 


Vocês pensam que Deus é capaz de amar um adúltero?  Essa é a Sua mágoa.  Quão miserável 


Deus é!  Que espécie de adúltero é este?  Ele violou três gerações.  Avó, avô, mãe, pai e, 


incluindo os filhos, ele violou três gerações.  Que significa isso?  Satanás ocupou o palácio inteiro 


da nação de Deus, e foi como se tivesse violado lá a sua própria avó, mãe, e mesmo a sua própria 


esposa, e as tivesse matado.  Esta é a espécie de inimigo que Satanás é.  (188-230, 26.2.1989) 


 


Se o inimigo do amor, Satanás, o diabo, fosse perdoado, então o Céu e terra seriam virados ao 


contrário.  Ele não pode ser perdoado, para que esse amor original possa ser restaurado.  Isto não 


pode ser feito sem julgamento.  Assim, Deus considera relações ilícitas de amor, como o grande 


inimigo.  Ele não se pode estabelecer na terra, porque este fenómeno se expandiu.  (53-140, 


13.2.1972) 


 


Para que são necessários o conhecimento, poder e riqueza deste mundo humano?  São necessárias 


coisas como o amor ou família humanísticos, na sociedade humana caída?  Temos de negá-las.  Os 


seres humanos caídos são uma tribo que herdou o sangue de Satanás, o adúltero.  Temos de rejeitar 


todas essas coisas.  (188-234, 26.2.1989) 


 


Toda a gente quer tornar-se o filho e filha de Deus.  Este é o ideal original da criação, e temos de 


nos tornar assim, mas os seres humanos, que deviam ter nascido de tal linhagem, foram arrastados 


pelo inimigo e receberam a linhagem de Satanás, o inimigo do amor de Deus.  Devíamos ter 


nascido herdando a linhagem de Deus, mas a realidade é de facto muito lamentável.  (191-244, 


25.6.1989) 


 


Que reivindicaria Satanás, perante Deus?  “Tu és Deus, mas eu tornei-me o diabo.  Admito isso.  


Sou o diabo.  Então, se eu olhar para os teus princípios, quando Tu criaste o arcanjo e Adão e Eva, 


criaste o ser Lúcifer, com base num padrão de amor eterno, ou simplesmente amor temporário?” ele 


perguntaria.  Como teria Deus de responder, então?  Diria Ele: “Eu criei-te com base num padrão 


de amor temporário”?  Evidentemente que Ele teria de dizer: “Criei-te com base na eternidade”.  


Então, se Satanás perguntasse: “Mesmo que eu mudasse, não é verdade que Tu não poderias 


mudar?”  Deus responderia: “É verdade”.  Satanás diria: “Se eu mudasse e cometesse um acto 


destrutivo, não é verdade que Tu não serias capaz de destruir?”  “É verdade”, responderia Deus.  


Esta é a coisa a que Satanás se agarra e da qual tira proveito.  (125-264, 27.3.1983)  


 


Vocês não podem entrar no Céu, sem amar o vosso inimigo.  Eu disse que sem amarem o vosso 


inimigo, vocês não podem entrar no Céu, mas quando isto é compreendido no mundo espiritual, 


quanta inveja eles têm das pessoas na terra.  Porquê? Porque embora Adão e Eva tivessem caído, os 







princípios e leis de Deus não mudaram.  Os princípios e leis para entrar no Céu não mudaram antes 


ou depois da Queda de Adão.  Se o Adão original não caído se tivesse aperfeiçoado, então, na altura 


da sua perfeição, Deus e Adão teriam sido unidos… Ouçam bem.  Era o princípio e lei que eles 


deviam ter amado o arcanjo Lúcifer e tê-lo levado consigo para o Céu.  Esse tipo de princípio e lei 


permanecem.  É a isso que Satanás se agarra e reivindica.  (182-282, 26.10.1988) 


 


Neste mundo secular, criminosos conduzem-se com dignidade, aonde quer que vão, como se não 


tivessem cometido nenhuns crimes, quando ninguém sabe dos seus crimes.  Todavia, se mesmo um 


rapazinho testemunhasse que presenciou um crime a ser cometido, o criminoso teria de render-se 


nessa altura.  Assim, para fazer Satanás render-se, devíamos expor a sua identidade e o seu crime, e 


começar um movimento para o expulsar do Céu e da terra.  (53-194, 21.2.1972) 


 


Deus é o protagonista da lei celestial eterna, por isso temos de levar Satanás perante Deus e acusá-lo 


dos seus crimes.  Observando-o a defender-se a si próprio, temos de acusá-lo, como um advogado 


de acusação o faria, e apertá-lo fortemente, para que não possa fazer nada.  Então, não o próprio 


arcanjo caído, mas os arcanjos que não caíram têm de afirmar: “Correcto!  Foi isso exactamente 


que aconteceu!  Isso está correcto!”  (65-201, 19.11.1972) 


 


4. O Fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal Era o Órgão Sexual de Eva 


 


4.1. Cobrir as suas partes inferiores foi uma indicação de pecado 


 


Não temos a certeza se Eva tomou e comeu o fruto da árvore do conhecimento de bem e do mal ou 


se tomou uma maçã, mas, para fazer isso, primeiro, ela teria tido de ver com os olhos, em seguida, 


mover as mãos para a apanhar e, finalmente, comê-la com a boca.  Para ter apanhado e comido, os 


olhos, mãos e boca teriam de estar todos envolvidos.  Como estes eram os elementos da acção, 


então, depois de apanharem e comerem o fruto, Adão e Eva deviam ter coberto os olhos, escondido 


as mãos e coberto a boca; contudo, depois de comerem o fruto, cobriram as suas partes inferiores.  


Este é o problema.  (54-62, 11.3.1972) 


 


Os seres humanos foram criados na posição de filhos amados de Deus, mas eles têm de nascer e 


crescer neste domínio.  Para dominarem o universo, depois da maturidade, eles têm de girar à volta 


de Deus.  Assim, Deus tem de descer, unir-se com o eixo e fazer girar o universo.  No Princípio, 


as palavras: “não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal”, significam que eles 


deviam esperar até se tornarem maturos.  Isto é, esperar até que o ponto central pudesse ser 


estabelecido, onde Deus pudesse habitar nos seres humanos.  (171-11, 5.12.1987) 


 


Que vem primeiro, amor ou conhecimento de nós próprios?  O amor vem primeiro. Então, é 


possível passar através de toda a parte.  Se fosse assim, não haveria muros ou vales no caminho da 


vida.  As engrenagens da verdade celestial ter-se-iam ajustado perfeitamente nos dentes das rodas, 







de modo que poderiam revolver de acordo com o grande esquema da verdade celestial, mas, ao 


separar-se disto, a mulher começou baseada no próprio conhecimento de si própria.  Que é que a 


Bíblia diz que ela queria comer?  O conhecimento de si própria mostrou que, quando ela viu o fruto 


da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele pareceu bom para comer e os seus olhos seriam 


abertos!  Isto tornou-se o problema.  Portanto, podemos ver que estar numa posição na qual se 


pode ter conhecimento e fazer asserções de nós próprios, significa que já se está no domínio 


invadido pelo malvado Satanás, o domínio da natureza caída!  Temos de compreender isto 


claramente.  (171-109, 13.12.1987) 


 


Se considerarmos onde Satanás fixou as suas raízes, foi no corpo físico.  Deus criou Adão e Eva, 


mas eles caíram enquanto ainda eram imaturos.  Deus ordenou-lhes que não comessem do fruto da 


árvore do conhecimento do bem e do mal, mas isto não se referia a um fruto literal.  Quando eles 


tomaram o fruto, se tivessem usado as mãos para comer com a boca, então teriam escondido as mãos 


e coberto a boca, mas porque é que cobriram as partes inferiores?  Esta é a armadilha da morte, a 


raiz que destruiu a cultura humana original.  A palavra “amor” é uma palavra extremamente 


sagrada, mas, apesar disso, porque tem sido usada como um termo vulgar?  Porque o seu mau uso 


destruiu o verdadeiro caminho do Céu e da terra.  (198-110, 25.1.1990) 


 


Porque foi Deus incapaz de intervir nesta situação e permaneceu tão impotente?  Que foi tão 


miserável acerca da Queda humana?  Porque é que Adão e Eva cobriram as suas partes inferiores, 


depois de terem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal?  Eles profanaram a 


linhagem.  O facto de terem manchado a linhagem significa que mancharam o amor.  Os seres 


humanos, que deviam ter-se tornado o órgão nervoso central da grande existência do Céu e da terra, 


caíram enquanto ainda eram imaturos.  Quem violou a mulher?  O arcanjo, que era o servo, violou 


a filha de Deus, Eva, que, no futuro, se teria tornado a rainha de Deus e a Sua manifestação.  A 


linhagem foi virada ao contrário.  É possível que vocês estejam a ouvir isto pela primeira vez.  


(200-50, 23.2.1990) 


 


Que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal?  Vocês sabem o que é?  Ele refere-se 


às partes privadas da mulher.  Em coreano, não se diz: “Comi aquela mulher”.?  A língua coreana 


é curiosa.  Os homens usam tal linguagem.  “Vou tomar e comer aquela mulher”.  Mesmo 


pessoas que não estão familiarizadas com a linguagem bíblica, dizem coisas dessas.  Isto exprime 


aquilo que está no coração.  Todas as pessoas deviam falar a partir da sua consciência.  Nos 


Últimos Dias, todas as pessoas têm de exprimir coisas como elas realmente são.  (137-252, 


3.1.1986) 


 


Vocês pensam que o pecado original tem a sua origem na ingestão do fruto da árvore do 


conhecimento do bem e do mal?  As pessoas dizem que um pai que comeu esse fruto, cometeu um 


pecado, mas que é o fruto, que torna todas pecadoras mil gerações e mesmo dez mil gerações de 


descendentes?  Isto tem de envolver a linhagem.  Se a raiz do pecado é plantada na linhagem, 







continua eternamente por intermédio da lei da hereditariedade.  Isto só pode ser possível através de 


uma relação de amor.  O mau uso do amor sexual é a causa da Queda humana.  (23-167, 


18.5.1969) 


 


Se os primeiros antepassados humanos caíram devido à ingestão literal do fruto da árvore do 


conhecimento do bem e do mal, como se diz no Cristianismo, então, a restauração podia ser 


completada dum dia para o outro.  Se Deus criasse algo mais saboroso e melhor que este fruto, e 


fizesse os seres humanos comê-lo, isto serviria como restauração por indemnização.  Falando 


teoricamente, isto estaria correcto.  (38-164, 3.1.1971) 


 


O lugar onde Adão e Eva deviam encontrar-se é tal, que eles seguem uma linha vertical e se 


encontram no topo do período de crescimento.  Para se encontrarem, deviam formar uma unidade, 


baseada no amor.  Onde é o amor estabelecido?  É estabelecido no centro, é estabelecido de 


acordo com o centro.  Isto refere-se aos órgãos sexuais do homem e da mulher.  É aqui que o amor 


foi perdido.  É deste modo que os órgãos do homem e da mulher têm tal valor.  Assim, os homens 


e mulheres têm de cuidar deles, durante a sua vida, como se tratasse de Deus.  Este é o lugar mais 


sagrado.  (185-278, 17.1.1989) 


 


Depois de Adão e Eva terem caído, porque cobriram as suas partes inferiores?  O Cristianismo não 


está ciente de tal assunto.  Quê?  Eles tomaram e comeram um fruto literal?  Porquê, então, 


expulsou Deus o Seu querido filho e filha?  Quão crítico podia o problema ter sido, que foi 


necessário expulsá-los?  (197-263, 19.1.1990) 


 


Eva devia tornar-se a mãe de um de dois mundos.  Ela permaneceu numa posição de escolher entre 


o bem e o mal.  Então, quem tem de decidir se deve ou não seguir a direcção do bem ou do mal?  


Ela própria tem de decidir.  Para isso, tem de esmagar o mal, esmagar Satanás e agarrar-se a Deus.  


Tem de agarrar-se a Deus muito mais fortemente do que atacaria Satanás.  Para atacar o mal, vocês 


têm de exercer toda a força que têm.  Então, têm de agarrar-se a Deus com uma força maior que 


essa.  (31-18, 8.4.1970) 


 


Que foi a Queda humana?  No Cristianismo, diz-se que consistiu em “tomar e comer do fruto da 


árvore do conhecimento do bem e do mal”.  Assim, eles pensam que isto é um fruto literal.  Porém, 


um fruto literal não tem o mesmo valor que um ser humano.  Originalmente, quando plantas foram 


criadas, foram feitas para estar abaixo dos seres humanos.  Deus não as criou para ter uma 


característica que pudesse conduzir algo de mais valor que elas, em direcção à Queda.  (166-42, 


28.5.1987) 


 


As igrejas estabelecidas chamam ao “comer do fruto” a Queda humana.  Uma tal interpretação é 


materialista.  Se o espírito caiu por ter comido matéria, como é isso diferente da teoria comunista, 


que afirma que o espírito deriva da matéria?  Cairá o espírito, por comer matéria?  É possível cair, 







por comer matéria?  Podemos compreender que a matéria caia por causa do espírito, mas não faz 


sentido que o espírito tenha sido conduzido à Queda pela matéria.  É o materialismo que afirma que 


o espírito deriva da matéria.  (41-292, 17.2.1971) 


 


4.2. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal representa a encruzilhada entre a 


vida e a morte 


 


A Bíblia diz que Adão e Eva podiam comer dos frutos de todas as árvores no Jardim do Éden, mas 


não deviam nem mesmo olhar para a árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, no 


centro do Jardim, ou tocar nelas.  Que significa isto?  Que são “todas as árvores”?  Como Adão e 


Eva eram irmãos, podiam segurar nas mãos um do outro, beijar-se e comer dos frutos de todas as 


árvores, excepto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida; Deus 


disse que eles não deviam tocar no órgão sexual feminino e no órgão sexual masculino.  Foi assim 


que os advertiu.  (200-50, 23.2.1990) 


 


Vocês sabem o que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, que se tornou a origem da Queda 


dos primeiros antepassados humanos?  Era o órgão sexual do homem e da mulher.  Mesmo para 


um rei, se ele o usa propriamente, a sua nação prosperará, mas, se o usa impropriamente, a nação 


será destruída.  Devido a este mau uso, famílias são destruídas, a sociedade é destruída, tudo é 


separado entre Céu e inferno.  O fruto do mal nasceu, onde o fruto da bondade devia ter estado.  


Não é isso o fruto do bem e do mal?  Toda a gente tem o fruto do bem e do mal, ou não?  O órgão 


sexual da mulher é o fruto do bem e do mal.  É a cabeça de uma cobra venenosa.  Porque é que 


Jesus chamou cobra, a Satanás?  Porque é que ele disse que Satanás era uma cobra?  Isso é a 


cabeça de uma cobra.  Temos de compreender isto.  A cabeça de uma cobra venenosa!  Mulheres 


e homens todos procuram isto, não é verdade?  Não é isso que se passa com mulheres e homens?  


(227-251, 14.2.1992) 


 


Que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal?  Se o amor for mal usado, vocês 


herdam o fruto do mal eterno.  Se amarem propriamente, herdam o fruto da bondade eterna.  É 


este fruto do bem e do mal, algum tipo de fruto?  As pessoas eu afirmam que o fruto é um fruto real 


são loucas!  O fruto do bem e do mal refere-se aos órgãos sexuais das mulheres.  (226-110, 


2.2.1992) 


 


Como a mulher tinha uma maior predisposição para cair que o homem, Deus avisou: “Não comas do 


fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal!”  Se o órgão sexual de uma mulher encontra 


uma boa pessoa, um bom fruto emergirá, e se encontra um mau homem, um mau fruto emergirá.  O 


fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal refere-se ao órgão sexual das mulheres.  Podem 


os homens dar filhos à luz?  Esse tipo de coisa não acontece aos homens.  (221-282, 26.10.1991) 


 


Quando o aviso foi dado que o fruto da árvore do conhecimento e do mal não devia ser comido, a 







quem foi dado?  Não foi a Adão.  Na sua adolescência, Adão estava ocupado a brincar lá fora, 


voltava para casa cansado e em breve ia dormir.  Em contraste, a mulher sentava-se sempre, 


dizendo coisas como: “A luz do sol é maravilhosa e quente!  Oh, as flores estão a desabrochar!  A 


água é tão limpa e o ar tão fresco!” Não disse ela também algo como: “Quero ser tão bela como uma 


flor!”  Assim, quando se considera quem atinge primeiro a puberdade, são as mulheres.  (221-280, 


26.10.1991) 


 


O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal refere-se ao órgão sexual da mulher.  O órgão 


sexual!  Um fruto de bondade ou um fruto de maldade podia nascer dele.  Se uma mulher se liga a 


uma má pessoa, obtém uma má semente, e se se liga a uma boa pessoa, obtém uma boa semente.  É 


isso que se passa com o órgão sexual de uma mulher.  Através da Queda, Eva recebeu o sangue do 


diabo.  O diabo era de facto o arcanjo.  Este arcanjo era o representante dos servos.  (209-285, 


30.11.1990) 


 


Sobre quê, daria Deus um aviso?  Para Deus, que criou o Adão e Eva ideais, sobre que espécie de 


situação os avisaria?  Sobre quê, uma mãe ou pai adverte jovens homens e mulheres?  Em relação 


a quê, diriam eles que é necessário precaver-se?  É a mesma linha de raciocínio.  Que diria Deus 


que é preciso ter cuidado com?  Ele não precisa de dinheiro.  Não precisa de conhecimentos.  


Não precisa de poder.  Essas são coisas que Ele pode sempre possuir, conforme Lhe agrada.  


Contudo, mesmo Deus não pode fazer aquilo que quiser com o amor.  (196-41, 24.12.1989) 


 


Na Bíblia está escrito: “Se tomares e comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, 


os teus olhos serão abertos”.  Que significam as palavras, “os olhos serão abertos”?  Quando os 


homens conhecem as mulheres, e as mulheres conhecem os homens, isto não é outra coisa senão 


conhecer o sexo oposto.  Se vocês nasceram como homens e não conhecem mulheres, isso é 


estúpido.  Qual é o ideal mais elevado?  O foco ideal que um homem devia prosseguir, é uma 


mulher.  Uma mulher, mas que espécie de mulher?  Uma mulher que se harmonize perfeitamente 


com o seu coração, se harmonize com ele quando jovem, quando velho, e para sempre, não é este o 


tipo de mulher que ele procura?  (178-52, 1.6.1988) 


 


Quando Deus criou os seres humanos, a que parte devotou Ele o maior esforço?  Foi aos olhos, 


boca, nariz, mãos?  As pessoas nem sequer pensam nisto.  Foi à base do amor.  À base do amor!  


Isso refere-se às partes sexuais de homens e mulheres.  Isso é o palácio principal do amor.  É aí 


que tanto o homem como a mulher aprendem acerca do amor e, sem isso, não o compreenderiam.  


O dono do amor não poderia aparecer.  (302-220, 14.6.1999) 


 


Onde fica o palácio real do amor, vida e linhagem?  É o órgão mais importante do homem e da 


mulher.  Era o lugar sagrado do amor, na altura da criação.  Era o lugar mais sagrado.  Se for 


invadido, tudo será destruído.  (205-328, 2.10.1990) 


 







Três coisas preciosas estão ligadas ao lugar sagrado.  O amor, vida e também a linhagem estão 


ligados aí.  A origem destes três importantes elementos está no órgão sexual.  (205-328, 


2.10.1990) 


 


Do ponto de vista do ideal original de Deus da criação, o órgão sexual é o lugar sagrado mais 


precioso.  O lugar sagrado, o lugar mais sagrado!  Esse lugar não é aquele onde qualquer pessoa 


pode entrar.  A não ser o “sumo-sacerdote”, a pessoa encarregada, ninguém pode abrir a sua porta, 


como lhe apetece.  Nas Canções de Salomão, na Bíblia, a fonte com um selo refere-se a isto.  


(205-328, 2.10.1990) 


 


Como pode o preço do pecado ser pago, tratando algo tão precioso como o palácio real da vida, amor 


e linhagem, como se não tivesse nenhum valor, como o filho pródigo?  Não é isto um problema 


sério?  Isto é um lugar sagrado.  É o lugar mais sagrado, que Deus criou como o órgão mais 


precioso.  Que acontece quando isso é profanado?  No curso de Moisés, não foram aqueles que 


profanaram a Arca da Aliança, mortos imediatamente?  Isto é o mesmo.  A profanação da base do 


amor, que é o mesmo que o lugar mais sagrado, não pode ser permitida.  Os homens e mulheres 


abraçam-se mutuamente.  Amar-se mutuamente é um acto cósmico.  É a pedra de toque que forma 


o domínio de unidade de Deus e da humanidade.  É o momento em que pode ser concedida a 


relação na qual o finito pode ser ligado ao infinito.  (218-133, 14.7.1991) 


 


Quando um homem e mulher santos, um amor, vida e linhagem sagrados se movem e são ligados, e 


uma criança nasce, então, essa criança pode ir directamente para o Céu.  Religião e treino espiritual 


não serão necessários.  Quando a mente e corpo são fixos num ângulo recto, quando tudo, incluindo 


o amor, pode crescer sem perda, e quando o interior e exterior são aperfeiçoados, pode compreender-


se tudo, sem se ser ensinado.  Nós, seres humanos, devíamos ser assim.  Eu tornei-me o fundador 


da Igreja da Unificação, depois de ter aprendido estas coisas?  Não, eu já as sabia.  Sabia como as 


coisas eram.  Vim a sabê-las, sem ser ensinado.  (211-247, 30.12.1990) 


 


Que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal?  Até agora, era um segredo.  Não 


podíamos falar nisso.  Foi a falta dos primeiros antepassados humanos.  Como foram os 


antepassados que cometeram um erro, estas palavras não podiam ser reveladas até que os 


verdadeiros antepassados, aparecessem.  Nem Deus nem Satanás podiam revelá-lo.  (191-232, 


25.6.1989) 


 


5. O Sofrimento de Deus por causa da Queda Humana e o Seu Coração durante a Restauração 


 


5.1. O inimigo do amor; o amargo sofrimento causado pela Queda humana 


 


O facto da Queda humana está ligado à expulsão do filho e filha mais velhos, do Jardim do Éden.  


O primeiro filho foi um filho único.  A primeira filha foi uma filha única.  Adão e Eva nasceram 







finalmente como o único filho e filha de Deus, depois de biliões de anos.  Pensem como deve ter 


sido o momento em que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o Seu 


único filho e filha tiveram de ser expulsos.  Para vocês também, se só tivessem um filho ou uma 


filha e esse filho ou filha única morresse, quão grande seria a dor dos pais? 


Existe um provérbio que a morte de um filho único, depois de sete gerações, será lamentada pela vila 


inteira, aldeia e todas as pessoas conhecidas.  Não podemos imaginar a tristeza de pais que 


perderam um filho único depois de sete gerações, todas as famílias na área, os pais, filhos, irmãos, 


portanto, todos simpatizam com eles….Quando consideramos isto, Adão e Eva eram o único filho e 


filha, depois do equivalente a quantos anos?  Foi o equivalente a biliões de anos!  Biliões de anos! 


Assim, a relação de pai e filho não pôde ser realizada.  Para Deus poder restaurar a perda de um 


filho único, depois de biliões de anos, não havia nenhuma outra alternativa senão passar por este 


sofrimento.  Não sabíamos que o Pai Celestial tinha passado por tal sofrimento.  (301-100, 


20.4.1999) 


 


Quem é Satanás?  Ele é o adúltero do amor de Deus…. Deus esteve na posição de ter de permitir 


que o inimigo Satanás fizesse amor com Eva, ouvi-lo fazer acusações mil, dez mil vezes e, contudo, 


ter de amá-lo mesmo assim.  Essa foi a posição de Deus.  Todos vocês não fazem ideia da situação 


impossível em que Deus esteve.  A posição de um homem que tem de deixar o inimigo fazer amor à 


sua querida esposa e, contudo, não teve outra alternativa senão orar por felicidade…. temos de saber 


que a posição de Deus foi ainda pior que essa.  Poderiam vocês fazer isso?  (182-174, 16.10.1988) 


 


Satanás é o adúltero de Eva.  Por conseguinte, ele é o inimigo do amor de Deus.  Ainda que esse 


inimigo de amor aparecesse e acusasse Deus, durante milhares de anos, Ele tem continuado o Seu 


trabalho, como um verdadeiro dono, até hoje, sem hesitação.  Assim, até que Deus faça aparecer 


uma figura central, neste mundo, ninguém devia lamentar-se ou opor-se à Sua vontade, porque o 


arcanjo caído existe.  (182-246, 23.10.1988) 


 


Satanás é adúltero do amor de Deus.  Estas são as palavras que o Rev. Moon primeiro anunciou ao 


mundo, mas que é o diabo, exactamente?  Um servo violou a pessoa que se devia tornar a esposa de 


Deus.  Quem são Adão e Eva?  São o corpo de Deus.  Na Bíblia, a primeira Carta aos Coríntios, 


diz: “Vocês não sabem que são o templo de Deus…?”  Essa é a casa de Deus.  A Bíblia diz que 


Adão nomeou todas as coisas da criação.  Que significa isso?  Significa que Deus tinha entrado no 


seu coração.  (209-40, 25.11.1990) 


 


Do ponto de vista de Deus, Satanás é um adúltero.  Eva é a adúltera, e Satanás é o adúltero.  Deus 


não podia restaurar uma mulher, uma filha, em tal posição, a não ser que tivesse o coração de pensar 


nela como uma mulher pura e filha pura.  De outro modo, Ele não seria capaz de restaurá-la ao seu 


estado original.  Ninguém sabe esta situação miserável do coração de Deus, um tão profundo 


mundo do coração.  Ninguém sabe, excepto eu.  (227-47, 10.2.1992) 


 







Quando a esposa que um homem ama, lhe foi tirada pelo inimigo e, em seguida, volta, depois de dar 


um filho à luz, podem tal mãe e filho ser bem acolhidos, com o mesmo coração puro, como o que 


existia antes do casamento?  Deus tinha de demonstrar este tipo de coração.  Satanás é o inimigo 


do amor. O adúltero do amor.  Essa foi a posição quando Adão e Eva caíram.  Mas no mundo do 


coração de Deus, a não ser que esse cume seja ultrapassado, o mundo de paz não virá.  Uma vez 


que esse padrão de coração seja estabelecido, Satanás render-se-á naturalmente.  (237-238, 


17.11.1992) 


 


Deus não teria sido capaz de fazer as coisas que fez, se tivesse tratado o filho e filha do diabo, que se 


tornaram os inimigos do amor, como filhos do inimigo.  Ele tinha de estabelecer o padrão que os 


podia amar com o mesmo coração de amor que tinha para com o filho e filha originais, antes da 


Queda humana.  Vocês já alguma vez consideraram que Deus está numa situação tão miserável que 


só pode actuar deste modo?  (208-291, 20.11.1990) 


 


No Cristianismo e noutras religiões, o padrão mais elevado é amar o vosso inimigo.  Como Deus 


permanece nesta posição, Ele não pode deixar de amar o diabo, Satanás.  Ele é o inimigo do amor, 


mas Deus tem de amar este inimigo ainda mais que o Adão e Eva não caídos.  Porquê?  Porque 


quando Eva, que foi amada no seio do inimigo, volta com filhos e filhas ilegítimos, a não ser que o 


pai os ame mais que aos seus próprios filhos, não é possível que Eva volte à sua posição original.  


Vocês compreendem o que isto significa?  (235-84, 29.8.1992) 


 


Podemos chegar à conclusão que não é possível tornar-se os filhos e filhas de Deus, sem ter a 


magnanimidade de alguém que possa orar pela felicidade da sua amada esposa, mesmo que ela tenha 


sido amada no seio do inimigo.  Porquê?  Quem era Eva?  Era a esposa de Deus.  Ela foi 


alguém, como uma adúltera, que tem estado, até hoje, à mercê de Satanás, durante seis mil anos… na 


realidade, não foram seis mil anos.  Foram várias dezenas de milhares de anos.  Não consideramos 


a história da humanidade como sendo à volta de dez milhões de anos?  Quem conheceria os vales 


do coração doloroso de Deus, o qual tem tido de suportar Satanás e as suas acusações, durante todo 


esse tempo?  É por isso que estou a dizer que uma pessoa que não tenha tido a experiência de 


deixar o seu inimigo amar a sua querida esposa e, contudo, tenha mantido o coração de orar pela 


felicidade desse inimigo, não pode conhecer o coração de Deus.  (184-302, 1.1.1989) 


 


Considerando o coração de Deus, que teve de aceitar Eva como estando na sua posição original e 


pura, apesar do facto de ela O ter deixado no dia antes do seu casamento com Ele, se ter tornado uma 


adúltera, gerado filhos e filhas, e estar a viver de tal maneira, eu pensei que a Mãe tinha de ser 


educada para ser verdadeiramente uma mãe extraordinária.  Só se ela se puder tornar mais 


admirável que a primeira Eva, pode ser curada a ferida do coração sofredor de Deus, mortificado e 


ferido tão profundamente por Eva.  A família de Verdadeiros Pais tem de fazer isto.  


Compreendem o que isto significa?  (233-255, 1.8.1992) 


 







Para adquirir os direitos do filho mais velho, eu tinha de ter o coração de permitir que a minha 


querida esposa fosse amada pelo diabo Satanás e, mesmo assim, abençoá-los.  Vocês 


compreendem?  Deus estava em tal posição.  O diabo é o adúltero do amor.  Embora ele seja o 


inimigo, alguém qualificado para ser o Messias, nos Últimos Dias, não pode libertar Deus, a não ser 


que permaneça na posição de sacrificar mesmo a sua própria noiva, a Satanás e, mesmo assim, se 


determine a libertar Deus.  (185-133, 3.1.1989) 


 


5.2. As condições para as acusações de Satanás 


 


O diabo é o adúltero do amor de Deus.  Até esta altura, se o diabo, o adúltero do amor, fez 


acusações, o próprio Deus teve de se haver com ele.  Deus teve de perseverar no Seu coração, até 


hoje, de modo a redimir a condição que Lhe permitiria dizer, em frente de toda a humanidade, que 


Ele amava o diabo.  Porquê?  Se o arcanjo não tivesse caído, ele teria permanecido como uma 


arcanjo, mas não podia ter entrado no Céu sem ser amado por Deus.  Deus e os Seus filhos e filhas, 


aqueles que tinham amado o arcanjo, teriam entrado no Céu.  Por consequência, Satanás acusa, 


apesar daquilo que aconteceu.  Quando ele diz: “Ainda que eu me tenha tornado o diabo, o Teu 


princípio da criação, o padrão original do princípio permanece, por isso, não é a regra que Tu tens de 


me amar, e os Teus filhos e filhas têm de me amar para poderem entrar no Céu?”  Deus só pode 


gemer, “sim”.  Até agora, Satanás tem estado a agarrar Deus pelo colarinho e a acusá-l‟O.  (185-


56, 1.1.1989) 


 


Quem é Satanás?  O adúltero do amor de Deus.  Este malicioso diabo, mesmo depois de destruir 


os princípios morais da verdade celestial, está ainda descaradamente a dominar toda a humanidade 


na terra, atormentando-a, roubando-a, atacando-a violentamente.  Ele diz: “Amontoarei esses 


patifes num caixote do lixo, no inferno.  Se os deixar sozinhos, eles voltarão para Deus num 


instante, porque têm uma mente original que os conduz a Ele”.  Tal como quando a Primavera vem, 


os ramos finos e secos das árvores começam a despontar na luz das manhãs de Primavera, se o 


coração de uma pessoa receber calmamente a liberdade, então, a mente original naturalmente tenta 


voltar para Deus.  É por isso que Satanás é tão cruel, tentando lançar as pessoas no inferno.  


Contudo, elas não sabem isto.  Estou a tentar libertar toda a humanidade, a qual não está ciente do 


facto que o seu destino é tão miserável.  Estou a tentar unir toda a gente, para construir um mundo 


unificado.  (142-281, 13.3.1986) 


 


A todo o custo, temos de ajustar contas com o adúltero do nosso Pai Celestial .  O ajuste de contas 


não pode ser feito com espingardas e espadas.  A não ser que tenhamos um amor maior, não é 


possível liquidar as contas.  Assim, amando este inimigo, podemos permanecer perante Deus, que 


tem incessantemente agido de acordo com o princípio original da criação.  Porquê?  Porque o 


diabo Satanás, o arcanjo caído, originalmente devia continuar a receber o amor de Deus depois da 


altura da criação.  Como ele devia receber amor eternamente, ainda vai para Deus dizendo: “Para 


que Tu te tornes Deus, tens de estabelecer o princípio de me teres amado, mesmo que eu tenha 







cometido a Queda; ou não podes estar na posição de dominar este universo”.  O problema está aqui.  


Isto é verdadeiramente um facto absurdo.  (120-266, 17.10.1982) 


 


Originalmente, os seres humanos deviam ter seguido o princípio da criação de se tornarem os filhos 


e filhas de Deus, mas, devido à Queda humana, tornaram-se os filhos e filhas de Satanás.  Assim, 


Deus tem estado a lutar frente a frente com Satanás, o adúltero.  Ele tem estado continuamente a 


desenvolver uma estratégia para restaurar toda a humanidade, afastando condições que permitiram a 


acusação de Satanás.  As pessoas das igrejas Cristãs não têm tido nenhuma ideia da situação 


aterradora de Deus.  Elas só pensam no Deus de glória, dizendo: “Oh, grande Deus que resides na 


glória do Céu e da terra!”  (41-301, 17.2.1971) 


 


Quem é Satanás?  Aquele que é o adúltero, em frente de Deus.  Assim, se Deus perdoasse o 


adúltero, isto violaria o princípio celestial e Ele é incapaz de perdoar.  Portanto, mesmo que Ele 


possa perdoar as pessoas do mundo satânico cem vezes, mil vezes, Ele absolutamente não pode 


perdoar o próprio Satanás.  Por conseguinte, o grande julgamento virá.  Quem será julgado, no 


grande julgamento?  Não os seres humanos, mas Satanás, que habita como um mestre no coração 


das pessoas, será julgado.  (282, 4.5.1969) 


 


Satanás é o inimigo que violou o amor.  Ele é o canalha ladrão que entrou, enquanto a mãe e o pai 


estavam a dormir, assassinou o pai e, em seguida, violou a mãe.  Quem é Satanás? É o inimigo do 


amor que violou a Eva amada de Deus, a Eva que devia ser a Sua companheira substancial.  Temos 


de ter o coração de ser capazes de dar a pessoa que mais amamos a um tal adúltero e, mesmo assim, 


abençoá-lo.  Para amar um inimigo, não podemos simplesmente perdoá-lo.  Diria Satanás: 


“Obrigado”, a isto?  Temos de desenvolver o coração de sermos capazes de dar ao inimigo o nosso 


amor mais profundo, e ainda abençoá-lo.  Este é o maior desafio que temos de ultrapassar.  


Contudo, não dizem as pessoas que vocês irão para o Céu, se puderem simplesmente acreditar?  


(34-278, 13.9.1970) 


 


Hoje em dia, os Cristãos acreditam que a Queda humana foi um simples acto de comer, ser tentados 


pela serpente, que segredou aos ouvidos humanos.  Eles não têm absolutamente nenhuma ideia de 


como o princípio fundamental trabalha.  Portanto, vocês não podem imaginar quão doloroso, digno 


de dó, miserável e mortificado Deus se tornou.  No momento em que Adão e Eva tomaram e 


comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o coração de Deus quase rebentou.  


Contudo, Ele não pôde senão continuar a amá-los.  Toda a gente tem de compreender isto.  (21-


141, 17.11.1968) 


 


Quando Adão e Eva estavam prestes a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, 


teria Deus dito: “É precisamente aquilo que pensei que aconteceria.  Façam-no!”?  Certamente 


que não!  O Seu coração tem de ter encolhido, como se todos os sentidos estivessem a ser aspirados 


para um lugar.  Ele sentiu-Se como Se gritasse: “Não tomem e comam o fruto!”.  Deus estava 







numa posição horrível, de tremer, derramar sangue, incapaz de pensar em nada, com tristeza e 


frustração indescritíveis.  Ter-se-ia um tal Deus simplesmente sentado e observado, enquanto Adão 


e Eva estavam a comer o fruto do bem e do mal?  Se Ele tivesse uma espada, teria cortado a história, 


os Céus e a terra, mas só podia lamentar-se que a Sua posição não lhe permitiria fazê-lo.  (21-141, 


17.11.1968) 


 


Se Adão e Eva pudessem ter sido capazes de compreender a situação de Deus, não teriam caído, 


mesmo que tivessem tentado.  Os pais têm um coração de amor parental para com os filhos, mas os 


filhos não compreendem a profundidade do coração dos pais.  Evidentemente que Adão e Eva 


caíram enquanto ainda eram jovens, mas a sua juventude não se tornou o motivo da sua Queda.  Em 


vez disso, não caíram eles porque não tinham um coração suficientemente profundo?  Se eles 


tivessem sido capazes de pensar: “Aquele ser está a viver para mim.  Mesmo que eu tente deixá-lo, 


não posso”, e compreendessem que Deus estava envolvido em tudo, então, talvez não tivessem sido 


capazes de cometer a Queda.  Como Adão e Eva não foram capazes de manter um ponto comum de 


coração com Deus, caíram.  Não caíram, porque o seu próprio desejo divergiu do desejo de Deus, e 


o seu modo de pensar divergiu do modo de pensar de Deus?  (65-173, 19.11.1972) 


 


Um ladrão violento bateu no pai original, matou-o e violou a mãe; a humanidade caída de hoje está 


na posição de ter nascido como resultado.  Quem é Satanás?  Ele é o inimigo do amor de Deus.  


Como ele é o adúltero que violou os filhos de Deus, mesmo o Deus de amor não pode perdoar 


Satanás.  Não existe lei que Lhe permita perdoar um adúltero de amor.  Assim, mesmo que outras 


coisas possam ser perdoadas, Satanás não pode ser perdoado.  Se ele for perdoado, a lei celestial 


será destruída.  (41-197, 15.2.1971) 


 


Os seres humanos são os descendentes caídos, que traíram o coração de Deus.  Deixem-me que 


pergunte a todos vocês, o que é que pensam que os primeiros antepassados humanos fizeram?  


Pensam que eles comeram simplesmente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que 


lhes tinha sido proibido?  Absolutamente não.  Eles traíram o coração de Deus.  Revoltaram-se 


contra o coração de Deus.  É aqui que está o problema.  Contra que tipo de coração se rebelaram 


eles?  Foi o coração do ideal da criação, o coração cheio de esperança.  (9-112, 24.4.1960) 


 


Porque é que Satanás não pode ser separado imediatamente?  Porque não pode o Deus omnipotente 


separá-lo imediatamente?  Porque a linhagem caída está ligada a toda a humanidade.  A linhagem.  


Se ela fosse puxada e removida imediatamente, a semente da humanidade seria completamente 


destruída.  Se Deus removesse, de um golpe, o sangue de Satanás, que foi herdado, então, a 


humanidade seria destruída.  Mesmo Adão e Eva desapareceriam.  Satanás tem de ser totalmente 


esmagado.  Porque não pôde Deus eliminar Adão e Eva e recriá-los?  Eles não podiam ser 


recriados.  O amor é o alfa e o ómega.  Como o amor é o começo e também é eterno, e porque 


havia um tal padrão ideal, então, os seres humanos, como os objectos desse amor, não podiam ser 


destruídos.  Vocês têm de compreender isto.  (188-225, 26.2.1989) 







 


Como conseguiu Satanás opor-se a Deus durante seis mil anos?  Satanás segurou o Princípio em 


frente de Deus, precisamente até esta altura.  Ele confronta-O com as palavras: “Deus, Tu és capaz 


de me punir?  Antes de me poderes punir, tens de destruir o Céu e a terra.  Quando me criaste, não 


tencionavas amar-me sempre como um arcanjo aperfeiçoado, mesmo que fosse só a espécie de amor 


que um arcanjo pode receber?”  Isto significa que ele tem de receber amor no nível de perfeição, 


como o arcanjo.  Assim, o arcanjo desafiaria Deus: “Quando me amaste no nível de perfeição?”  


Deus seria então apanhado numa armadilha.  Deus deu amor ao arcanjo, no nível de perfeição?  


Não, Ele não deu.  Não podia.  Ele só podia afirmar que tinha cumprido a Sua responsabilidade, 


depois de ter amado o arcanjo no nível de perfeição, no Jardim do Éden, o qual era o Céu e terra da 


liberdade.  De outro modo, não seria capaz de se mover e ficaria apanhado.  (37-254, 27.12.1970) 


 


Durante seis mil anos, Deus não pôde expelir o arcanjo, que desapiedadamente assassinou os Seus 


filhos e filhas, milhões de vezes, tal como lhe agradou.  Isto é porque Deus tinha a dívida de não ter 


amado o arcanjo completamente.  Assim, se alguém cometia um erro, ele levava o problema 


perante Deus: “Deus, esta pessoa cometeu tal e tal pecado”.  Estes foram os tristes antecedentes da 


história.  Como a Igreja da Unificação emergiu, podemos saber estas coisas que ninguém 


previamente tinha compreendido.  (35-95, 4.10.1970) 


 


Não tem havido perante Deus nenhum filho filial, nenhum sujeito leal, santo ou filho divino que 


tivessem seguido o verdadeiro caminho, e nenhum sistema central, baseado no amor, que pudesse 


proteger a nação; por consequência, não tem havido nenhuma fundação onde Deus pudesse 


permanecer.  Até esta altura, Deus tem estado confinado e mantido na prisão.  A nação celestial 


está completamente em ruínas e vazia.  Deus é um Deus digno de dó, que sentiu essa agonia.  


(302-226, 14.6.1999) 


 


6. A Bênção dos Verdadeiros Pais e a Restauração da Linhagem 


 


6.1. Verdadeiros Pais são necessários como Messias 


 


Todos vocês nasceram na linhagem de falsos pais, expulsos em frente de Deus, numa posição não 


relacionada com os Verdadeiros Pais.  Para poderem deixar esta linhagem, vocês têm de espezinhá-


la, esmagá-la com os pés e arrancá-la.  A não ser que mudem fundamentalmente a linhagem deste 


modo, não serão capazes de entrar no Reino Celestial.  (22-271, 4.5.1969) 


 


Para poderem mudar a vossa linhagem, têm de entrar na medula óssea de Adão, a parte essencial dos 


seus ossos e carne, e criar a semente que se tornará a criança futura que possa ser vitoriosamente 


unida com o amor de Deus; de outro modo, não serão capazes de renascer como os filhos de Deus.  


Não há erro nesta teoria.  Se a Bíblia tem o registo disto ter sido feito, então a Bíblia é a palavra de 


Deus.  (35-162, 13.10.1970) 







 


Quem é o Messias?  Os Verdadeiros Pais.  Então, porque são eles necessários?  Porque os seres 


humanos têm de ser enxertados, através do amor dos Verdadeiros Pais.  Assim, a não ser que 


Verdadeiros Pais apareçam como Messias, os seres humanos caídos não serão capazes de eliminar o 


pecado original, ser libertados de todos os pecados, e avançar para a posição onde possam receber a 


Bênção, ao nível de perfeição.  (35-215, 19.10.1970) 


 


A posição na qual o Messias tem de vir a esta terra e cumprir é a posição de Verdadeiros Pais.  A 


posição de Verdadeiros Pais!  Então, quem são os Verdadeiros Pais?  São os pais horizontais, 


baseados em verdadeiro amor horizontal, na posição do Verdadeiro Pai vertical.  O Cristianismo 


afirma que o Messias é Deus e que Deus é o Messias, mas isso é um engano.  Deus é o Verdadeiro 


Pai vertical.  Deus é só um Ser.  O Messias é os Verdadeiros Pais horizontais.  (186-40, 


24.1.1989) 


 


Que tipo de salvador estão os seres humanos caídos a procurar?  Ele tem de ser alguém que se 


possa unir com a Vontade de Deus, numa posição semelhante à de Adão e Eva não caídos, não na 


posição de pais caídos; em seguida, receber o amor e Bênção de Deus; e dar nascimento à 


humanidade, na posição dos Verdadeiros Pais.  De outro modo, a humanidade não pode ser elevada 


até uma posição não relacionada com o pecado original.  (22-269, 4.5.1969) 


 


Todos vocês deviam herdar uma nova linhagem.  Para isso, o Messias vem como o Pai.  Ele, 


juntamente com Eva, devia restaurar por indemnização esta nova linhagem, na vitoriosa fundação 


individual, que vai para além do nível mundial onde Satanás não pode intervir.  Só quando ele tiver 


cumprido isto, a humanidade pode ser enxertada horizontalmente, com base na família dos 


Verdadeiros Pais e na sua verdadeira relação conjugal.  Essa é a razão para ter a cerimónia da 


Bênção na Igreja da Unificação.  A Igreja da Unificação é única.  Onde teve origem a linhagem da 


Igreja da Unificação?  Em Deus.  É por isso que desafiamos o mundo satânico a opor-se a nós.  


Quando se nos opõe tem de pagar compensação pelos danos que sofremos.  (169-37, 4.10.1987) 


 


Os seres humanos herdaram a linhagem de Satanás, logo, não podem voltar para Deus como estão.  


Portanto, o Messias tem de absolutamente restaurar a linhagem, rectificar a linhagem que Satanás 


profanou.  Isto tem de ser mudado.  Assim, o Messias tem de vir necessariamente.  Se ele não 


vier, a linhagem não pode ser restaurada.  A linhagem humana tem de ser restaurada para Deus.  


(172-53, 7.1.1988) 


 


O facto de a linhagem ser diferente significa que o pai é diferente.  Assim, os seres humanos, que 


nasceram com uma linhagem de um pai diferente, não são capazes de indemnizar os seus pecados, 


sem passarem pelos pais não caídos originais.  Assim, toda a história tem sido ligada com base em 


ideais religiosos, até que apareça uma pessoa com o direito de se tornar o antepassado original não 


caído.  (20-115, 1.5.1968) 







 


Para que finalidade precisa a humanidade de Verdadeiros Pais?  Porque as raízes têm de ser 


enterradas, com base no domínio do coração de Deus.  Hoje, a raiz é diferente.  O tronco e ramos 


são todos diferentes por causa da Queda humana.  A partir deste ponto, uma nova raiz tem de 


começar a partir dos Verdadeiros Pais, o tronco e ramos aparecem e são enxertados nas velhas raízes.  


Têm de ser cortados e enxertados, e isso torna-se a linhagem principal do universo.  Tudo no 


mundo satânico tem de ser cortado.  Tem de ser cortado até às raízes.  (164-155, 10.5.1987) 


 


Através da Queda, a humanidade tornou-se a substância de Satanás, e quebrou a sua relação com 


Deus.  Isto é exactamente o oposto do amor de Deus, e por isso tem de ser indemnizado.  (35-159, 


13.10.1970) 


 


A finalidade da indemnização é remover o pecado original.  Para remover isto, o problema 


fundamental da linhagem tem de ser resolvido.  Os seres humanos caídos, eles próprios, não podem 


possivelmente resolver aquilo que está relacionado com a sua linhagem.  Por consequência, o 


Messias é necessário.  (35-159, 13.10.1970) 


 


Que têm os Verdadeiros Pais de fazer?  Eles têm de purificar a linhagem profanada, que é a raiz do 


mundo satânico; têm de remediar a vida caída, e têm de corrigir os caminhos do amor caído.  A 


Bíblia diz que “Quem quer que seja que deseje salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quer que seja 


que perca a sua vida, por minha causa, encontrá-la-á”, mas porque é que tal lógica paradoxal 


aparece?  Porque o mundo satânico tem de morrer.  (169-37, 4.10.1987) 


 


A Queda humana foi um casamento errado, que teve lugar no Jardim do Éden; mas, agora, isto foi 


virado ao contrário pelos Verdadeiros Pais, permitindo o casamento apropriado perante Deus.  O 


inferno foi abolido pelos Verdadeiros Pais, que expiaram aquilo que os falsos pais fizeram de errado, 


e, mesmo agora, centenas de biliões de antepassados no mundo espiritual podem ser abençoados em 


casamento.  Através da fundação, ao nível de família, dos descendentes na terra, baseados em 


verdadeiro amor, tanto eles como os antepassados no mundo espiritual podem ser unidos 


verticalmente, e, além disso, o Este e Oeste podem ser ligados entre si.  (300-222, 14.3.1999) 


 


Primeiro, vocês têm de amar os Verdadeiros Pais com o vosso coração.  A não ser que possam 


apoiá-los e servi-los com o padrão que eles são o motivo da vossa vida, a vossa esperança total, e a 


fonte de todos os vossos ideais e felicidade, então, não podem receber salvação.  Já alguma vez os 


serviram desse modo?  Vocês têm de compreender isto claramente.  Por conseguinte, têm de 


manter uma forte convicção que “Eu sou o filho ou filha que se pode unir para sempre com os 


Verdadeiros Pais”, até ao ponto de transcenderem a vossa própria consciência de existência.  É essa 


a única maneira.  (30-237, 23.3.1970) 


 


Quanto têm vocês de amar-me?  Voltemos ao problema fundamental.  Não deviam amar a partir 







de uma posição com vestígios do mundo satânico, onde estejam manchados por esse amor.  Tem de 


ser maior que isso.  Que significa isso?  Têm de amar-me mais que amam a mãe, pai, esposa e 


filho nascidos no mundo satânico, mais que a qualquer deles. 


Na Bíblia, Jesus diz: “Aquele que ama o pai ou mãe mais que a mim não é digno de mim, e aquele 


que ama o filho ou filha mais que a mim não é digno de mim”(Mat.10:37).  Ele chegou a este tipo 


de conclusão, em todas as coisas. Mais tarde, disse: “Se algum homem quiser seguir-me, que se 


negue a si próprio, carregue a sua cruz e siga-me” (Mat. 16:24).  Ele disse que vocês têm de 


carregar a cruz.  Como requer esforço ultrapassar o poder que vos puxa no sentido contrário, é 


chamado uma cruz.  Lágrimas capazes de lacerar o coração, têm de ser derramadas aí.  (178-97, 


1.6.1988)  


 


O Messias pode mudar a linhagem, mas vocês próprios têm de agir, para que a mudança possa ter 


lugar.  A não ser que isto seja feito, não alcançarão a salvação.  Isto não é cumprido facilmente, e 


têm de passar por situações entre a vida e a morte.  A mudança de linhagem só é possível quando 


vocês passem por um estado de morte, tal como um jejum de quarenta dias ou vomitem sangue.  


(35-160, 13.10.1970)  


 


Vocês têm de aprender de mim o modo como estabelecer condições de indemnização.  Se, no 


passado, tivesse havido uma pessoa no Japão, desesperada por saber isto e tivesse, de livre vontade, 


comprado isto, mesmo ao preço de todo o Japão, então, este país podia já ter sido capaz de unificar o 


mundo.  Esta seria a maior façanha jamais realizada no mundo.  A Bíblia diz: “Que aproveita ao 


homem ganhar o mundo inteiro se, depois, perde a sua alma?” (Mat. 16:26).  A vida é assim tão 


preciosa.  Vocês têm de compreender plenamente a maneira de estabelecer condições e reviver a 


vossa própria vida preciosa.  (22-207, 4.2.1969)  


 


6.2. A restauração da linhagem é o trabalho central do Segundo Advento 


 


Quem mudará a linhagem?  Não é algo que qualquer pessoa possa fazer.  Vocês têm de 


compreender que, para cumprir isto, eu passei pelo caminho lacrimoso da cruz.  Todos vocês, sem 


qualquer mérito pessoal, podem agora herdar uma nova tradição, através da Bênção, porque um tal 


padrão foi estabelecido.  Para estabelecer o domínio vitorioso desta mudança de linhagem, houve 


uma vida inteira do meu sofrimento físico, e milhares de anos de tribulações para Deus.  Vocês 


estão a permanecer no preciso lugar onde esta fundação foi estabelecida.  A Bênção significa cortar 


a linhagem má, e ser-se enxertado à nova; desse modo a linhagem é mudada.  (35-178, 13.10. 1970) 


 


Os seres humanos não podem evitar seguir o domínio do coração de Deus, porque a sua linhagem 


precisa ser a de Deus.  Porquê?  Porque, presentemente, a raiz é diferente.  O tronco é diferente.  


Por consequência, a raiz tem de tornar-se a mesma, o tronco tem de ser o mesmo, o rebento tem de 


ser o mesmo.  O enorme empreendimento da mudança de linhagem tem de ter lugar absolutamente.  


Isto não pode ser feito por vocês próprios.  Precisam absolutamente dos Verdadeiros Pais.  (172-







55, 7.1.1988) 


 


O lado de Deus leva os seres humanos, que estão a viver no domínio do falso amor de Satanás, pela 


manifestação do maior amor de Deus, e renascimento.  As pessoas só se podem tornar os filhos e 


pessoas de Deus depois de renascerem por intermédio de pais, de antepassados e de uma linhagem 


de verdadeiro amor, porque nasceram de pais, de antepassados e de uma linhagem de falso amor.  O 


valor do precioso sangue de Jesus e a cerimónia da Última Ceia são uma expressão simbólica e 


externa da providência, na qual toda a gente se torna um filho ou filha de Deus, através da mudança 


da linhagem.  (135-12, 20.8.1985) 


 


Quando vocês recebem a Bênção de casamento na Igreja da Unificação, há também uma cerimónia 


de mudança de linhagem.  Todos vocês passaram por esta cerimónia, não passaram?  Todos os 


rituais do pau de indemnização, a cerimónia dos três dias…quão complicados são!  Satanás não 


pode intervir aí.  Satanás, que começou a exercer o seu poder no nível de perfeição da fase de 


crescimento, não pode envolver-se nisto, porque é algo que teve lugar pela abertura dos portões do 


Reino do Céu pelos Verdadeiros Pais e lei de Deus.  Vocês estão cientes do facto que as famílias 


que recebem a Bênção precisam participar na cerimónia da mudança de linhagem?  Toda a gente 


tem de passar por isto.  (235-215, 20.9.1992) 


 


No processo de restauração, as palavras absolutas “mudança de linhagem” são necessárias.  


Quando vocês receberam a Bênção, passaram pela cerimónia da mudança de linhagem, não 


passaram?  Para mudar de linhagem, precisam do vinho sagrado.  Para ser feito, este vinho tem de 


passar por vinte e um processos de purificação.  Vocês não saberiam o que eles são.  Estes 


processos envolvem coisas baseadas naquilo que produz fruto no ar, acima e debaixo de solo; 


também envolve aquilo que é mais precioso no mundo dos minerais, plantas e animais.  Deste 


modo, incorpora vinte e um elementos que foram purificados, e nenhuma destas coisas pode ter 


alguma base para acusação.  Elas são deixadas intactas, sete meses, durante o período de 


processamento.  Nada devia interferir com elas, durante esse tempo.  Todos vocês beberam este 


vinho sagrado, mas as circunstâncias do seu aparecimento não aconteceram facilmente.  (215-109, 


6.2.1991) 


 


Mudança de linhagem… vocês não sentem isto, como uma realidade?  Quando se tornaram todos 


vocês deste modo?  Na relação entre Caim e Abel, quando me torno Abel, vocês, como Caim, têm 


de unir-se completamente comigo.  Por causa disto, é possível para todos vocês unirem-se comigo, 


mas, sem esta relação de unidade, haverá grandes dificuldades.  (161-153, 18.1-1987) 


 


Vocês sabem do acordo especial feito através do Princípio da Unificação?  É que vocês recebem 


uma assinatura relativa ao vosso direito especial de se tornarem um filho ou filha de Deus, isto é, 


recebem a assinatura dos Verdadeiros Pais e permanecem na posição em que mudaram a vossa 


linhagem através deles, recebendo o nome daqueles que estão libertados e, em seguida, podem ir 







para o Céu.  Quando entram, têm de usar os vossos trajos sagrados de cerimónia.  Não podem 


despi-los e entrar.  Para entrarem no Céu, têm de vesti-los.  Que são os trajos sagrados de 


cerimónia?  Eles significam que alguém se armou com o Princípio e o seguiu fielmente na vida.  


Os direitos especiais serão então recebidos.  Não há nada mais, neste mundo, que torne isto 


possível.  (214-71, 1.2.1991) 


 


Como estão vocês ligados com o coração de Deus?  Não estão ligados por uma teoria.  Só estão 


ligados através da linhagem. Herdaram todos a linhagem do coração de Deus?  Não 


compreenderam isto até agora.  Portanto, quando participam na Bênção, há uma cerimónia para a 


mudança de linhagem.  Nessa altura, têm de entrar num estado de abnegação, no qual não têm nada.  


Têm de ter o tipo de fé que vos permita dizer: “Já não tenho o meu próprio corpo”.  O ponto de 


fixação, através do qual a carne e sangue dos Verdadeiros Pais serão herdados, começa a partir daí.  


(180-159, 22.8.1988) 


 


Quando vocês receberam a Bênção também participaram na cerimónia da mudança de linhagem.  


Sem compreenderem nada, seguiram simplesmente o que vos pedi que fizessem, mas isto não é, na 


realidade, assim tão simples.  A história seguiu a direcção errada, porque Jesus não pôde 


estabelecer uma relação conjugal.  Do ponto de vista do padrão de coração de educar nem que seja 


um só casal que possa obedecer a esta providência, é um sério problema se a linhagem for manchada 


depois da Bênção.  Isto não é simplesmente uma questão de saber que tipo de castigo aplicar.  No 


Jardim do Éden, aqueles que caíram num estado de imaturidade, foram expulsos, mas se pecado for 


cometido dentro do padrão de coração da perfeição, não há nada a dizer.  Deus não quereria nem 


sequer ver as costas de tais pessoas.  Eu sinto o mesmo.  (198-220, 3.2.1990) 


 


Todos vocês passaram pela cerimónia da mudança de linhagem, quando receberam a Bênção.  A 


partir daí, têm de mudar completamente.  Se os Verdadeiros Pais não tivessem aparecido, teria isto 


sido possível?  Desde a criação do mundo, que terrível caminho a humanidade percorreu.  Vocês 


deviam estar gratos pelo simples facto de os Verdadeiros Pais terem aparecido, mas é ainda mais 


extraordinário que tivessem pessoalmente recebido a Bênção deles.  Deste modo, a nova tradição é 


uma de linhagem.  Ela incorpora verdadeiro amor, vida e linhagem.  Vocês têm sempre de ter isto 


em mente.  (216-36, 3.3.1991) 


 


Que espécie de significado tem uma família abençoada?  Significa que Satanás não é capaz de 


dominar famílias abençoadas.  Se vocês acreditam completamente em mim e têm fé que pertencem 


aos Verdadeiros Pais, aonde quer que vão, então, Satanás não é capaz de invadir.  Porquê?  Porque 


estão ligados ao domínio do coração dos Verdadeiros Pais, no qual a linhagem foi mudada.  É por 


isso que Satanás não é capaz de vos tocar a partir deste ponto.  (149-53, 2.11.1986) 


 


O que Satanás diz é isto: “Eu caí e violei tudo o que está relacionado com a Tua linhagem, mas, para 


Tu e o Teu filho entrarem no Céu, não tem ele de mudar a sua linhagem?  Uma raiz ligada à Tua 







linhagem… se Tu és o Autor da vida, Adão recebeu de Ti a semente da vida.  Assim, tem de ser o 


caso que a semente de vida, que Adão recebeu de Ti, devia ser ligada a Eva e cumprir o padrão 


original, para ser capaz de se tornar a raiz, e, com esse padrão, permanecer na posição da linhagem 


da Tua família.  Para conseguir isto, a linhagem deles, que está agora dentro do meu domínio, tem 


de ser mudada, e a raiz recriada, para poderem entrar no Céu.  Aqueles que têm a raiz do Adão não 


caído devem entrar na nação celestial.  Então, pode alguém entrar, com a raiz do arcanjo?  Não, 


não pode!”  Vocês compreendem o que isto significa?  (197-286, 20.1.1990) 


 


O facto horrível e trágico é que os seres humanos se tornaram descendentes da Queda, com o destino 


agonizante e doloroso de terem de mudar de linhagem.  Para resolver isto, têm de fazer tudo em seu 


poder para se tornarem filhos e filhas libertados, que possam chamar Deus, “Pai”, sem hesitação.  


Vocês têm essa confiança?  Pensam que eu tenho confiança para chamar “Pai!”, a Deus?  Sim, 


tenho.  (197-115, 7.1.1990) 


 


No caminho da restauração, vocês têm de passar pelo período do servo dos servos, servo, filho 


adoptivo, e elevar-se à posição do filho directo.  Então, são capazes de fazer uma ligação completa 


entre todos estes níveis?  Para se ligarem ao nível da linhagem directa, têm de passar por cada nível.  


De acordo com o Princípio, têm de passar absolutamente pela fundação de fé, fundação de 


substância e fundação para receber o Messias.  Por outras palavras, têm de receber o Messias.  O 


Messias é o verdadeiro filho de Deus.  O filho adoptivo e filho directo têm uma relação de 


descendência diferente.  Por conseguinte, uma mudança de linhagem é necessária.  (55-192, 


9.5.1972) 


 


Os seres humanos caídos têm de mudar de linhagem.  Esta é a questão fundamental.  A relação 


entre Deus e a humanidade é a de pai e filho, mas coisas como esta permaneceram desconhecidas, e, 


portanto, a história não pôde ser desemaranhada e a providência de Deus não foi compreendida até 


agora.  A mudança de linhagem tem de ter lugar em cada um dos domínios do indivíduo, família, 


sociedade, nação e mundo.  Para isto, o Messias tem de vir.  Com o aparecimento dos Verdadeiros 


Pais, a verdadeira linhagem emerge a partir deles.  A não ser que os pais apareçam, a linhagem 


caída continua inalterada.  Em todas estas matérias, idealmente, o indivíduo tinha de tomar 


responsabilidade e devia ter cumprido todas estas coisas.  O Messias, que pode compreender isto, 


tem de vir e cumprir estas coisas, em nosso nome.  (161-147, 18.1.1987) 


 


Os seres humanos caídos tiveram um mau começo.  Por consequência, têm de voltar para lá.  Para 


onde deviam voltar?  Para o ponto de partida.  Verdadeiros Pais têm de voltar e começar de novo, 


porque tudo começou com falsos pais.  Quão sério isto é!  Vocês têm de herdar o amor, vida e 


linhagem de Deus.  Assim, quando receberam a Bênção, a cerimónia para a mudança de linhagem 


foi realizada.  Têm de acreditar nisto, mais que na vossa própria vida.  Não devem pensar nisto 


como simplesmente um outro ritual da Igreja da Unificação, ou qualquer outra cerimónia religiosa.  


Isto é como uma injecção que faz reviver uma pessoa a morrer.  É um antídoto!  (216-107, 







9.3.1991) 


 


Se vocês lerem a Bíblia, verão que Jacob se uniu com a sua mãe e enganou o pai para receber a 


bênção, e, mais tarde, olhando para o caso de Tamar, embora um acto imoral tenha sido cometido 


com Judah, Jesus veio da linhagem dessa tribo.  Que significa isto?  Estas coisas aconteceram por 


causa do problema da mudança de linhagem.  A linhagem caída tem de ser purificada.  Só o 


Cristianismo enfatizou a linhagem, e considerou a purificação da mesma como uma questão da 


maior importância.  Como outras religiões não têm este tipo de história, deviam seguir o 


Cristianismo.  Então, com base no facto da mudança de linhagem, eu não pôde ignorar o 


Cristianismo, o qual tinha herdado a ideologia do povo escolhido de Deus.  Se eu tivesse 


simplesmente decidido unificar todas as religiões e usasse um nome adequado a isso, para a nossa 


associação, teria sido perseguido pelos Cristãos?  Compreendem o que estou a dizer?  É porque 


essa é a sua ideologia central.  Vocês têm de compreender isto claramente.  (227-349, 16.2.1992) 


 







CAPÍTULO III 


 


A Fórmula da Restauração por Indemnização 


 


1. O Trabalho de Rebeca, Tamar e Maria do Ponto de Vista da Restauração da Maternidade 


 


1.1. A Queda de Eva e as decepções de Rebeca e Tamar 


 


A Queda humana começou no útero da mãe.  Por conseguinte, a restauração tem também de ser 


iniciada no útero da mãe.  Isso tornou-se a origem do mal, o ponto de partida.  Por isso, também 


temos de voltar a esse ponto original na restauração.  Assim, Deus estabeleceu dois irmãos para 


levar a cabo a providência para restaurar o direito do filho mais velho.  Por outras palavras, Caim, o 


primeiro filho, tinha de tomar a posição de Abel, e Abel tinha de elevar-se até à posição de Caim.  


Todavia, Caim acabou por matar Abel.  Este acto foi uma repetição do acto da Queda, no tempo de 


Adão e Eva, porque a figura na posição de Adão foi novamente dominada pelo arcanjo, e a 


restauração dessa posição foi negada.  (55-109, 1.4.1972) 


 


Quando Eva caiu, a quem enganou ela?  Enganou a Deus.  Sem que Deus soubesse, sem consultá-


l‟O, ela caiu numa posição de negar Deus, por ela própria.  Em seguida, Adão era o seu marido, 


assim como o filho de Deus.  Como Eva caiu na posição de negar o pai e filho, então, Adão foi 


perdido.  Para restaurar por indemnização aquilo que tinha ocorrido, Deus trabalhou com Rebeca 


para tirar a bênção de Deus do pai dos seus filhos, Isaac, na posição de Deus, sem o seu 


conhecimento.  Isto é, para trocar aquilo que já tinha sido invertido, Rebeca veio a oferecer a 


condição através de Jacob, de restaurar o direito de primogenitura do filho mais velho.  Era a oferta 


condicional.  Rebeca e Jacob podiam conseguir restauração simbólica, através disto, não restauração 


substancial.  (114-17, 14.5.1981) 


 


Uma arcanjo tentou Eva, logo, no processo da restauração, a pessoa na posição de Eva tem de tentar a 


pessoa na posição do arcanjo, para a finalidade de Deus.  Indemnização e restauração têm de ser 


levadas a cabo deste modo.  É por isso que Tamar veio a ter uma relação com o seu sogro.  A 


promessa dada nessa altura era que ele lhe daria um cabrito por ter a relação, mas Tamar pediu o seu 


selo, corda e cajado, três coisas que revelariam claramente a sua identidade, e conservou-os.  Ela 


recebeu a evidência e conservou-a com a determinação: “Para provar quem é o pai da criança que eu 


gerar, conservarei estas coisas mesmo que tenha de morrer”.  (55-305, 9.5.1972)  


 


Eva enganou o seu noivo e irmão mais velho, Adão, e Deus como o Pai.  Como resultado, as coisas 


que Eva cometeu, tinham de ser repetidas por Maria e Tamar, para a finalidade da restauração.  Tudo 


aquilo que Maria fez, enganando o seu futuro marido, em seguida o seu sogro, marido, irmão mais 


velho e todos os outros irmãos, tornou-se o conteúdo de indemnização que corresponde à acções de 


Eva.  As acções cometidas por Eva, Tamar e Maria assemelham-se de perto.  (213-309, 21.1.1991) 







 


Tal como Eva enganou três posições de homem, três posições de homem são sempre enganadas.  


Rebeca enganou três posições de homem, não é verdade?  Enganou Deus, o seu marido e filho.  


Tamar também enganou três homens: o seu sogro, primeiro e segundo filhos.  A quem enganou 


Maria?  Deus, o seu pai e futuro marido.  É o mesmo processo.  Eva enganou o pai, o irmão e o 


marido.  Adão era um irmão mais velho, e ao mesmo tempo um futuro marido.  É o mesmo 


processo.  (215-98, 6.2.1991) 


 


No primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, as quatro grandes prostitutas aparecem.  Aí, 


vocês vêem Batsheba, não é verdade?  Também vêem Tamar.  Em seguida, a prostituta Rahab 


aparece.  Em seguida Ruth aparece.  As quatro grandes prostitutas.  Eram todas prostitutas.  


Tinham maridos, mas tiveram relações com outros homens, portanto, não eram prostitutas?  Vocês 


deviam ler a Bíblia muito bem, pelo menos uma vez.  Jesus não pôde nascer através de uma esposa 


legítima.  A sua linhagem apareceu através de uma concubina.  (139-311, 31.1.1986)  


 


A Bíblia é uma escritura sagrada, mas contém muitas coisas que não podem ser toleradas.  Não é 


isso?  Como é que aconteceu que Jacob e Rebeca se uniram para enganar Esaú e o seu pai Isaac, de 


modo a receber a bênção?  Como é que Tamar veio a ter uma relação com o sogro, e porque é que a 


bênção pôde vir para a tribo de Judá, com base em Perez e Zerah que nasceram como resultado?  A 


questão é porque é que há assuntos que não podem ser aceites de um ponto de vista moral humano?   


No primeiro capítulo do evangelho de São Mateus, aparecem quatro grandes mulheres que tiveram 


relações ilícitas: Tamar, Bathsheba, Rahab e Ruth.  Este evangelho é o equivalente do Génesis, mas, 


o problema é: porque é que as primeiras páginas do Novo Testamento enfatizam tais mulheres, 


porque é que mulheres que estão manchadas e impuras, aparecem deste modo?  Sem compreender o 


ponto de vista do Princípio Divino sobre a Queda humana, não é possível resolver este tipo de 


problema.  Tem permanecido um mistério.  Mas durante a minha vida, estas questões foram 


respondidas pela primeira vez.  (211-137, 30.12.1990) 


 


1.2. Restauração fundamental no útero, através de Tamar 


 


Em ambos os casos de Caim e Abel, e Esaú e Jacob, os irmãos nasceram e deviam trocar posições.  


Também, a cooperação entre mãe e filho é necessária.  As mulheres na posição de Eva protegeram 


Abel.  Em seguida, no caso de Esaú e Jacob, Rebeca estava do lado de Jacob e ajudou-o através dos 


seus actos de decepção.  No entanto, ninguém sabe porque é que Deus, mesmo assim, lhes deu a 


bênção.  No tempo de Jacob, eles nasceram como gémeos e só trocaram de posição muito mais tarde.  


Contudo, isto mesmo assim não restaurou a linhagem. Então, na altura do nascimento de Perez e 


Zerah, quando eles estavam prestes a sair do útero de Tamar, lutaram entre si e trocaram de posição.  


O segundo filho empurrou o primeiro, para nascer em primeiro lugar.  Vocês têm de compreender o 


significado mais profundo do facto que todas estas coisas representam um avanço para chegar mais 


próximo do padrão de descendência directa dos pais não caídos originais.  (120-167, 13.10.1982) 







 


Deus disse a Rebeca: “Duas nações estão no teu útero, e dois povos, nascidos de ti, serão divididos” 


(Gen. 25:23).  Isto significa que os seus dois filhos formariam as raízes de duas nações separadas, 


sendo uma a nação celestial e a outra a nação de Satanás.  Deus lutou lá para restaurar a linhagem, 


através de três gerações.  A fundação tinha de ser estabelecida, onde uma luta teria lugar no útero, de 


modo a inverter o direito de primogenitura, para que a linhagem fosse herdada a partir do útero.  


Jacob, na terceira geração, ganhou uma vitória externa, mas a base para a vitória interna foi criada por 


Perez, que nasceu do útero de Tamar.  Este é o princípio da restauração.  (36-251, 6.12.1970) 


 


Quando consideramos o comportamento de Tamar, ela pôs em jogo a sua própria vida para cumprir a 


providência de Deus.  Eu também pus em jogo a minha vida do mesmo modo.  Jacob lutou com o 


anjo, arriscando a sua vida.  Embora o seu fémur tivesse sido partido, ele lutou com o anjo durante 


toda a noite.  Que significa isto?  O fémur devia ser atacado.  Adultério foi cometido usando o 


fémur de maneira errada, não foi?  Assim, a Igreja da Unificação celebra a cerimónia do pau de 


indemnização, depois da Bênção.  Para que é essa cerimónia?  Onde se bate?  Na parte inferior do 


corpo.  Não foi essa área, usada de maneira errada?  Porque é que o inteligente Rev. Moon deu 


instruções para tal coisa?  Porém, não temos escolha nesta matéria.  (214-225, 2.2.1991) 


 


Em contraste com o passado, em que o arcanjo tentou a mulher, uma mulher tenta o sogro, para 


cumprir o mandato celestial e herdar o ideal de Abraão.  Ela estava pronta a sacrificar-se a si própria, 


mesmo que se tornasse adubo para a terra ou fosse mesmo apedrejada até à morte.  Nesses dias, a lei 


judaica determinava que se uma viúva concebesse um filho, ela tinha de ser apedrejada até à morte, 


mas ela estava preparada para isso.  Vocês compreendem o que isso significa?  Ela fez uma 


determinação absoluta: “Manter a linhagem de Judá é o meu desejo, e esta é a única maneira de 


realizá-lo.  Se for morta, que assim seja”.  Ela avançou, pronta para morrer.  Este trabalho 


providencial de Tamar, no qual ela estava preparada para morrer, como uma oferta, fez uma 


determinação séria e se preparou para as consequências, tornou-se um extraordinário empreendimento 


providencial para uma mulher.  (110-35, 8.11.1980) 


 


Os antepassados de Jesus vieram através de Tamar.  Esta é uma realidade extraordinária.  Quando 


consideramos este fenómeno, o ponto de vista do Princípio da Queda humana não pode ser negado.  


Porque é que Deus teve de levar a cabo tal providência?  A humanidade foi manchada no útero, por 


isso, para estabelecer um ponto de mudança da linhagem, a partir do útero, Tamar tomou a sua 


posição em tal trágica situação.  (110-35, 8.11.1980)  


 


Através da sua mãe Tamar, um irmão mais velho e um irmão mais novo trocaram de posições dentro 


do útero, pela primeira vez na história.  Chegámos a compreender que a história do direito de 


primogenitura foi corrigida, pela primeira vez, no período de Judá, por esta mulher Tamar, que foi 


forçada a agir contra a lei judaica.  O ponto de partida onde Satanás não pode invadir aqueles que 


herdam esta tradição da vitória de Tamar, está aqui.  Satanás não pode invadir aqueles que herdam a 







histórica tradição de coração de Tamar, a tradição da tribo de Judá, e vivem de acordo com ela.  Com 


base nesta inversão de posições, a tradição celestial tem sido transmitida.  (72-139, 2.6.1974) 


 


A mulher Tamar foi uma pessoa que reconheceu a linhagem de Deus, isto é, a bênção, como sendo a 


coisa mais importante.  Ela foi uma mulher histórica representativa, que estava preparada a correr 


qualquer perigo, de modo a herdar a linhagem.  Esta posição era a mesma que a de Eva.  Embora 


Eva devesse ter herdado a linhagem de Deus, directamente d‟Ele, como a mãe da humanidade, de 


facto desprezou e destruiu esta herança.  Para restaurar isto, uma mulher melhor que Eva tinha de 


aparecer.  Uma mulher que decididamente pensasse que continuar a linhagem abençoada por Deus é 


algo mais precioso que a sua própria vida, tinha de aparecer.  Tamar foi uma tal mulher.  (58-53, 


6.6.1972)      


 


Judá era o sogro de Tamar, na posição do pai.  Tamar concebeu um filho do sogro, como resultado 


da união entre “pai” e filha, enquanto, ao mesmo tempo, representava também as posições de Deus e 


Eva.  De acordo com o capítulo trinta e oito do livro do Génesis, Judá teve três filhos, e Tamar foi a 


mulher do primeiro filho.  O marido morreu, e, neste caso, o costume judaico era que ela devia gerar 


um filho com o segundo filho, mas ele morreu, e o terceiro filho era muito jovem.  Ela tinha 


finalmente de tentar conceber uma criança com Judá, o seu sogro, porque acreditava que manter a 


linhagem restaurada de Deus era a coisa mais importante e necessária, acima de tudo o mais.  Nesse 


momento, ela teve de abandonar o seu orgulho e esteve mesmo disposta a sacrificar a vida.  Vestiu o 


traje de uma prostituta, sentou-se na estrada onde o sogro passaria, tentou Judá, que ia para o campo, 


e teve uma relação com ele.  (55-114, 1.4.1972) 


 


Tamar pôs a vida em perigo por ter uma relação com o sogro.  Ela podia ter sido apedrejada até à 


morte, imediatamente a seguir, ou talvez as duas famílias fossem executadas.  Mesmo sob tais 


circunstâncias, abandonou a sua honra e dignidade.  O marido tinha morrido e, por isso, recebeu o 


irmão do marido, que também morreu.  O terceiro filho era demasiado jovem, e a linhagem 


abençoada por Deus não podia ser herdada através dele.  Assim, Tamar prometeu continuar a 


linhagem abençoada, pondo de lado a sua dignidade e honra, ainda que isso envolvesse o sacrifício da 


sua vida.  Esta qualidade do coração de Tamar é aquilo que é precioso.  (47-124, 22.8.1971)  


 


Quando olhamos para as circunstâncias de Esaú e Jacob, vemos que eles lutaram dentro do útero de 


Rebeca, mas Esaú, que nasceu primeiro, estava do lado de Satanás.  Jacob roubou a bênção do 


primeiro filho, depois de se tornar adulto.  Contudo, quando Perez e Zerah lutaram no útero de 


Tamar, Perez, o “segundo filho”, recuperou o direito de primogenitura celestial do primeiro filho.  O 


útero da mãe é a origem do nascimento de um filho ou filha, portanto esta troca de posições foi feita 


exactamente na origem.  As suas posições foram trocadas, não depois do nascimento, mas dentro do 


útero.  (43-199, 30.4.1971) 


 


 







Nestas circunstâncias providenciais, Satanás não podia dizer a um filho cuja posição tinha sido 


mudada dentro do útero e, em seguida, nasceu primeiro: “Tu és o meu filho!”  Se ele não tivesse 


sido trocado no útero e nascido primeiro, estaria do lado de Satanás, mas, como mudou de posição 


dentro do útero e, em seguida, nasceu primeiro, estava do lado de Deus.  Lutando dentro do útero de 


Tamar, Perez empurrou Zerah, que estava para nascer primeiro e, assim, tomou o direito de 


primogenitura.  Deste modo, ele foi o filho a nascer primeiro.  Embora Perez devesse ter sido o 


segundo filho, nasceu na posição do primeiro, logo, podemos dizer que aquele do lado da bondade 


nasceu primeiro.  (43-199, 30.4.1971) 


 


Como a bênção de Deus é tão preciosa, é importante transmitir a tradição do povo escolhido de Deus.  


Por conseguinte, essa linhagem tem de ser mantida, mas o segundo marido de Tamar tinha morrido, e 


não tinha nenhuns irmãos adequados.  Na tradição judaica, se o irmão mais velho morresse, o irmão 


mais novo tomava a esposa do irmão mais velho, como a sua própria esposa, mas o segundo filho 


também tinha morrido.  Então, para continuar a linhagem, ela, como último recurso, vestiu-se como 


uma prostituta para enganar o seu sogro e conceber um filho.  Vocês compreendem o significado 


disto?  Aquilo que foi roubado tem de ser recuperado do mundo satânico.  Assim, o sogro tomou o 


lugar do marido, o irmão mais velho.  Para permanecer em tal posição, para o direito de 


primogenitura…. Tamar arriscou a vida, para transmitir as bênçãos de Abraão; Isaac, Jacob e Judá, 


quatro gerações no total.  (227-347, 16.2.1992) 


 


Satanás semeou as suas sementes no útero de uma mulher.  Assim, na restauração, Perez e Zerah, 


nasceram como gémeos.  Duas sementes foram semeadas num útero.  Portanto, eles são gémeos.  


Perez e Zerah eram os dois filhos que deviam nascer do útero de Tamar, mas, quando o primeiro filho 


tentou sair e pôs a mão de fora, uma fita vermelha foi atada ao seu pulso.  Isto significa que, na 


altura do Segunda Advento do Senhor, um ditador, que representa todo o poder do mundo comunista, 


apareceria primeiro.  Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, um ditador como Hitler apareceu, e, 


na União Soviética, Stalin apareceu.  Stalin morreu em mil novecentos e cinquenta e três.  A China 


e a União Soviética separaram-se a partir dessa altura.  Ele morreu três anos depois de eu ter sido 


libertado da prisão, na Coreia do Norte.  Nenhuma destes acontecimentos históricos é uma 


coincidência.  (227-349, 16.2.1992) 


 


1.3. A missão de Maria no curso da vida de Jesus 


 


Como Tamar concebeu um filho depois de ter relações com vários homens, isso não foi ideal.  


Assim, o filho representava um filho adoptivo.  Por consequência, uma mulher que tinha herdado a 


fé e determinação de Tamar, mas que podia receber o chamamento de Deus, como uma virgem, com 


devoção, era necessária.  Esse tipo de virgem era necessária.  Isto foi Maria.  (43-201, 30.4.1971) 


 


Maria, no seu tempo, era uma mulher que prosseguiria a Vontade de Deus, com mais fervor que 


qualquer outra pessoa, arriscando a sua própria vida.  Ela era uma mulher que tinha a determinação e 







lealdade de Tamar, e podia corajosamente enfrentar qualquer perigo, de modo a continuar a preciosa 


linhagem de Deus.   


Quando o arcanjo Gabriel apareceu e anunciou que ela devia conceber em breve, Maria respondeu: 


“Como pode isso ser, uma vez que não conheço um homem?” (Lucas 1:34).  Quando o anjo disse 


novamente: “Porque com Deus nada será impossível” (Lucas 1:37), ela respondeu: “Eis aqui a serva 


do Senhor; cumpra-se em mim segundo a tua palavra” (Lucas 1:38). (35-222, 19.10.1970) 


 


Como teve lugar o nascimento de Jesus?  Através da providência, a linhagem foi purificada e, em 


seguida, Jesus pôde aparecer.  Esaú e Jacob nasceram como gémeos, passando pelo período de 


irmãos, restaurando o direito de primogenitura.  Então, mais tarde, houve a luta sem precedentes de 


Perez e Zerah, no útero de Tamar, para trocar de posições, mudando a linhagem no útero.  Quando 


ele empurrou para o lado o seu irmão, que teria nascido primeiro, e apareceu como o primeiro filho, 


foi chamado Perez.  A parteira atou uma fita vermelha à volta do pulso do “irmão mais velho” Zerah, 


quando a sua mão apareceu do útero de Tamar, o que se devia tornar um sinal que, quando o Senhor 


vitorioso deste mundo aparecesse no futuro, o comunismo emergiria antes dele.  Se isto não puder 


ser derrotado e o direito de primogenitura restaurado ao nível mundial, um mundo unificado não pode 


ser criado.  (140-149, 9.2.1986) 


 


Maria, a noiva de José, estava numa posição semelhante à de Tamar.  Não é verdade que Maria 


enganou a sua mãe e pai?  Ela enganou o futuro marido José, de modo a conceber um filho.  Isto é 


como opera o princípio de restauração por indemnização, porque Eva se separou de Deus, do mesmo 


modo enganador.  Maria, que seguiu o caminho de Tamar, tinha de herdar a linhagem de Deus, no 


útero, porque Adão e Eva transgrediram a lei celestial, durante o seu período de noivado.  


Compreendendo o valor precioso da linhagem abençoada de Deus, Maria tinha de passar por isto, 


com o risco da sua vida, disposta a enfrentar a morte.  De acordo com a lei judaica, uma mulher não 


casada, que concebesse um filho, devia ser apedrejada até à morte.  Não é verdade?  Todas as 


mulheres deviam estar preparadas para arriscar a vida pela providência.  (211-101, 29.12.1990) 


 


Maria, que estava noiva de José, estava numa posição semelhante à de Eva.  Quando Adão e Eva 


caíram, estavam na posição de ficar noivos.  Eva caiu enquanto estava noiva, portanto, para 


indemnizar e restaurar isto, Maria tinha de herdar as tradições de Rebeca e Tamar.  Ela foi capaz de 


herdar a linhagem de Deus, representando o modelo de uma mulher que manteve a sua pureza.  


(139-303, 31.1.1986) 


 


Maria, que teve de enganar deste modo, com base no princípio de restauração por indemnização, 


devia ter sido apedrejada até à morte, de acordo com a lei daquele tempo.  Embora devesse ter sido 


apedrejada até à morte, Jesus, que foi concebido, não podia ser morto, portanto, Deus transmitiu uma 


mensagem a José: “José!.... Não receies tomar Maria como tua esposa, porque aquele que ela 


concebeu foi concebido pelo poder do Espírito Santo” (Mat. 1:20).  José não teve outra alternativa 


senão levar Maria para sua casa.  (139-305, 31.1.1986) 







 


Como o sangue do arcanjo foi herdado, Jesus teve de ser concebido através de uma pessoa na posição 


do arcanjo.  Concebido pelo Espírito Santo?  Temos de pôr fim a esse tipo de disparate.  O 


princípio de restauração por indemnização é estabelecido deste modo.  Se uma pessoa, na posição do 


arcanjo, puder ser estabelecida e tornar-se um indivíduo leal absolutamente imutável, do lado de Deus, 


especialmente amado por Ele, então, Satanás terá de deixar essa posição do arcanjo.  Assim, Jesus 


nasceu através de uma pessoa ao nível do arcanjo do lado de Deus.  Deste modo, Jesus nasceu como 


o filho primogénito.  O direito do filho primogénito caído foi purificado na nova linhagem, e Jesus 


nasceu com o direito do filho primogénito do lado de Deus.  Por conseguinte, aqueles que acreditam 


em Jesus podem aproximar-se do amor de Deus, com base n‟Ele, e, deste modo, a linhagem deles é 


diferente da de Satanás.  (143-104, 16.3.1986) 


 


José e Maria, ao se tornarem noivos, representavam as mesmas posições de Adão e Eva, no seu 


período de noivado.  Assim, Deus tinha de retirar Maria da sua relação de noivado com José.  Isto 


era necessário para restaurar a perda de Eva.  Então, em que posição estaria José?  A posição do 


arcanjo.  Originalmente, José devia ter permanecido na posição de Adão.  Contudo, como foi 


possível que José estivesse na posição do arcanjo?  Como ele era um descendente caído, a sua 


semente, a raiz, era diferente.  José tinha a semente caída.  Assim, isto tem de ser negado, de modo 


a ser levado para o lado de Deus.  Então, de onde devia vir esta semente?  Devia vir de Deus.  


(36-245, 6.12.1970) 


 


No mundo caído, se uma pessoa numa posição como a de Adão pudesse amadurecer e tornar-se um 


representante que pudesse estar na posição arcangélica do lado de Deus, herdar a semente do arcanjo 


do lado de Deus, e elevar-se acima da posição da semente original de Adão, então, só nessa posição 


poderiam ser criados filhos da linhagem directa de Deus.  Portanto, podemos perguntar quem era o 


pai de José?  O pai era uma pessoa diferente.  Não era José.  Era alguém no domínio do arcanjo 


do lado de Deus, não no domínio do arcanjo caído.  Todavia, o próprio Deus não podia descer para 


produzir um bebé.  Originalmente, Satanás era o arcanjo do lado de Deus, não era?  Tem de ter sido 


alguém, ao nível do arcanjo, mas mais notável que o arcanjo caído, que se pudesse tornar um 


indivíduo leal do lado do Céu.  Não era uma posição que pudesse ser acusada por Satanás.  Era 


necessário uma fundação de linhagem e uma semente tal que Satanás não pudesse acusar.  Através 


da Queda humana, o domínio do coração degradou-se, mas o Messias herdou um domínio que podia 


elevar-se de novo e trazer a autoridade do filho de Deus.  Foi muito complicado.  Assim, nasceu 


pela primeira vez, na terra, um filho primogénito que podia receber o primeiro amor de Deus.  (169-


194, 31.10.1987) 


 


Jesus precisava do apoio absoluto de sua mãe, para poder passar pelo curso no qual poderia 


indemnizar todo o conteúdo enredado da história providencial.  No casamento em Caná, Galileia, 


quando a mãe lhe disse que o vinha tinha acabado, ele disse: “Oh mulher, que tens tu a ver 


comigo?”(João 2:4).  Ele disse isto com bom humor?  Ele tinha falado com brusquidão, querendo 







dizer: “ De que coisas insensatas estás a falar, no casamento de parentes?  Não fizeste mesmo o teu 


dever como mãe!”  Vocês podem compreender isto, não podem?  (139-307, 1.11.1987) 


 


Como Jesus estava numa posição providencial, então, se tivesse casado, teria sido de acordo com a lei 


e princípios celestiais; ele não se teria comportado como um homem que encontra uma mulher 


casualmente e vive com ela.  Ele tinha de ter em conta tanto a história passada como o futuro, e a 


direcção da providência.  Isto era absolutamente necessário para as finalidades da restauração por 


indemnização.  As circunstâncias de Jesus não permitiram que ele casasse, porque os requisitos 


providenciais e realidades actuais não se correspondiam adequadamente.  (139-307, 1.11.1987)  


 


De que maneira entrou no mundo, Jesus, que se devia tornar o rei dos reis?  Ele veio, herdando uma 


tradição vitoriosa, na qual a linhagem tinha sido mudada.  Por consequência, quando foi concebido 


no útero de Maria, Satanás não pôde reivindicar: “Esse é o meu filho”.  Maria concebeu num nível 


nacional, com base no modelo histórico herdado da tradição do coração de Tamar; por conseguinte, o 


acto pecador de Eva tinha sido restaurado por indemnização.  Ao mesmo tempo, ela concebeu no 


domínio de coração da linhagem restaurada e no domínio aperfeiçoado do filho primogénito, numa 


posição de ter seguido o caminho exemplar para as mulheres, que tinha sido desejado através da 


história.  Assim, Satanás não foi capaz de reivindicar Jesus como o seu próprio filho, mesmo a partir 


da altura da concepção.  No tempo de Tamar, Perez pôde ser reivindicado como o filho primogénito 


do lado de Deus, só depois do seu nascimento, mas este não foi o caso enquanto ainda estava no útero.  


(139-309, 1.11.1987) 


 


Qual é a diferença entre Jesus e pessoas como Sakhya Muni do Budismo, Confúcio do 


Confucionismo, ou Maomé do Islão?  Em toda a história, Jesus é a única pessoa que veio na 


fundação de uma linhagem purificada.  Essa é a diferença.  Qual é a diferença entre Sakhya Muni e 


Jesus?  Qual é a diferença entre Confúcio, Maomé e Jesus?  Jesus é diferente de Buda e Maomé, 


porque veio na fundação de uma linhagem purificada.  Este é o direito especial do Messias.  Esta é 


a diferença.  À medida que este tipo de providência se desenvolveu na história, o ponto de partida do 


Cristianismo, baseado em Jesus, foi feito na nação de Israel.  Foi assim que ele permaneceu na 


posição do verdadeiro pai.  (169-194, 31.10.1987) 


 


Jesus declarou a todas as pessoas: “Amem-me mais que a qualquer outra pessoa!”  “Mais que a 


qualquer outra pessoa”, refere-se ao mundo caído.  O domínio do mundo caído tem como padrão o 


amor caído.  Temos de transcender este padrão.  Assim, resumindo, com base na família, temos de 


amar Deus, mais que a nossa própria mãe e pai, temos de viver para o Messias, os pais originais, e 


amar Jesus, mais que a nossa própria esposa ou marido.  Que significa isso?  De acordo com o 


princípio de restauração por indemnização, o padrão foi estabelecido pelo filho directo de Deus, no 


qual o amor que ultrapassa o amor satânico, podia ser manifestado pela primeira vez, e foi isto que 


Jesus declarou.  (144-58, 8.4.1986) 


 







A Bênção de casamento não é unicamente a união de duas pessoas, um homem e uma mulher.  Jesus 


teve de permanecer na fundação da relação unificada de Caim e Abel, entre as duas famílias e tribos 


de Zacarias e José.  Esta era a posição do casamento que Jesus desejava.  Porém, ele foi crucificado, 


e não pôde cumprir isto.  Assim, a Bênção tem como finalidade restaurar isto por indemnização.  A 


família de Jesus e José significa a posição de Abel.  A família de Zacarias significa a posição de 


Caim.  (146-342, 10.8.1986) 


 


A relação entre Jesus e João Batista era semelhante à de Caim e Abel.  Jesus e João Batista eram 


irmãos.  Isto não foi revelado, mas eles eram irmãos.  João Batista nasceu da primeira esposa, e 


Jesus nasceu da segunda esposa.  Não estava planeado que Jesus nascesse da primeira esposa. 


É por isso que nos últimos Dias, a imoralidade sexual se torna prevalente.  A tendência das mulheres 


venderem o seu corpo espalha-se.  As mulheres têm de ser libertadas.  Não pode ser o primeiro 


marido, no mundo caído.  Nos Últimos Dias, pode haver muitos casos de grandes figuras nascidas 


da situação de um segundo casamento.  Compreendem?   


Na providência da restauração, uma concubina representa o roubo de amor do mundo caído.  A 


segunda esposa tem um maior poder comparado com a primeira.  Porquê?  A primeira relação 


pertence ao amor do lado de Caim, e o segundo é amor do lado de Deus, logo, Deus trabalha através 


da segunda figura.  Portanto, por exemplo, José (filho de Jacob) e Jesus nasceram de segundas 


esposas.  Compreendem?  (169-194, 31.10.1987) 


 


2. O Curso de Indemnização Histórico do Verdadeiro Pai 


 


2.1. A nossa atitude ao seguir o curso de indemnização  


 


Há quarenta anos, eu disse que um tal mundo apareceria depois de quarenta anos.  Nessa altura eu 


não tinha praticamente nada.  Conduzia a existência de um pedinte.  Não tinha vestuário, e usava, 


com cuidado, calças reversíveis tradicionais, tingindo de azul, separadamente, a parte de dentro e a 


parte de fora; não havia casacos, por isso, usávamos o uniforme verde dos militares dos Estados 


Unidos, e sapatos de desporto, os quais, extraordinariamente, nos eram dados pelos Japoneses.  Eu 


movia-me usando vestuário de três países.  Vestido de tal maneira, mesmo assim disse: “Isto é tudo 


para restauração por indemnização.  Para indemnizar e restaurar, andarei vestido com farrapos da 


América, Coreia e Japão”.  Quão maravilhoso isto é!  (164-61, 3.5.1987) 


 


A nossa igreja tem seguido o caminho da restauração por indemnização.  Para indemnizar tudo e 


criar a fundação que temos hoje, eu passei por um caminho de circunstâncias indescritíveis.  Sem ser 


destruído, sem ser apanhado pelas armadilhas de Satanás, perseverei e prevaleci.  Para quem foi a 


fundação construída?  Não foi para mim próprio, mas para a humanidade.  Esta fundação não pode 


ser deixada por detrás, como possessões da Igreja da Unificação.  É para a humanidade.  A Igreja 


da Unificação tem de desaparecer no futuro.  Todas as pessoas têm de entrar numa única soberania 


de Deus.  É isso que todas as religiões desejam.  (161-86, 2.1.1987) 







 


Aquilo que começou com Jacob, o pioneiro do domínio vitorioso de Israel, e continuou através da 


história da cultura Cristã, criando uma fundação construída durante quatro mil anos, a qual, no 


entanto, falhou, devia ser restaurado durante um período de quatrocentos anos.  De facto, teve de ser 


agora restaurado por indemnização, na geração do Rev. Moon, isto é, durante quarenta anos, ao preço 


de qualquer grau de humilhação e sofrimento.  Esse foi o curso de quarenta anos no deserto.  (149-


59, 2.11.1986) 


 


A história de Israel é o período de quatro mil anos desde Jacob até Jesus, e até hoje.  Se estes quatro 


mil anos de história não puderem ser restaurados por indemnização, em quarenta anos, serão perdidos.  


Tudo será destruído.  Os quatro mil anos de história têm de ser comprimidos em quarenta anos, e 


tudo tem de ser indemnizado.  O mundo inteiro opor-se-á ao Rev. Moon.  Nem sequer um país 


deixará de o fazer.  Começando pela religião judaica, Cristianismo, América, os comunistas, toda a 


gente se tem oposto a mim.  (148-288, 25.10.1986) 


 


Israel seguiu o caminho da restauração por indemnização.  Tudo o que eles tinham a fazer, era seguir 


Moisés.  Mas Moisés teve de lutar para tomar responsabilidade pelo domínio de vida e morte dos 


seiscentos mil, enquanto abraçava o Céu e a terra.  Que facto doloroso que Moisés teve de jejuar 


durante quarenta dias e noites no Monte Sinai, de modo a receber as tábuas de pedra!  Estava ele 


numa situação confortável?  Quem são todos vocês?  Vieram aqui e estão a viver numa grande casa, 


mas não sabem mesmo aquilo que está a acontecer; sem saber de nada, vocês simplesmente comem, 


sempre preocupados com aquilo que os outros pensam.  Têm de saber que isto é uma realidade 


vergonhosa.  (141-197, 22.2.1986) 


 


Se vocês olharem para uma pessoa rústica, verão que tem mãos e pés grandes, mas se olharem para as 


minhas mãos e pés, alguém dirá que não sou o tipo de pessoa que precisa passar por tribulações.  


Diz-se que uma pessoa que nasceu com um corpo tão precioso, não devia sofrer.  Algumas pessoas 


sentem que é uma grande ironia que eu, que não devia ter sofrido, tivesse de sofrer tanto.  Isto é 


assim, porque elas não sabem nada acerca da restauração por indemnização.  (140-186, 9.2.1986) 


 


Vocês são todos falsos.  Estou a dizer-vos que vocês são falsos e imitações.  Pensam que é fácil 


tornarem-se a coisa real?  Deviam saber que têm de entrar e sair do forno centenas de vezes.  


Quando vocês se tornam pais que têm de enviar o filho ou filha para o lugar de execução, de modo a 


restaurar por indemnização, para restaurar o domínio do coração, isso não pode ser feito sem lágrimas.  


Foi exactamente isso que aconteceu com Abraão.  Para se tornarem pioneiros no caminho celestial, 


para libertarem Deus e entrarem no seu domínio de amor, vocês não se podem sentar simplesmente 


como estão.  A fundação na qual permanecem agora, não apareceu por coincidência.  A Igreja da 


Unificação tem sido construída através de um curso que requereu lágrimas de amargura, um curso 


onde lágrimas de sangue contínuas foram derramadas ao logo do caminho de tremendo sacrifício.  


Se vocês souberem desta fundação, têm de compreender que não se podem sentar aqui, sem lágrimas; 







não se podem sentar aqui, sem se arrependerem profundamente.  (169-131, 29.10.1987) 


 


Eu passei por tribulações através da minha vida, e nunca tencionei indemnizar a história, para obter 


uma vida luxuosa e posição elevada.  Vocês têm de saber que a minha intenção é transmitir as 


bênçãos que posso gozar…. sofrer juntamente convosco, estar na mesma posição que vocês, em 


termos do respeito como uma nação que será erguida a uma posição elevada…. e esperar pelo dia de 


alegria em que esta nação será libertada; essa é a minha esperança.  (181-66, 28.8.1988) 


 


Aqueles que entram na prisão têm sentimentos de desespero e desencorajamento, a partir do momento 


em que lá entram, mas esta pessoa que está aqui, teve um interesse considerável na espécie de 


resultados que viriam depois da vida na prisão.  Todos vocês aprenderam acerca da restauração por 


indemnização, portanto, penso que compreenderão.  Depois de tudo isto acabar, que acontecerá?  O 


sofrimento por que estou a passar agora, não é o problema, mas, em vez disso, eu estava sempre a 


pensar na nova prenda histórica que viria depois do sofrimento.  Isto ainda está fresco na minha 


memória.  (133-300, 1.1.1985) 


 


Através do pecado dos nossos primeiros antepassados, que não puderam cumprir a sua porção de 


responsabilidade, o domínio do amor de Satanás expandiu-se até às fronteiras dos portões do Céu, 


criando um profundo abismo de morte.  Por consequência, eu estou a avançar para além do nível 


nacional, no curso da restauração por indemnização, embora todo o mundo esteja contra mim.  


Ultimamente, as posições de Caim e Abel ao nível mundial serão restauradas sobre a fundação da 


indemnização mundial, no ponto em que a América, baseada na cultura Cristã do mundo democrático, 


se unir com a linha horizontal original, a qual é o Domínio Directo de Deus.  (137-249, 3.1.1986) 


 


O caminho da restauração por indemnização é um caminho sério.  Sem falta, aquilo que foi perdido 


será restaurado em quarenta anos.  Se o Cristianismo e a América se tivessem unido completamente 


há quarenta anos, se tivessem abraçado a Coreia e apoiado a Igreja da Unificação, a restauração do 


mundo teria sido completada dentro de sete anos.  Eu arrisquei a minha vida e lutei por este caminho, 


porque recebi a missão, o chamamento para indemnizar de novo e restaurar, durante quarenta anos, os 


quatro mil anos de história de indemnização, desde o tempo de Jacob até à era do Segundo Advento, 


para tentar manter a família de Deus durante quarenta anos …. para passar por todas as tribulações 


imagináveis, mesmo que significassem a prisão, para unificar isto e pagar todas as dívidas.  Em tal 


curso da história, estas pessoas, pensando como quiseram, seguiram teimosamente o seu caminho, e 


tudo acabou deste modo.  Vocês têm de arrepender-se.  De agora em diante, eu não me encontrarei 


com tais pessoas.  De agora em diante, haverá governo pela lei.  (137-38, 1.1.1986) 


 


Se eu me tivesse queixado do curso de indemnização, já há muito que teria desaparecido.  A razão 


por que não desapareci é que sei suficientemente bem como é o caminho da restauração por 


indemnização.  No caminho de indemnização, eu tenho de receber perseguição mundial.  Cada uma 


das cinco biliões de pessoas do mundo pode opor-se a mim, uma a uma; no entanto, eu devia ter a 







coragem de fazer mais que cada uma delas, para não ser derrotado.  De outro modo, não terei 


sucesso.  (138-134, 19.1.1986) 


 


Imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo devia ter sido capaz de restaurar o 


direito de primogenitura.  Se o Cristianismo se tivesse unido com o fundador da Igreja da Unificação, 


este curso dos passados quarenta anos não teria acontecido.  O comunismo já teria desaparecido.  


Se eles somente me tivessem podido ouvir, a Coreia não teria sido dividida.  Se os grupos espirituais 


baseados no Cristianismo todos tivessem ouvido aquilo que eu disse…. Contudo, todos os grupos que 


tinham sido preparados para restaurar o novo Jardim do Éden foram conduzidos a um destino como o 


de João Batista, devido ao seu modo de pensamento secular.  Desde a independência da Coreia, 


devido à oposição à Igreja da Unificação, então, os dois mil anos de história do Cristianismo, e os 


quatro mil anos de história, desde Jacob, foram repetidos, num processo de restauração por 


indemnização que tem estado a acontecer durante os passados quarenta anos.  (138-214, 21.1.1986) 


 


Estou a restaurar por indemnização, sozinho.  Este mundo não está ciente disto.  Deste modo, 


restaurando o indivíduo, restaurando a família…. tenho estado a fazer isto.  Os frutos apareceram do 


mesmo modo que as sementes foram semeadas pelo mundo satânico, mas se o Messias não vier para 


este mundo com estes frutos e não o salvar, estará perdido.  Imediatamente depois da independência, 


se aqueles que tinham sido preparados se tivessem simplesmente unido comigo, então, todos os Cains 


ao nível individual, familiar, tribal, social, nacional e mundial, teriam sido restaurados por 


indemnização, durante o curso de sete anos.  O curso foi prolongado durante quarenta anos, porque 


eles não acreditaram nas minhas palavras.  (138-216, 21.1.1986) 


 


Enfrentando a oposição do Cristianismo, da América e da Coreia, permaneci na posição de uma 


pessoa sem nação.  Não tinha uma nação.  Se não há uma nação, também não há uma sociedade ou 


tribo, e, assim, caí na posição semelhante à de um órfão, sem família.  A partir deste ponto, tudo 


tinha de ser restaurado dentro de quarenta anos, para permanecer na fundação do território espiritual 


aos níveis nacional e mundial.  Todavia, só ter território espiritual não era suficiente.  Depois de 


herdar a fundação do território espiritual da esfera da cultura Cristã, a esfera da cultura substancial ao 


nível nacional, tem de ser restaurada por indemnização, e, nessa fundação, a esfera da cultura 


substancial ao nível mundial também tem de ser restaurada por indemnização.  (143-176, 16.3.1986) 


 


A história de Israel começou a partir do tempo de Jacob.  A vitoriosa história tradicional, conhecida 


como Israel, conduziu à construção, pela cultura Cristã, de uma esfera unificada ao nível mundial; 


porém, esta esfera foi dividida devido à sua oposição ao Senhor, no seu Segundo Advento, e, como 


resultado, quatro mil anos têm de ser novamente restaurados por indemnização.  Se isto não puder 


ser cumprido em quarenta anos, o problema aumentará.  Estes quarenta anos de história recente 


representam um período de grande transição.  Então, Satanás devia ter retrocedido completamente, 


imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, quando estava a sentir a maior ameaça; contudo, 


como tudo permaneceu do lado de Satanás, o Céu retrocedeu completamente, Satanás dominou o 







mundo em geral e começou a difamar a Igreja da Unificação, a qual estava do lado de Deus.  (161-


220, 15.2.1987) 


 


O curso de separação de Satanás, através de indemnização interna, começa a partir da posição de 


servo dos servos.  Se todas as condições verticais de indemnização, requeridas pelo mundo satânico, 


tivessem sido estabelecidas, mesmo que Satanás tentasse atacar, não haveria base para acusação ou 


ataque.  Assim, eu próprio levei a cabo restauração por indemnização, começando como um servo 


de servos, em seguida, como um servo, filho adoptivo, e filho ilegítimo, nesta ordem.  Em seguida, o 


filho directo tem de ser restaurado, em seguida a mãe, seguida por Adão, na posição de pai.  Depois 


de estabelecer as condições para subir até à posição mais elevada, como homem e mulher, podemos 


elevar-nos, pela primeira vez, até à posição de pais…. não nos elevamos automaticamente, de modo 


simples.  Condições de indemnização interna precisam ser estabelecidas, seguramente.  (161-208, 


4.2.1987) 


 


Para conseguir restauração, temos de seguir em frente com a nossa firme convicção, por mais que os 


outros possam interferir.  Quaisquer que sejam os caminhos que os outros possam tomar, temos de 


estar ocupados com o nosso próprio curso de restauração.  O que quer que os outros ao lado digam, 


não temos tempo para nos preocupar com eles.  Não há tempo para dormir à noite.  Não nos 


podemos dar ao luxo de nos relaxar, sentar-nos confortavelmente e comer.  A não ser que tenhamos 


esse tipo de coração desesperado, não podemos seguir o caminho da restauração.  (22-211, 4.2.1969) 


 


Confrontei Satanás em dezenas, centenas, mesmo milhares de situações entre a vida e a morte.  


Nunca comprometi os objectivos que estabeleci, mesmo quando as circunstâncias mais difíceis, que 


não podem mesmo ser descritas, surgiram contra mim, repetidamente, como ondas.  Mesmo que 


uma perna se parta, ou um olho salte do globo ocular, ou a minha cabeça caia, não abandonarei o 


padrão de coração estabelecido no começo.  Então, desde que não morra, vencerei.  (22-184, 


2.2.1968) 


 


Através da minha vida, lutei com risco de morte.  No mundo ordinário, vocês podem evitar dor e 


sofrimento, mas eu não podia.  Não é algo que eu possa ultrapassar simplesmente com força física 


ou pela força das armas.  A não ser que eu seguisse os princípios e leis celestiais, não seria capaz de 


evitar as setas vindas de todas as direcções.  É possível que este tipo de batalha fosse ainda mais 


difícil que quando Deus criou o Céu e a terra.  Todos vocês não podem imaginar, nem mesmo nos 


vossos sonhos, como eu paguei indemnização deste modo e construí uma fundação interna.  Com 


base em tal fundação, o facto de um ponto de transição ter sido criado, o qual permite que este mundo 


se mova em direcção ao Céu, significa que isto pode ser considerado uma vitória cósmica.  (35-166, 


13.10.1970) 


 


Se eu devesse morrer agora, a minha preocupação consistiria em saber quem, nesta terra, poderia 


amar Deus e a humanidade como eu amei.  Nesse sentido, tenho de viver durante muito tempo.  







Vocês têm de saber que eu vos estou a observar a todos, esperando desesperadamente que uma tal 


pessoa apareça rapidamente entre vocês.  Se Deus devesse abençoar este Rev. Moon, o melhor 


presente e bênção que Deus me poderia dar, seria tal pessoa.  Se uma pessoa aparecesse agora, que 


pudesse amar Deus, o qual tem sido traído e tem sofrido até hoje, mais do que eu O amei, de modo a 


libertar a humanidade, hoje seria um dia de glória.  (92-293, 18.4.1977) 


 


Um médium chorou profusamente depois de orar para saber se eu era verdadeiro ou falso.  Ele 


começou a chorar amargamente, sem saber porquê.  Chorou todos os dias.  Porquê?  Para me 


conhecerem, vocês têm de sentir um tal coração agonizante.  De outro modo, não podem 


compreender-me.  Quem pode conhecer as circunstâncias nas quais eu sofro e me lamento com 


tristeza, abraçando o amargo sofrimento histórico de mil anos, quando oiço alguém dizer alguma 


coisa sobre a minha vida?  Se eu não tivesse conhecido Deus, não teria sido caluniado desse modo.  


Por causa do meu “crime” de conhecer Deus tão bem…. Quão triste é para Deus que só pode confiar 


em mim?  Em vinte anos, tive de restaurar por indemnização a história que foi emaranhada durante 


dois mil anos.  Então, isso é fácil?  Podemos falar simplesmente acerca disso?  (137-183, 


1.1.1986) 


 


Deus tem de ser libertado de todas as tristes circunstâncias de dor e sofrimento pelas quais passou 


através da história, com base no princípio de indemnização.  Só desse modo, os Seus filhos e filhas 


compreenderão quanto sofrimento Lhe têm causado devido aos seus delitos, e aprenderão a tornar-se 


verdadeiros filhos filiais que demonstrarão para com Ele verdadeira piedade, a qual cura o coração do 


Pai.  Assim, ao servir Deus, temos de compreender quanto o Pai se sacrificou e sofreu através da 


história.  Passo a passo, gradualmente, entrámos na era em que podemos resolver erros do passado, 


por isso temos de servir a Deus e, mesmo a partir de hoje, tomar responsabilidade pelas Suas 


tribulações, para que Ele possa ser completamente libertado.  (144-274, 25.4.1986) 


 


Que é que o salvador vem fazer?  Ele não vem por causa da política.  Alguns Cristãos dizem que, 


quando o Senhor vier, seremos elevados no ar, e todos aqueles que ficarem na terra perecerão…. Mas 


isso não é verdade.  Não acontecerá assim.  Dizem que ele virá para julgar, mas o salvador não é 


alguém que venha para julgar.  Ele é o filho de Deus e, ao mesmo tempo, vem como o pai da 


humanidade.  Alguém que vem como o pai da humanidade, com o coração dos pais, olhará para um 


filho ou filha doente, gemendo à beira da morte, e abandoná-lo-á dizendo: “Vai para o inferno!”?  


Mesmo pais neste mundo caído, se vissem um filho prestes a morrer, chorariam e sentiriam que 


fariam o que quer que fosse para salvá-lo, mesmo que tivessem de dar a sua própria vida.  Se pais 


são assim, então, quanto muito melhor seria o salvador, com o coração dos pais originais?  O 


julgamento é impensável.  Não é verdade?  (222-150, 3.11.1991) 


 


Que é que vocês pensam?  Se Deus e eu nos devêssemos encontrar, encontrar-nos-íamos rindo, ou 


chorando?  Tentem pensar nisso.  O meu ponto de vista é que eu desmaiaria.  Se chorasse, teria de 


pensar nas aparências, e se morresse, também sofreria uma humilhação.  Desonrar-me-ia a mim 







próprio.  Embora tivesse feito o melhor que podia durante quarenta anos, não há nada de que me 


possa orgulhar.  Só me sinto embaraçado.  É assim que me sinto.  (193-77, 20.8.1989) 


 


Foi afortunado que o Rev. Moon da Igreja da Unificação tivesse vindo a este mundo.  Ao restaurar 


algo que tinha sido enredado durante o milhão e meio de anos da história da humanidade, não é 


possível exprimir quanto tive de sofrer.  A coisa importante é que alguém tinha de desbravar o 


caminho de retorno ao Céu, da humanidade, no seu miserável estado histórico, a qual continua a 


mover-se desse modo, sem fim.  Milhares de anos de história têm sido manifestados por detrás da 


história recente da Igreja da Unificação, e, nos antecedentes, centenas de milhares de anos de 


gerações passadas estão envolvidas e a progredir.  Não nos podemos esquecer que a nossa igreja 


teve de aguentar a infelicidade de restaurar por indemnização a história de sofrimento.  (143-36, 


15.3.1986) 


 


Eu fui capaz de me tornar o objecto do amor de Deus, porque nasci na terra como um ser humano, 


amei toda a criação original como Deus amou, amei animais e seres humanos como Ele amou.  


Começamos a viver com origem em Deus, vivemos nesta terra e voltamos para Deus.  Ele deseja 


que todos vocês se tornem biliões de vezes mais extraordinários que Ele, enquanto estão a viver na 


terra.  Assim, a verdade é que Deus deseja que vocês voltem para Ele como filhos muito mais 


maravilhosos que Ele é.  (268-291, 3.4.1995) 


 


Há algo interessante que vos posso dizer acerca do meu nome.  Se escreverem rapidamente o 


carácter chinês “Moon” (文), deste modo, parece-se com o carácter para “pai”.  O carácter para 


“Sun” (鮮) significa peixe e cordeiro (羊).  Deste modo, o meu nome reúne o mar e a terra, com 


base no pai.  Em seguida, o carácter para “Myung” (明) consiste dos elementos “Sun” (日) e 


“Moon” (月).  A pessoa que une o Céu e a terra, ensina a verdade unificada, unindo num só Caim e 


Abel, e unindo completamente o sol e a lua, representa Deus.  Deus é o rei da sabedoria e ao mesmo 


tempo o Pai.  (268-289, 3.4.1995) 


 


2.2. A selecção da Verdadeira Mãe 


 


Como estava planeado que o Senhor, no seu Segundo Advento, aparecesse depois de dois mil anos de 


Cristianismo, teria eu passado por tribulações se, imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial, 


tivesse podido tomar posição baseada na vitoriosa fundação a nível mundial da cultura Cristã e da 


América?  Se me tivessem aceitado nessa altura, então, quem teria sido a Mãe?  Se a mãe de 


Seongjin nim (a minha primeira esposa) não pudesse tomar essa posição, quem a substituiria?  Teria 


sido uma mulher inglesa.  A família real britânica ter-se-ia ligado comigo.  Não estaria isso na 


esfera da cultura Cristã?  A Grã-Bretanha deu origem à América.  A razão por que o Presidente 


coreano Lee Seung Man se casou com uma mulher ocidental foi que, por detrás disso, houve um 


significado simbólico.  Por conseguinte, ultimamente, com a oposição do Cristianismo, a Verdadeira 


Mãe conquistou esta bênção.  (181-217, 3.10.1988) 







 


Para restaurar a posição de Eva não caída, o número “sete” tem de ser restaurado por indemnização.  


A mãe ergueu-se até à sua posição, durante os anos sessenta, e até que o Dia de Deus tivesse sido 


estabelecido, depois de um curso de sete anos, no princípio de mil novecentos e sessenta e oito, a Mãe 


suportou um período de perseguição.  Neste período, as mulheres da Igreja da Unificação trataram-


na cruelmente, e houve intrigas e calúnias contra ela, de todas as maneiras possíveis.  Como a Mãe 


não estava ciente disto, só seguindo as minhas palavras com absoluta obediência ela pôde superar 


essas situações.  “Faz isto e, em seguida, aquilo, exactamente como eu digo!”  Assim, durante três 


anos depois do Casamento Sagrado, eu mantive-a fora do meu quarto, e, só depois de três anos, ela 


veio ficar no mesmo quarto comigo.  Isto é tudo verdade.  Nós, unificacionistas, podemos 


compreender isto, não podemos?  Isto aconteceu por causa de indemnização.  Temos de passar pelo 


curso de indemnização aos níveis individual e familiar.  (139-296, 31.1.1986) 


 


Tendo estabelecido o Dia dos Pais, Dia dos Filhos, Dia de Todas as Coisas, até ao Dia de Deus…. 


seguindo o curso de sete anos, durante os anos sessenta, fui então capaz de designar o Dia de Deus, 


com base no domínio do coração unificado, no princípio de mil novecentos e sessenta e oito.  Neste 


período, a Mãe passou por um curso de sete anos, desde o nível de perfeição da fase de crescimento 


até ao nível de perfeição da fase de aperfeiçoamento.  A não ser que ela passasse por isto, não podia 


estar no mesmo domínio de coração que eu.  Então, embora eu realizasse o Casamento Sagrado em 


mil novecentos e sessenta, só depois de sete anos foi possível estabelecer o Dia de Deus, no dia um de 


Janeiro de mil novecentos e sessenta e oito.  Isto está de acordo com o Princípio.  Toda a gente, 


incluindo os casais abençoados, tem de passar por um curso de sete anos.  Não há excepção.  Se as 


famílias abençoadas forem incapazes de passar por este curso não podem entrar no Céu.  A região do 


paraíso de família abençoadas será criada no mundo espiritual.  Tudo isto é lógico.  (139-311, 


31.1.1986)  


 


Foi catorze anos depois da independência da Coreia que eu pude receber a Mãe.  Foi nos anos 


sessenta.  Porque foram catorze anos?  Os primeiros antepassados humanos caíram no nível de 


perfeição da fase de crescimento, ou depois de dois cursos de sete anos; isto é, caíram numa altura em 


que o segundo curso de sete anos estava a acabar, precisamente antes do começo do terceiro curso de 


sete anos.  Por consequência, de acordo com o princípio de restauração por indemnização, eu 


estabeleci-me na Coreia, através de um curso de catorze anos de perseguição, construí o altar 


chamado a Igreja da Unificação, escolhi a Mãe e elevei-a até esta posição, enquanto lutava com as 


igrejas estabelecidas e o governo da Coreia do Sul.  A partir do momento em que a Mãe foi educada 


e se elevou, eu pude estabelecer-me pela primeira vez na terra.  (143-178, 18.3.1986) 


 


A Mãe não devia ter mais de vinte anos de idade.  Porquê?  Porque Adão e Eva caíram enquanto 


eram adolescentes.  Como caíram nesse período, a Mãe tinha de ter uma idade semelhante.  Quão 


difícil isso foi!  Eu tive de escolher a Mãe de modo a fazer progredir a Igreja da Unificação, de 


acordo com a providência.  Foi complicado, porque havia grupos inteiros de senhoras com cursos 







superiores e doutoramentos.  Enquanto as observava, maquinando de todos os modos, com olhos 


ardentes, para se tornarem a minha esposa, eu tinha na realidade de procurar uma adolescente que não 


sabia nada.  Portanto, o destino é uma coisa assustadora.  Não havia escolha.  Eu não podia fazer 


aquilo que me agradava, por causa do princípio de restauração por indemnização.  (145-161, 


1.5.1986) 


 


Eu tinha de envelhecer sozinho, até atingir os quarenta anos de idade, porque conhecia o princípio de 


restauração por indemnização.  Não podia tomar uma esposa com mais de dezoito anos!  Ela não 


podia ter mais de dezoito anos!  Na Igreja da Unificação, havia mulheres com doutoramentos e 


bacharelatos de universidades; era um lugar onde um grupo de mulheres tinham como objectivo 


apanhar-me, de olhos arregalados, e uivando como lobos, mas eu tive de ignorá-las e receber a Mãe, 


que não sabia nada.  Que assustador isso foi!  (164-61, 3.5.1987) 


 


Depois do Casamento Sagrado, eu disse à minha sogra: “Durante três anos você nunca pode entrar e 


sair pelo portão da frente.  Não venha visitar a sua filha, só porque é a mãe.  No Jardim do Éden, 


Eva não tinha mãe.  Não use o portão da frente”.  Pode tal coisa ser permitida?  De um ponto de 


vista normal, era como se o genro dissesse à sogra: “Quando vier visitar a sua filha, entre sempre pelo 


portão das traseiras.  Não pode entrar pelo portão da frente, durante três anos”.  É por isso que me 


tornei a pessoa mais terrível para a minha sogra.  Ela tinha muito medo de mim.  (184-262, 


1.1.1989) 


 


A Mãe tem de vir de uma posição onde não sabe nada, porque Eva foi criada através de Adão.  Ela 


não devia ter muitos parentes.  Não daria resultado se ela tivesse três gerações seguindo o seu rasto.  


Não podia ter nenhumas relações verticais dentro da sua família.  Não podia vir de circunstâncias 


tão ordinárias.  De facto, a Verdadeira Mãe satisfaz este critério.  Não é verdade?  Ela não tinha 


um irmão mais velho ou pai.  Eram só as duas: mãe e filha.  A mãe dela era uma figura 


representativa na Coreia, quando se tratava de oferecer devoções em relação à Segunda Vinda do 


Senhor.  Ela pertencia a um grupo de pessoas que seguiam a Igreja dentro da Barriga, acreditando 


que o Senhor viria como um homem nascido na terra.  Depois de eu ter vindo a conhecer a Mãe, ela 


recebeu a bênção das anciãs que representavam a história da Coreia na providência, e que tinham 


cumprido todas as responsabilidades relacionadas com Eva.  (184-293, 1.1.1989)  


 


3. O Curso de Indemnização de Oito Estágios e a Cerimónia para o Estabelecimento dos Oito 


Estágios 


 


3.1. Os oito estágios verticais e horizontais do curso de restauração por indemnização 


 


A história de seis mil anos emergiu a partir do individuo, passando pelos níveis da tribo, sociedade, 


nação e mundo.  A Igreja da Unificação ensina que temos de passar através dos oito estágios para 


restaurar o amor do indivíduo, família, tribo, raça, nação, mundo, universo e Deus.  Quando oramos, 







fazemo-lo focando a nossa atenção nos oito níveis, não é verdade?  “Oh, Pai Celestial, eu cumpri a 


restauração do indivíduo, e a restauração da família….”  O que isso significa é que o cumprimento 


da restauração do individuo está no centro, e o cumprimento da restauração da família, sociedade, 


nação, mundo e cosmos tem lugar respectivamente na tribo, nação, mundo, cosmos e amor de Deus.  


Isto significa que tudo no cosmos devia ser unido com base no amor de Deus.  (61-75, 27.8.1972) 


 


O vosso corpo está separado do domínio de Satanás e completamente unido com o amor de Deus?  


A não ser que se neguem completamente a vós próprios, não podem vencer Satanás.  Por 


consequência, estou a ensinar-vos a passar pelos três anos e meio de tribulações.  Temos de nos 


elevar da posição de pedinte, e servo dos servos.  Temos de progredir verticalmente, da posição de 


servo dos servos, passando pelo servo, filho adoptivo, filho ilegítimo, filho de linhagem directa, mãe, 


pai, e finalmente Deus, oito estágios deste modo.  O indivíduo, família, tribo, raça, nação, mundo, 


cosmos e Deus também são oito níveis.  Então, são oito estágios vertical e horizontalmente.  Este é 


o ponto de vista do Princípio, e não simplesmente as minhas palavras.  (189-141, 1.4.1989) 


 


3.2. As actividades de Satanás em relação aos oito estágios 


 


Qual é a coisa a que Satanás se tem agarrado historicamente, com base nos oito estágios do indivíduo, 


família, tribo, sociedade, nação, mundo, cosmos e Deus?  Ele tem estado a dizer: “Deus, Tu és o 


Senhor principal, e o Teu filho e filha, o Adão e Eva ideais, isto é, os Verdadeiros Pais, são um filho e 


filha baseados em princípios; e como o Pai que age de acordo com princípios me criou como o 


arcanjo, era uma regra fundamental que eu, o arcanjo, antes de cair, teria podido receber o Teu amor e 


o amor do Teu filho.  Se Tu não puderes amar e fazer esforço desse modo, não serás capaz de 


permanecer na posição de amar o filho baseado em princípios, como o Pai que age de acordo com 


princípios”.  Este é um problema intratável. 


O que ele quer dizer é que, ainda que tivesse caído, se Deus não o puder amar, não poderá fazer voltar 


toda a criação, que está sob o domínio de Satanás, para o Seu domínio de amor e do amor de Adão, 


no Éden original.  Ele quer dizer que, se Deus e Abel se unirem individualmente e o amarem, podem 


restaurar tudo, com base na condição de amor individual, mas, de outro modo, não poderão fazer isto.  


Em seguida, o mesmo se aplica à família, tribo, sociedade, nação e mundo, que estão na mesma 


posição, e ele afirma que o Céu e a terra também estão em tal posição.  É desse modo que Satanás 


nos agarra pelo colarinho, ou como se poderia também dizer, aperta a corda à volta do nosso pescoço.  


(132-29, 19.5.1984) 


 


O Princípio da Igreja da Unificação é um caminho fundamental, mas não podemos simplesmente 


seguir o caminho do Princípio, sem nada.  É o caminho de destino, no qual temos de passar por oito 


estágios.  Oito estágios, desde o individuo, passando pela família, tribo, sociedade, nação, mundo, 


cosmos até Deus.  O número oito é o número do novo começo.  Sem isso, não pode haver novo 


começo.  (135-304, 15.12.1985) 


 







Através da história, tem havido muitos caminhos de sofrimento e tribulações, mas vocês têm de 


compreender que o caminho de tribulações dos oito estágios, pelo qual eu passei, nunca existiu na 


história, até agora.  Têm de compreender que foi o caminho de indemnização no qual, mesmo assim, 


eu não podia derramar lágrimas simplesmente por causa das dificuldades, e gritar: “Deus, não posso 


suportar esta posição!”  Aqueles que vão construir o reino não podem percorrer este caminho 


derramando lágrimas por causa de si próprios.  Há o princípio celestial que determina que, a não ser 


que uma fundação seja construída na qual seguimos o difícil caminho de lágrimas, com alegria e 


gratidão, a base de apoio do reino não permanecerá neste mundo terreno.  (161-194, 3.2.1987) 


 


Restauração por indemnização não será cumprida se permanecer qualquer vestígio de afirmação 


própria.  Condições de indemnização são estabelecidas a partir de uma posição de negação absoluta.  


Esse tipo de modelo de negação absoluta tem de ser estabelecido a partir do nível individual, 


passando pelos níveis familiar, tribal, social, nacional, mundial e cósmico, até chegar a Deus.  Então, 


se os oito estágios são cumpridos, isto será ligado à utopia da história humana.  A não ser que se 


tenha uma atitude de negação absoluta em cada estágio, não nos podemos ligar à utopia onde nos 


podemos relacionar directamente com Deus.  (A Vontade de Deus e o Mundo -697)    


 


Vocês talvez pensem: “Esses oito estágios foram simplesmente inventados pelo Rev. Moon.  Eu não 


tenho necessidade de indemnização”, mas isso está completamente errado.  Se a porção humana de 


responsabilidade é um facto, então, existe este curso modelo devido à nossa porção de 


responsabilidade.  Se a Queda humana não tivesse acontecido, teríamos sido capazes de passar 


naturalmente pelos vinte e um anos, simultaneamente, através de todos os estágios, mas temos de 


passar separadamente por cada um deles, porque um muro nos bloqueia.  Não nos podemos libertar 


deles em conjunto.  Temos de focar a nossa atenção neles, um de cada vez, e restaurá-los, porque 


Satanás existe.  Satanás apareceu e condições de indemnização apareceram por causa da Queda.  


Condições de indemnização são uma realidade inevitável, porque a porção de responsabilidade 


humana existe.  (124-306, 1.3.1983) 


 


O curso de restauração tem de passar através dos oito estágios, restaurando o indivíduo, família, tribo, 


nação, mundo e cosmos, e o amor de Deus, mas isto não pode ser cumprido tudo ao mesmo tempo.  


Se Adão e Eva não tivessem caído, ter-se-iam aperfeiçoado, mas como caíram para posição de servos 


dos servos, no começo da história, não nos podemos elevar através de todos os estágios ao mesmo 


tempo.  Assim, no processo de desbravar cada estágio, condições contínuas de indemnização 


tornaram-se absolutamente necessárias para cada curso.  Pelo estabelecimento destas condições, 


Satanás podia ser separado.  Condições de indemnização são necessárias por causa de Satanás; de 


outro modo, se Satanás não existisse, condições de indemnização não seriam requeridas.  (161-204, 


4.2.1987) 


 


Para subir nos oito estágios, desde o indivíduo até à família, tribo, sociedade, nação, mundo, cosmos 


e Deus, como devíamos proceder?  O modo como vocês precisam subir este eixo vertical, é ir para 







os lados e ganhar vitória individual; com um coração afectuoso, têm de elevar-se lateralmente, lutar 


com Caim através dos oito estágios e vencer.  Deste modo, têm de se haver com Caim, através dos 


oito estágios, subjugá-lo e, em seguida, subir.  Porquê?  Porque Satanás está ligado a vocês.  Têm 


de compreender isto.  (181-211. 3.10.1988) 


 


Depois de eu ter vindo a saber de tal lei de indemnização neste mundo, no Céu e na terra, concentrei-


me no amor do indivíduo, família, tribo, raça e, em seguida, nação.  Em cada estágio, Satanás tentou 


tudo imaginável para tentar esmagar este amor.  É por isso que a religião passa pelo caminho da 


perseguição.  Tem tido de derramar lágrimas e sangue.  Não podemos subir para os lugares 


elevados e confortáveis.  Temos de permanecer nos lugares desconfortáveis.  Essa é a zona de 


segurança.  Satanás é arrogante e desgosta de lugares difíceis.  Portanto, o lugar mais miserável é a 


zona de segurança.  (181-213, 3.10.1988) 


 


Adão caiu na posição individual, mas como está no centro de toda a criação, a restauração tem de ter 


lugar ao nível mundial.  A restauração ao nível mundial, não pode ser feita toda de uma vez, mas 


gradualmente.  Primeiro tem de ser restaurada a posição do indivíduo, em seguida, a fundação desde 


o nível da família até à tribo, sociedade, nação, mundo e cosmos tem de ser restaurada.  Tudo passa 


por oito estágios.  Os seres humanos, que estão procurando o mundo ideal, têm de resolver tais 


questões para encontrarem Deus, o sujeito do amor.  Se houver um bloqueio algures, as coisas só 


avançarão até esse ponto, mas não para além dele.  O caminho para nos unirmos completamente 


com o Deus absoluto, não será atingido.  Se vocês sobem até um certo nível, só podem receber 


assistência das pessoas espírito até esse nível, nas regiões de formação e crescimento no mundo 


espiritual, e será difícil relacionarem-se com Deus.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 697) 


 


Da posição de servo de servos, até à posição de servo, filho adoptivo, filho ilegítimo, filhos de 


linhagem directa, mãe, pai, e Deus, estes são os oito estágios.  Há que passar por oito estágios.  


Vocês têm de saber isto claramente.  Têm de se tornar um servo do país da vossa missão, antes de se 


tornarem um líder da Igreja da Unificação.  De outro modo, não é possível alcançar a libertação.  


Têm de tornar-se o servo dos servos, e ser tratados como um filho adoptivo e como um filho ilegítimo.  


Então, como um filho de linhagem directa… têm de subir deste modo.  Quando passam através 


destes estágios, tem de haver sempre indemnização. 


Têm de seguir um curso de indemnização para atingir tal nível.  Não podem ter êxito em seguir um 


tal curso, a não ser que obtenham vitória na luta contra Satanás, que possa ser aceite por Deus.  


Podem passar com êxito pelo curso de indemnização ao nível tribal, sem o terem cumprido ao nível 


familiar?  Isto não pode acontecer.  De modo semelhante, podem pensar avançar para o nível racial, 


sem ter passado pelo nível tribal?  Isto também se aplica aos níveis nacional, mundial e cósmico, e 


tem de ser muito claro na vossa mente.  (181-213, 3.10.1988) 


 


Falando da minha própria situação, enquanto permaneci como Adão individual, também tive de 


passar por todos os estágios horizontais do Adão familiar, tribal, racial, nacional, mundial e cósmico.  







Ao mesmo tempo, começando pela posição de servo dos servos, tive de passar com êxito através dos 


oito níveis verticais.  A restauração horizontal inclui os cinco biliões de pessoas do mundo.  


Passando por todo o curso de indemnização tanto vertical como horizontalmente, e atingindo o nível 


mundial, tive de realizar um domínio de libertação que Satanás não pudesse acusar.  Podia esse 


caminho ser fácil?  (194-110, 17.10.1989) 


 


Diz-se que a história humana, até agora, durou oitocentos e cinquenta mil anos.  Considera-se 


normalmente que durou aproximadamente oitocentos e cinquenta mil anos.  Dentro deste período, 


desde tempos primitivos, movimentos religiosos têm recebido perseguição.  Então, quem faz com 


que a história aconteça desse modo?  É Deus.  É Deus, e da posição do servo dos servos, a história 


desenvolve-se por fases.  Assim, para o servo dos servos (humanidade), o servo (arcanjo) torna-se o 


mestre.  Não é um caso do mestre controlar o servo, mas do servo chegar a controlar o mestre.  


Para recuperar as posições originais em que os seres humanos se podem tornar mestres do servo 


(arcanjo), vocês têm de enfrentar todas as perseguições do servo e tornar-se vitoriosos sobre todo o 


mundo satânico.  Por conseguinte, têm de estar preparados para morrer.  Aí reside a razão de ser 


das palavras: “Aqueles que procuram morrer, viverão”.   


Tendo subido da posição de servo de servos para a de servo, em seguida, quando vocês sobem da 


posição de servo para a de filho adoptivo, necessariamente enfrentarão perseguição.  O mesmo 


princípio é seguido através dos oito estágios, até Deus.  Então, quem receberá esta perseguição?  


As pessoas mudam, mas Deus nunca mudará.  Assim, nas religiões do mundo, há aquelas que estão 


nas posições de servo dos servos, servo, filho adoptivo, filho ilegítimo, filho directo, mãe, pai, e 


verdadeiros pais.  No fim, a religião na posição de pais, aparecerá.  Nos Últimos Dias, a religião 


baseada em Verdadeiros Pais aparecerá e os seus ideais emergirão.  Que significam as palavras 


“Igreja da Unificação” e “unificação das religiões”?  Estas coisas só se podem tornar possíveis 


através dos ensinamentos de uma religião com o conteúdo de Verdadeiros Pais.  (124-69, 23.1.1983) 


 


3.3. Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios 


 


Como a indemnização vertical e horizontal dos oito estágios foi completada pelos Verdadeiros Pais, 


no ano passado (mil, novecentos e oitenta e nove), no dia trinta e um de Agosto (um de Agosto no 


calendário lunar), eu fui para o lugar mais setentrional no mundo ocidental, Alasca, e conduzi aquilo a 


que se chama “Pal-jeon-shik” ou “Cerimónia para o Estabelecimento dos Oito Estágios”.  O lugar 


mais setentrional.  Em seguida, no dia um de Setembro, anunciei o “Parentalismo Celestial”.  Isto é 


“Cheonbu-ju-i”.  É a ideologia de “aewon” (jardim de amor), assim como “Parentalismo Celestial”.  


Significa “amemos toda a gente”.  Amar deste modo é algo a que Satanás não se pode opor.  Se 


Satanás não se tivesse oposto à Igreja da Unificação, ela ter-se-ia desenvolvido repentinamente no 


mundo inteiro.  (199-157, 16.2.1990) 


 


Vocês sabem o que é a „Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios‟?  Que é?  Representa a 


conclusão da indemnização vertical e horizontal.  Para passar pelos estágios verticais, parti da 







posição de servo de servos.  Horizontalmente, isto tem de ser expandido do individuo até à família, 


tribo, sociedade, nação e mundo.  A não ser que o padrão vertical seja estabelecido, a expansão 


horizontal não pode ter lugar.  Se o eixo vertical não for estabelecido, um círculo não pode ser 


traçado.  Todos os círculos horizontais têm de condizer perfeitamente com os oito estágios verticais.  


Isto foi completado no Alasca, no dia um de Setembro de mil novecentos e oitenta e nove.  A 


palavra Alasca tem um som semelhante a “alassimnika” (vocês compreendem?), em coreano.  (215-


124, 6.2.1991) 


 


Tendo já declarado a “Cerimónia para o Estabelecimento dos Oito Estágios”, aos níveis nacional, 


mundial e cósmico, a era chegou na qual Deus pode subir e descer verticalmente, como quiser, e onde 


pode mover-se livremente, na horizontal, para qualquer lugar na terra.  Por conseguinte, a expressão 


“aldeia global” apareceu.  Não só isso, mas a era chegou na qual a Igreja da Unificação, que defende 


uma família global, pode desenvolver actividades ao nível de família, por toda a terra.  Agora, o 


mundo, como um todo, está dentro do âmbito de um dia de vida humana, e a era chegou quando tudo 


pode ser comunicado instantaneamente à volta do mundo.  (198-277, 4.2.1990)  


 


Que é que eu disse que podíamos fazer devido à conclusão da Cerimónia para o Estabelecimento dos 


Oito Estágios (Pal-jeong-shik)?  O direito de pais pode ser libertado e cumprido.  Como este tempo 


se aproxima, então, da posição de Pais, estou a educar todos vocês para uma posição onde possam ser 


messias tribais, para libertarem e cumprirem a posição de Jesus, e a da família de Adão.  Ao 


restaurarem as vossas tribos e, desse modo, dissolverem todas as tradições caídas originadas na 


Queda dos primeiros antepassados humanos, a terra natal onde as pessoas nasceram, pode ser, pela 


primeira vez, transformada na terra do reino.  (193-214, 4.10.1989) 


 


O que eu declarei no Alasca, no dia trinta e um de Agosto de mil novecentos e oitenta e nove, foi Pal-


jeong-shik.  Desse modo, estamos agora a entrar numa era na qual indemnização por toda a 


humanidade não será mais necessária.  O que isso significa é que, onde quer que eu vá, e que os 


seguidores da Igreja da Unificação vão, a era da perseguição acabará.  De agora em diante, se 


investirmos o nosso coração e esforços, em conjunto, na construção do Reino do Céu, ninguém nos 


pode acusar.  O estabelecimento do reino tem a sua fundação em Pal-jeong-shik. 


Com base nesta cerimónia, declarei a era do “Parentalismo Celestial” no dia um de Setembro de mil 


novecentos e oitenta e nove.  Até à cerimónia de Pal-jeong-shik ter sido completada, ainda 


estávamos na era da restauração do direito do filho mais velho.  Restauração do direito do filho mais 


velho!  Finalmente, o direito do filho mais velho foi completamente restaurado. Pela restauração 


dele para o lado de Deus, ascendemos e permanecemos no domínio do topo do mundo, onde Satanás 


não se pode opor.  O tempo chegou agora, quando, se avançarmos decisiva e corajosamente, a 


América e o mundo comunista serão incentivados, a Coreia e o Japão serão incentivados.  Por 


consequência, devíamos ser fortes e corajosos.  (193-204, 4.10.1989) 


 


 







A Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios quer dizer que, ao completar o curso histórico de 


indemnização, e também os cursos horizontais do indivíduo, família, sociedade, nação, e mundo, 


então, o direito do filho mais velho é restaurado, e o curso de indemnização para toda a humanidade é 


dissolvido.  Isso é o que ocorre pela realização desta cerimónia.  O direito do filho mais velho é 


restaurado, a humanidade entra numa posição de receber Pais, e pelo seu amor pela humanidade, a 


velha história de guerra e conflito, que foi o caminho para restaurar este direito, é apagada a partir do 


domínio do amor dos Pais.  A seguir, avançamos rapidamente para uma era na qual nos podemos 


harmonizar através do amor parental, onde a indemnização não é necessária.  Para que isto aconteça, 


Pal-jeong-shik tinha de ser realizada.  Pela realização desta cerimónia, os Pais, na posição de 


restaurar os seus próprios filhos (a humanidade), podem, então, perdoar tanto o filho mais velho 


como o filho mais novo, e a seguir a isto podemos entrar na era do domínio do perdão para os pais 


caídos.  (193-173, 3.10.1989) 


 


O Alasca, onde a cerimónia de Pal-jeong-shik foi realizada, tornar-se-á famoso.  Nesta última 


ocasião, quando saí de lá, instrui-os a construir uma igreja no meio do Pólo Norte.  Se o partido 


comunista soviético se opuser, tomarei responsabilidade.  Construirei a Igreja da Unificação no Pólo 


Norte.  Vocês têm de passar a vida a construir a fundação de bênção para toda a humanidade, mas, 


antes de morrerem, venham para a nossa igreja no Pólo Norte e ofereçam devoção durante quarenta 


dias.  Então, podem morrer a seguir.  Pensem nisto.  Uma cidade ideal será criada entre um 


mundo de icebergs.  Então, como ficará à distância de milhares de milhas, tudo poderá ser fornecido 


por via aérea…. Vocês deviam tentar viver deste modo.  Seria uma coisa maravilhosa.  Com o 


poder da ciência de hoje, isso não seria nada.  Podemos usar sistemas pré-fabricados…. Que 


problema haveria em construir um aeroporto e tentar viver lá?  Logo, vocês podem criar uma base 


na área turística de Kodiak…. pensem nisso.  Ela tornar-se-ia um acesso como nunca se viu na 


história.  (193-217, 4.10.1989) 


 


4. Restauração dos Direitos do Filho Mais Velho, Pais e Realeza 


 


4.1. Restauração do direito do filho mais velho 


 


Do ponto de vista do ideal original de Deus da criação, o filho mais velho devia vir do lado de Deus, 


e, evidentemente, o segundo filho também devia vir do lado de Deus.  Devido à Queda humana, a 


posição do filho mais velho foi para o lado de Satanás, e a posição do segundo filho foi para o lado de 


Deus.  Isto tem de ser resolvido.  Assim, quando consideramos a história de Esaú e Jacob, na Bíblia, 


Jacob uniu-se com a mãe,  recebeu a sua ajuda e pôde oferecer a Esaú sopa de lentilhas e pão, em 


troca do direito de primogenitura.  Até hoje, não tínhamos podido compreender porque é que as 


histórias providenciais na Bíblia eram como eram.  Com o aparecimento da Igreja da Unificação, 


isto tornou-se claro pela primeira vez.  (134-304, 18.8.1985) 


 


 







Indo para além do domínio da Queda humana e restaurando os direitos tanto do filho mais velho 


como do filho mais novo para o lado de Deus, podemos permanecer, pela primeira vez, no mundo não 


caído original.  Este é o ideal original da criação.  Como Deus é absoluto, o Seu ideal também 


permaneceu absoluto, por isso, temos de passar por um curso de restauração de indemnização, de 


modo a ir para além do domínio da Queda.  (134-304, 16.8.1985) 


 


Restaurar o direito do filho primogénito?  Quão difícil isso é!  Por causa disto, todas as figuras 


providenciais sofreram tribulações incríveis.  Inúmeras pessoas religiosas foram sacrificadas, o 


Cristianismo passou por uma perseguição terrível sob o Império Romano, durante quatrocentos anos, 


e muito sangue foi derramado para prevalecer sobre o território do mundo satânico.  Todos vocês, já 


estiveram em Roma e visitaram as catacumbas?  Os primeiros Cristãos criaram altares, enterraram 


os corpos dos seus companheiros sob os altares e continuaram a viver lá, inalando os odores.  Eles 


fizeram isso, porque Deus lhes disse que o fizessem, e, se não eles, quem faria tal coisa?  Isto não 


pode ser feito por seres humanos, de acordo com quaisquer padrões normais.  Imaginem quanto 


Deus sofreu.  Todos vocês deviam saber deste tipo de mérito histórico.  Deviam estar cientes destas 


coisas.  (140-203, 9.2.1985) 


 


Quando vocês pensam acerca de Caim e Abel no Princípio, quem pensam vocês que é mais precioso, 


Caim ou Abel?  Quem é precioso?  Toda a gente pensa que Abel é mais precioso, mas essa é uma 


noção errada.  Abel está na posição do irmão mais novo, e Caim está na posição do irmão mais 


velho.  Vocês têm de compreender isto correctamente.  A posição do primogénito é mais preciosa 


que a do segundo filho, Abel.  Só há um filho primogénito, mas isso não acontece com os outros 


filhos.  Pode haver vários filhos primogénitos?  Só há um.  O filho primogénito é precioso, porque 


é o único nessa situação.  Os filhos seguintes podem ser vários.  Temos de compreender isto.  


(136-126, 22.12.1985) 


 


Como Deus levou a cabo a providência da restauração, o Seu sofrimento reside no facto de o primeiro 


filho estar do lado de Satanás.  É por essa razão que a humanidade hoje está doente.  Que espécie 


de doença tem?  Tem a doença do amor.  Devido à doença do amor, uma tragédia aconteceu e o 


primeiro filho nasceu.  Portanto, através da história providencial, Deus tem carregado o fardo de 


esperar que o direito do filho mais velho fosse restaurado por indemnização, de acordo com 


princípios, não importa quantos biliões de anos isso pudesse demorar.  (136-126, 22.12.1985) 


 


Qual foi o objectivo de educar e elevar Abel?  Vocês têm de saber que não foi para salvar o filho 


Abel, mas para estabelecer o direito do filho primogénito e corrigir a tradição dentro da família.  Os 


membros da Igreja da Unificação não compreendem este assunto.  Vocês dizem: “Eu sou o Abel”, 


mas vocês, líderes, têm de lembrar-se que não se trata de poder dizer: “Como estamos na posição de 


Abel, isto é um facto consumado!”  Todos vocês foram colocados nas vossas posições, para 


restaurar uma tribo que mantenha o direito do filho primogénito.  Se quiserem receber bênçãos, o 


direito do filho primogénito devia ser criado, e se esse filho partilhar as bênçãos, então vocês podem 







receber algumas.  O direito do filho primogénito não é para vós próprios.  Com base no Senhor 


vindouro, vocês têm de desenvolver uma ligação com o mundo celestial vertical.  Isto não 


acontecerá simplesmente com o mundo físico horizontal.  Eu ia explicar este último ponto em mais 


detalhe, em termos do Princípio, mas como creio que compreendem isto, estou a mantê-lo em termos 


simples.  Como o fundador da Igreja da Unificação está muito familiarizado com este caminho, não 


podia deixar de estabelecer a lógica de “viver para os outros”.  Nascemos para viver para os outros.  


Vocês também têm de compreender que o homem nasceu para a mulher.  Não existe tal coisa como 


“unicamente para mim”.  (136-130, 22.12.1985) 


 


O lado de Satanás é representado por Caim.  É a posição do irmão mais velho.  O lado de Deus é 


representado por Abel.  Esta é a batalha.  Originalmente, Deus desejava amar o filho primogénito e, 


em seguida, o irmão mais novo.  Devido à Queda humana, o filho mais velho, Caim, está do lado de 


Satanás.  Pertence ao lado de Satanás.  Para o salvar, Abel foi educado e elevado.  O direito do 


filho primogénito é restaurado, educando e elevando o segundo filho, Abel.  Isto não pode ser 


conseguido à força, mas, pelo contrário, tem de ser inspirado por amor.  Vocês têm de conseguir a 


restauração, fundindo as pessoas com o vosso amor.  Se não puderem permanecer na posição de ter 


amado, se não puderem conquistar o seu coração, através da oferta do vosso amor, então, não estarão 


na posição de amar verdadeiramente o vosso próprio filho ou filha.  Do ponto de vista do ideal de 


Deus da criação, o filho primogénito devia originalmente ser amado primeiro, e não era a intenção de 


Deus que o segundo filho estivesse em tal posição.  (140-38, 1.2.1986) 


 


A grande questão consiste em saber se eu amei o mundo satânico mais que a minha própria esposa e 


filhos.  Não posso amar mais a minha família que aqueles que estão na posição de Caim.  Deus tem 


de amar primeiro o mundo de Caim, antes de amar o mundo de Abel.  Ele não pode amar Abel antes 


disso.  (140-38, 1.2.1986) 


 


Se vocês quiserem ser vitoriosos, têm de ir ao encontro do mundo Caim.  Têm de sair e restaurar o 


direito do filho primogénito.  O filho primogénito deve ultimamente apoiar e servir o segundo filho, 


que é o irmão mais novo, como se ele fosse um irmão mais velho, e chegar a um ponto onde possa 


dizer: “Receberei todas as bênçãos através de ti”.  Deste modo, o filho primogénito desce para a 


posição do segundo filho, e o segundo filho tem de subir para a posição do filho primogénito.  Então, 


só depois do primeiro filho dizer: “Sobe tu em vez de mim”, e empurrar o segundo filho para a frente, 


se torna possível passar do direito do primeiro filho ao nível de família para o seu direito ao nível 


tribal, e assim sucessivamente…. Deste modo, vocês podem elevar-se gradualmente.  Só quando o 


filho primogénito vos empurrar, vocês podem subir.  Não podem subir do modo como estão.  Por 


causa deste princípio, vocês têm de cumprir o padrão de restaurar o direito do filho primogénito, de 


acordo com isto.  O segredo da história é que, sem isso, a providência de Deus não pode ser 


vitoriosa.  Por conseguinte, para seguir o caminho de uma verdadeira religião, vocês têm de deixar a 


vossa casa.  É daqui que vêm as palavras: “Vocês têm de deixar o vosso país e a vossa casa, 


renunciar ao mundo e tornar-se monges”.  (138-204, 21.1.1986) 







 


Até ao tempo presente, as pessoas nunca compreenderam a razão por que a religião se desenvolveu, 


especialmente quando teve de suportar tribulações e perseguição, como tem acontecido através da 


história.  Em toda a história, só o Rev. Moon foi capaz de expor os segredos emaranhados por detrás 


de todo o mundo espiritual, o mundo religioso e o mundo místico, que só Satanás e Deus conheciam.  


Isto não é teoria oca.  É deste modo que as coisas se movem.  Movem-se de acordo com esse 


princípio.  Simplesmente saiam e tentem dar testemunho.  Quando uma pessoa faz a determinação 


de vir para a Igreja da Unificação, Satanás tenta sempre obstruir o seu caminho.  Sem falha.  Isso 


segue esta fórmula.  (138-204, 21.1.1986) 


 


Há sete estágios horizontais pelos quais vocês têm de passar, desde o indivíduo até à família, tribo, 


sociedade, nação, mundo e cosmos, antes de atingirem a posição final de Deus.  Há também oito 


estágios verticais começando com a posição de servo dos servos.  Através da fundação de restaurar o 


direito do filho primogénito, no curso de sete destes oito níveis, vocês têm de atingir a posição do 


primeiro filho original não caído.  Adão e Eva foram o primeiro filho e filha.  O primeiro filho e 


filha têm de passar através do Domínio Indirecto.  Então, têm de ser ligados ao Domínio Directo, 


com base em amor, e possuir o direito do filho primogénito.  Tal ligação é impossível com o amor 


do filho mais novo.  Portanto, vocês têm de voltar à posição original não caída, de modo a restaurar 


o direito do filho primogénito e, em seguida, expandir-se horizontalmente de modo gradual.  Esta é a 


batalha a travar.  (138-134, 19.1.1986) 


 


Qual é o método segreto na restauração do direito do filho primogénito?  Satanás afirma: “Deus, 


como Tu és um Deus perfeito, então, o Adão e Eva que procuras também têm de ser perfeitos; se eles 


não tivessem caído, o padrão, de acordo com o Princípio, seria que Adão e Eva me amassem como o 


arcanjo original.  Assim, ainda que eu tivesse caído e esteja numa posição má, se Tu estás numa 


posição boa e verdadeira, tens de manter o padrão de me ter amado.  De outro modo, então, não 


podes afirmar estar na posição de Deus, em frente de mim”.  Esta é a raiz do problema.  Ele põe os 


travões, dizendo: “Se existe um segredo através do qual Tu e eu nos possamos unir, que seria ele?  A 


pessoa que Tu envias tem de ser capaz de me amar.  A não ser que ele permaneça juntamente 


Contigo na posição de me amar e faça a oferta condicional de me amar, não será capaz de recuperar o 


direito e bênção do filho primogénito, que tem estado na minha posse”.  É por isso que Jesus nos 


exortou a amar os nossos inimigos.  (131-182, 1.5.1984)  


 


Amar o inimigo não significa simplesmente amar um inimigo individual.  A não ser que vocês 


amem a sua família, tribo, sociedade, nação e mundo, não podem recuperar o direito do filho 


primogénito, que está na posse deles.  Vocês têm de compreender que Satanás, que sabe muito bem 


que este é o curso histórico da providência de Deus para a restauração, pode intervir deste modo.  


(131-182, 1.5.1984) 


 


 







Para restaurar o direito do filho primogénito, vocês têm sempre de ir para linha da frente, onde Caim, 


que representa Satanás, vos persegue e tenta mesmo matar-vos.  Têm de sair, de modo a lutar e 


subjugar com amor, e ensinar às pessoas tudo o que sabem.  Quando elas compreenderem que a 


vossa tradição é boa, serão naturalmente inspiradas e arrepender-se-ão com lágrimas; vocês têm de 


compreender claramente que, a não ser que Caim declare que está disposto a dar a vida como uma 


oferta para vocês, não é possível obter o direito da bênção do mundo Caim.  (131- 182, 1.5.1984) 


 


Sem amor, vocês não podem subjugar Satanás.  Mesmo Deus tem de permanecer na posição de ter 


amado o arcanjo caído, por consequência, para se tornarem famílias que possam entrar no Céu, como 


os filhos e filhas de Deus, vocês também têm de estabelecer o padrão de ter amado Satanás.  Quando 


saem e lutam, têm de permanecer na fundação de ter subjugado com amor o mundo satânico.  Têm 


de ser capazes de afirmar: “Não esmaguei todos os meus inimigos, mas, em vez disso, subjuguei-os 


com amor e restaurei o direito do filho primogénito”.  (141-202, 22.2.1986) 


 


Deus tem de estabelecer o padrão de ter amado o inimigo, não de lhe ter batido até à morte, e também 


o padrão de ter amado o inimigo Satanás, como aquele que permanece no lugar de Adão.  Enquanto 


forem perseguidos, se vocês prevalecerem sobre todas as lágrimas, sangue e suor, suportarem e 


suportarem até que o inimigo se renda naturalmente, e voltarem com ele, abraçando o amor de Deus, 


então, podem receber a bênção.  É nessa altura que Satanás vos deixará.  Têm de ser aprovados 


publicamente por ele, com as palavras: “Agora, podes tornar-te um filho que pode entrar no Céu”.  


Quem tem de assinar esta aprovação?  Satanás.  Depois de ele assinar, vocês assinarão, e, em 


seguida, os Verdadeiros Pais têm de confirmar aquilo que vocês assinaram.  Vocês só podem 


permanecer perante Deus, com a assinatura de Verdadeiros Pais.  Esse é o caminho do Céu.  (141-


202, 22.2.1986) 


 


Logo que eu tenha estabelecido o padrão de ter amado Satanás, então, ele não pode tomar aqueles que 


me seguem.  Então, que acontece?  Os domínios de Caim e Abel trocarão de lugar.  O domínio de 


Abel, até agora, estava numa posição de pessoas perseguidas, mas, de agora em diante, possuirá o 


direito do filho primogénito do Reino de Deus.  Nesse domínio, o reino de Satanás só pode 


desintegrar-se.  Só retrocederá, incapaz de confrontar qualquer coisa.  Se confrontasse algo, seria 


esmagado.  Este é o ponto de vista do Princípio.  (139-278, 31.1.1986) 


 


No curso de indemnização, o domínio baseado em resultados de acordo com o Princípio e o Domínio 


Directo serão ligados pelo nome de Verdadeiros Pais, pela primeira vez na terra, pelo seu 


cumprimento do padrão da restauração do direito do filho primogénito ao nível mundial.  Satanás 


não será capaz de permanecer neste domínio unificado, o qual está relacionado com esse padrão.  


(139-285, 31.1.1986) 


 


 


 







4.2. Restauração do direito de pais 


 


Porque são necessárias tais coisas como a restauração por indemnização ou a restauração do direito 


de pais, direito do filho primogénito, e direita da realeza?  O amor e linhagem de Satanás são os 


problemas mais importantes.  Originalmente, os seres humanos deviam ter começado com Deus, 


mas, na realidade, começaram com o diabo.  O diabo tomou a iniciativa, com base em algo incrível a 


que se chama amor.  O universo foi criado por causa do amor.  O processo da criação teve lugar 


centrado no amor de Deus, o qual foi o ponto de partida de toda a criação.  Foi Satanás que virou 


esta origem ao contrário.  Portanto, a fonte original, que foi tirada do seu lugar, tem de ser restaurada.  


(206-236, 14.10.1990) 


 


Qual era o ideal original de Deus da criação?  Era construir o reino na terra e no Céu, no nome dos 


Verdadeiros Pais.  Sem eles, os reinos terreno e celestial não podiam emergir.  Se perguntarmos aos 


Cristãos de hoje: “Jesus é o primeiro filho e filho que Deus ama, mas porque está ele no paraíso e não 


no Céu?”, eles não podem responder.  O reino terreno e o reino celestial só podem ser construídos na 


fundação do verdadeiro amor e perfeição dos Verdadeiros Pais.  É a missão dos Verdadeiros Pais 


entrar no mundo espiritual e realizar um Reino do Céu unificado.  Isto não é a missão de outra 


pessoa.  (131-182, 1.5.1984) 


 


Se vocês compreenderem claramente acerca de Deus e Verdadeiros Pais, tudo será libertado.  Tudo 


reviverá.  Por consequência, todos vocês têm de manifestar Deus e Verdadeiros Pais às outras 


pessoas.  Se todos puderem demonstrar substancialmente o amor de Deus e Verdadeiros Pais, tudo 


pode ser libertado.  Se encarnarem este ideal, as pessoas serão naturalmente atraídas para vocês e 


para os Verdadeiros Pais.  Ser atraídas para vocês significa serem atraídas para Deus.  Isso 


acontecerá imediatamente, porque a sua mente original saberá que vocês representam Deus e 


Verdadeiros Pais.  Porque estou a dizer hoje estas coisas?  Estou a dizer-vos, porque hoje é um dia 


de declaração, através do qual atravessaremos tal limiar.  (131-51, 1.4.1984) 


 


Deus tem sofrido através da história, e a restauração tem sido prolongada até esta altura, porque foi 


um trabalho tão difícil e laborioso.  Porque é que tal Deus omnipotente teve de sofrer e labutar 


tanto?  Se Ele nos tivesse podido ensinar, já o teria feito há muito tempo.  Eu tive de tomar 


responsabilidade última e recuperar tudo, porque o primeiro Adão não pôde compreender.  Tive de 


abrir caminho através do mundos físico e espiritual para desvendar os segredos do Céu.  Quantas 


lágrimas eu tive de derramar por isto!  O primeiro Adão foi expulso de lágrimas nos olhos, na altura 


da Queda, logo, quanto muito mais tive eu de chorar no curso desta restauração?  Nesse sentido, o 


Rev. Moon é o rei das lágrimas. 


Vocês deviam saber que, representando a história providencial, eu procurei o caminho da verdade e 


derramei muitas lágrimas, e que sou uma pessoa que prevaleceu sobre tremendas provações, cortando 


a minha carne e derramando o meu sangue.  Vocês têm de compreender que estão a apoiar essa 


espécie de incrível Pai e Mãe.  Este é cume final para atravessar.  Assim, juntamente com o padrão 







de restaurar o direito de pais, não devia haver um domínio de unidade entre a mãe e o segundo filho?  


Eu restaurei o direito do filho primogénito e o direito de pais, e mesmo à medida que me preparo para 


o direito da realeza, se vocês estiverem unidos com os Verdadeiros Pais, então, podemos finalmente 


completar a fundação da cooperação entre a mãe e o segundo filho.  (222-241, 3.11.1991) 


 


Vocês têm de ter a mente que só aqueles que levam a cabo a restauração do direito do filho 


primogénito, do direito de pais e da realeza, são contados como a tribo de Deus.  Então, mesmo que 


eu não esteja presente, o Céu e a terra serão naturalmente unidos.  Até agora, abençoei mais de vinte 


e quatro mil casais.  O número vinte e quatro é o produto de três por oito, e eu recuperei e estabeleci 


o número oito, com base nas três eras de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Por conseguinte, 


o direito do messias tribal, ao nível mundial, foi completamente estabelecido.  Agora, mesmo que eu 


não esteja aqui, se vocês trabalharem dia e noite para salvar o país da vossa missão, com base na 


vontade de Deus, o mundo do mal será empurrado para um canto.  Além disso, em toda a história, 


nunca houve outra fundação cultural que incluísse organizações académicas, políticas e culturais 


possuindo um conteúdo filosófico mais notável que o do Rev. Moon.  Para onde quer que seja que 


olhemos, tudo está agora no fim.  (206-272, 14.10.1990) 


 


4.3. Restauração do direito da realeza 


 


Idealmente, se Adão se aperfeiçoar, o Pai do Céu é aperfeiçoado, se Eva se aperfeiçoar, a mãe do Céu 


é aperfeiçoada, e se eles se tornarem os mestres da família, o direito, ao nível de família da realeza 


celestial, emerge.  Assim, Adão e Eva tornar-se-ão, naturalmente, o rei e rainha aos níveis individual, 


familiar, tribal, social, nacional e mundial.  Como o tempo chegou, no qual o nível nacional pode ser 


transcendido, podemos avançar para a realeza do mundo satânico e determinar o direito da realeza do 


mundo celestial.  Esse dia é o vinte e sete de Março de mil, novecentos e noventa.  Deste modo, o 


mundo revolverá agora, de acordo com os ventos que estou a criar.  (201-130, 27.3.1990) 


 


Que é Parentalismo Celestial?  Em primeiro lugar, com base em Deus, é a restauração do direito de 


irmandade, em segundo lugar, é a restauração do direito de pais, e, em terceiro lugar é a restauração 


do direito da realeza.  No mundo democrático, não existe um conceito efectivo de rei, não é 


verdade?  O mundo democrático é baseado no conceito de irmandade.  Toda a gente é vista da 


mesma perspectiva.  Isso é o conceito de irmandade, no qual os irmãos lutam entre si.  Eles lutam 


entre si, dizendo que isto é meu, isso é teu.  Não é a democracia um conceito de luta?  Os partidos 


do governo e da oposição lutam entre si… qual é o conteúdo disto?  Cada um deles está a tentar 


ganhar o direito da realeza.  Qual é a posição de um presidente?  Não é a posição da realeza?  Este 


processo vai para trás e para a frente e toda a gente se explora entre si, de modo que as coisas não 


correm bem; se um rei absoluto emergisse, não haveria problema.  Um mundo de paz absoluta 


emergiria então.  (205-172, 1.9.1990)            


 


 







O sistema político da democracia é um sistema de luta.  Portanto, temos de nos elevar à posição de 


pais.  Só então pode a luta chegar ao fim.  Todos os irmãos se podem unir, com base nos pais.  O 


mundo de paz manifesta-se a partir da posição na qual eles formam uma unidade.  Não há outro 


método.  Em primeiro lugar, Verdadeiros Pais têm de ser procurados, e, a partir daí, tudo, incluindo 


filhos, nação e paz verdadeiros, podem ser encontrados.  Não há nenhuma outra maneira.  (205-190, 


1.9.1990) 


 


O Deusismo é um sistema de pensamento baseado nos Verdadeiros Pais.  O Deusismo pertence ao 


domínio vertical e, ao manter equilíbrio entre este domínio vertical e o mundo físico, aparece como 


um ideal esférico.  É uma esfera de amor.  Esta esfera liga o aspecto vertical com qualquer direcção.  


A sua superfície torna-se o domínio do ideal.  Assim, este mundo, que representa esse domínio de 


superfície, não se pode queixar.  Quando uma bola de futebol rola e vem a parar, todos os pontos da 


sua superfície são iguais, em termos da sua relação com o eixo perpendicular; do mesmo modo, 


chegaremos ao mundo de igualdade, o mundo de equilíbrio baseado no nosso sistema de valores.  


Vocês têm de compreender isto claramente.  (218-347, 22.8.1991) 


 


O mundo tornar-se-á unificado, com base em “Cheon-bu-jui” (Parentalismo Celestial) e Deusismo.  


Verdadeiros Pais são o rei e rainha da família.  A família unir-se-á com outras famílias diferentes, 


para automaticamente formar uma tribo.  Então, um rei da tribo aparecerá.  Em seguida, a tribo 


unir-se-á com outras tribos para formar uma raça, e um rei da raça aparecerá.  O mesmo acontecerá 


com a nação, mundo e cosmos.  Deste modo, os reis serão unidos entre si, todo o caminho até chegar 


a Deus.  É desse modo que Deus se tornará o Rei dos reis.  (205-189, 1.9.1990) 


 


Não existe palácio real de Deus no Céu.  Nem existe qualquer palácio celestial nesta terra.  Não há 


nenhum palácio baseado no amor de Deus.  O direito da irmandade caída apareceu na terra, 


estabeleceu a realeza e explorou tudo até esta altura; tomou o lugar do verdadeiro direito de pais da 


nação de Deus.  Estamos agora na era em que se manifesta o direito da irmandade caída, mas nem 


sequer uma vez apareceu nesta terra uma verdadeira era da dignidade real do direito dos Pais verticais.  


(206-219, 7.10.1990) 


 


Num lugar onde a CIA estava a ouvir, declarei o “Dia da Fundação da Nação do Mundo Unificado”, 


afirmando sem rodeios que “temos de restaurar o direito da realeza baseada em Deus”, e que “o 


parentalismo é melhor que o „fraternalismo‟ do mundo democrático”.  A democracia é um conceito 


baseado em relações fraternais.  Com este conceito, não haverá um fim para o conflito.  Os pais 


têm de aparecer.  Se os pais disserem: “Vocês, filhos!  O irmão mais velho e o irmão mais novo têm 


de comportar-se desta e daquela maneira.  Se o vosso pai e mãe se comportam deste modo, vocês 


não têm de seguir?!”  Os filhos responderão: “Sim!”  Esse é o conceito de parentalismo.  (193-


159, 3.10.1989) 


 


 







A Igreja da Unificação fala agora acerca da restauração do direito da realeza, não fala?  Isto é porque 


vocês não deviam desviar-se da família unificada.  Que é uma família unificada?  É uma família 


onde vocês se podem tornar pais baseados em Deus.  Tal como Deus tem o coração de pais para com 


todo o mundo, se pudermos manter um coração parental para com uma nação e o mundo, os herdeiros 


da realeza nascerão de tal família.  Através deles, o direito da realeza será restaurado.  Por 


conseguinte, homens e mulheres deviam seguir este caminho.  Não é esse o desejo de todos vós?  


Isto significa que, seguindo o modo de vida de amar e viver para os outros, vocês podem sempre 


ocupar esta posição.  (194-291, 29.10.1989) 


 


Para restaurar o direito da realeza, não devia haver nenhuma obstrução em nenhuma direcção, norte, 


sul, este ou oeste.  Se o rei visitasse a vossa casa, deviam ser capazes de lhe dar as boas-vindas em 


qualquer altura, vinte e quatro horas por dia, trezentos e sessenta e cinco dias por ano.  Mesmo que 


tivessem de oscilar trezentos e sessenta graus à volta de um longo poste, nada devia obstruir o 


caminho.  Deviam ser sempre capazes de lhe dar as boas-vindas.  É importante saber estas coisas.  


(206-268, 14.10.1990) 


 


Se um Chefe de Estado aprendesse o Princípio, que aconteceria?  Seria só uma questão de tempo 


salvar a nação.  Agora estamos a entrar numa era da restauração do direito da realeza.  No futuro, 


não é necessário que todos os cidadãos de um país aceitem o Princípio.  Se o presidente desse país 


estabelece a sua constituição de modo a que seja baseada no Princípio, a restauração da nação é 


possível imediatamente.  (198-242, 3.2.1990) 


 


5. Desenvolvimento da Providência da Restauração e a Missão da Nação Providencial 


 


5.1. Desenvolvimento da cultura cristã depois da Segunda Guerra Mundial 


 


Estando numa posição onde compreendi o princípio da restauração por indemnização, então, se 


somente os líderes cristãos na Coreia tivessem acreditado em mim, imediatamente depois da Segunda 


Guerra Mundial, eventualmente o Dr. Lee ter-se-ia ajoelhado diante de mim…. Depois de o Dr. Lee 


se ter tornado presidente da Coreia do Sul, eu teria tido de o abençoar.  Se o governo tivesse 


começado como no passado, quando os papas romanos abençoaram os reis, a Coreia não teria sido 


dividida.  Se isto tivesse sido cumprido dentro de três anos e meio…. Mas porque não aconteceu, a 


Coreia foi dividida em duas.  (138-286, 24.1.1986) 


 


O facto de eu ter nascido na Coreia, foi o mesmo que Jesus ter nascido em Israel.  Como uma 


colónia de Roma, a nação de Israel estava numa posição semelhante à da Coreia, onde Roma estava 


do lado de Satanás.  Jesus morreu numa situação que significou que, quando o Senhor voltar, estas 


circunstâncias terão de ser restauradas por indemnização.  O facto de Satanás ter atacado o lado de 


Deus tem de ser recompensado mundialmente.  Se isto não for expiado, então, sem liquidar as 


contas, não pode ser transcendido.  A Coreia desenvolveu-se nesse tipo de posição e devia tornar-se 







independente, como o domínio da tribo de Deus, um país independente no domínio Abel de Deus, 


dentro da esfera de protecção da América; devia ser elevada dentro desta esfera de protecção, e o 


Cristianismo e o Rev. Moon deviam ter-se unido, como Caim e Abel.  Se tivesse podido haver 


unidade nesse ponto, a fundação da Coreia ao nível nacional teria sido estabelecida imediatamente.  


Se o Cristianismo e eu se tivessem unido, unificando a Coreia e, em seguida, ligando-se aos Estados 


Unidos, o mundo teria sido restaurado em sete anos.  Isto era a vontade de Deus.  (137-180, 


1.1.1986) 


 


Se eu tivesse conseguido a fundação nacional, depois da Segunda Guerra Mundial, então, a Grã-


Bretanha, América e França ter-se-iam unido, e a Coreia ter-se-ia tornado a nação Adão.  Como a 


nação Adão do lado de Deus, e possuindo a soberania da posição vertical, a Coreia teria conduzido a 


Grã-Bretanha, como a nação Eva, e a América, como o primeiro filho restaurado.  A América teria 


conduzido as nações mais importantes do mundo, o território no domínio Abel.  Teria mantido o 


comando como uma nação a nível mundial, permanecendo pela primeira vez na posição Abel.  Os 


outros países estariam na posição Caim, seguindo os Estados Unidos.  Assim, se o Senhor tivesse 


vindo na base de uma era de cultura cristã unificada, em paralelo com a era da restauração do direito 


do filho primogénito ao nível mundial, e se tivesse ligado à fundação da cooperação entre mãe e filho, 


todos os problemas teriam sido resolvidos.  (184-252, 1.1 1989)  


 


Tal como na altura da Queda de Eva, quando ela tentou Adão, assim também a nação Eva do lado de 


Satanás devia engolir à força a nação Adão e fazê-la passar por um curso de indemnização de 


quarenta anos, com base no número providencial quatro.  Isto manifestou-se como a opressão da 


Coreia pelo Japão, durante quarenta anos, e devia indemnizar a história judeo-cristã de quatro mil 


anos.   


Então, quem seria derrotado nesta guerra mundial?  Os poderes de Satanás seriam ultimamente 


vencidos nesta luta.   Quem seria libertado?  A nação Adão devia ser libertada.  Através disto, a 


Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França, que representavam a esfera da cultura cristã do lado de 


Deus, deviam ter-se unido.  Deste modo, o lado de Deus podia ter removido o que Satanás tinha 


semeado, recuperado as nações Adão, Eva e Abel e, em seguida, recuperado a nação Caim.  O lado 


de Deus teria tomado controlo, e a abertura do portão do Reino do Céu restaurado teria sido possível 


nessa altura. 


Todavia, o número providencial sete não pôde ser cumprido dentro de sete anos, depois da Segunda 


Guerra Mundial.  Se isto tivesse acontecido entre mil, novecentos e quarenta e cinco, e mil, 


novecentos e cinquenta e dois, e este mundo tivesse completamente seguido a administração de 


Seung-man Lee da Coreia do Sul, e se os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, se tivessem unido, 


então, o Japão não seria a nação Eva de hoje e a Alemanha não seria a nação Caim.  Se a Grã-


Bretanha, como a nação Eva, os Estados Unidos, como a nação Abel, e a França, como a nação 


arcanjo seguindo a Coreia, se tivessem unido como as nações do lado de Deus e se tivessem 


estabelecido, então, o mundo unificado da esfera cultural cristã teria sido realizado.  Não é assim?  


Pela primeira vez, um mundo unido baseado na esfera cultural cristã teria emergido.  Porquê?  







Porque se tinha de alinhar com a manifestação da nação pai, a nação Adão.  (188-53, 16.2.1989) 


 


Que espécie de nação é a Coreia?  Os israelitas tornaram-se o Primeiro Israel, o qual, eventualmente, 


pereceu.  A Coreia devia ter sucedido a Israel e, com um começo glorioso no mundo satânico, devia 


ter estabelecido o direito da realeza baseada em Deus; porém, como isto foi perdido, a cultura cristã 


teve de passar por uma história de tribulações sob o domínio de Satanás, derramando sangue e, tendo 


andado à volta em círculos, teve de voltar através da América.  Para onde voltaria?  Voltaria para a 


Ásia, mas aquilo que a Grã-Bretanha não pôde cumprir teve de ser indemnizado pelo Japão.  Todos 


vocês estão cientes que a cultura japonesa é a mesma que a britânica, não estão?  Assim, mesmo 


quando conduzem, os Japoneses fazem-no à esquerda.  O Japão foi iniciado em tudo que era 


britânico.  (139-116, 28.1.1986) 


 


Como o domínio baseado em resultados de acordo com o Princípio é o Domínio Indirecto, Satanás 


pode sempre invadi-lo.  Por consequência, os Israelitas tornaram-se sacrifícios aos níveis individual, 


familiar, racial e nacional e também pagaram o preço do sacrifício ao nível mundial.  Não é mau que 


haja um sacrifício, pois devíamos saber que, se pagarmos o preço de um sacrifício, então, por sua vez, 


os portões de uma nova era são abertos.  


Pareceu que a raça judia foi quase completamente destruída na guerra na Europa.  Seis milhões de 


pessoas foram massacradas.  Através deste massacre, os portões para uma nova era puderam ser 


abertos.  Como resultado, Israel tornou-se independente em mil novecentos e quarenta e oito.  


Quando a Coreia se tornou independente, Israel também se tornou independente.  Dentro de três 


anos, eles estabeleceram relações naturalmente e desenvolveram-se como nações.  (68-20, 


23.7.1973) 


 


Com base no mundo ocidental, o domínio Caim devia ser restaurado por indemnização ao nível 


mundial e, em seguida, implantado na Coreia.  A Coreia fica situada no meio da Ásia.  Bênçãos 


materiais produzirão frutos aqui, porque foram plantadas aqui.  Portanto, a era de prosperidade 


chegou, na qual a civilização ocidental está a enfrentar a Ásia e a estabelecer uma relação mais 


profunda com ela.  (139-285, 31.1.1986) 


  


5.2. A missão do Japão como a nação Eva 


 


A nação insular do Japão herdou completamente a cultura da Gr~-Bretanha.  É por isso que, por 


exemplo, os seus carros são conduzidos à esquerda, tal como acontece na Grã-Bretanha.  O carácter 


chinês “esquerda” simboliza o país do Japão.   


A civilização material ocidental é herdada no Oriente.  Quando dá a volta, para onde vai?  Para 


criar um padrão como o da Grã-Bretanha, vem para o Japão, como uma nação insular, e daqui para a 


Coreia, a qual é como a nação peninsular da Itália.  A razão por que a Itália fez uma contribuição 


histórica para a criação da cultura mundial, é que é uma península.  Uma península como a Coreia.  


Elas representam o órgão sexual masculino.  A nação insular é o mesmo que as partes privadas de 







uma mulher.  (139-285, 31.1.1986) 


 


Logo que Caim e Abel sejam restaurados, através de quem entram?  Entram através da mãe.  Este 


país é o Japão.  O Japão começou a emergir como um poder económico global, desde mil 


novecentos e setenta e oito, porque foi escolhido como a nação Eva e, nos Últimos Dias, tem de 


restaurar tudo e devolver isto ao marido, Adão.  Porquê?  Eva tem de indemnizar tudo o que caiu 


nas mãos de Satanás, que se tornou o seu marido na altura da Queda; logo, o Japão tem de restaurar 


todas as coisas materiais e oferecê-las em frente da Coreia, a nação Adão e marido original.  (139-


285, 31.1.1986) 


 


O Japão copiou tudo do mundo ocidental.  O sistema político da Grã-Bretanha, a lei da Itália, as 


forças armadas da Alemanha…. imitou tudo do mundo ocidental para construir uma fundação.   


Do lado de Satanás havia o Japão, Alemanha e Itália, e do lado de Deus havia a Grã-Bretanha e seu 


filho.  O filho da Inglaterra é a América, não é verdade?  O filho do Japão é a Alemanha.  A 


Alemanha diria: “Oh, se aquele pequeno país, o Japão, é assim, então, dominaremos num instante a 


sociedade ocidental.  Por conseguinte, eles lutaram.  A Grã-Bretanha e o seu filho, a América, 


agiram do mesmo modo que o Japão e a Alemanha.  Então, a nação arcanjo, numa posição 


semelhante à Itália, do lado de Deus, era a França.  A França foi para trás e para a frente, não é 


verdade?  (188-147, 19.2.1989) 


 


Se eu não tivesse escolhido o Japão como a nação Eva, teria sido uma nação miserável.  Se a 


fundação cristã me tivesse aceitado, a Grã-Bretanha teria sido a nação Eva.  A nação Adão é a 


Coreia.  A Grã-Bretanha, como a nação Eva, a França, como a nação arcanjo e a Alemanha, como a 


nação Adão do lado Caim, deviam automaticamente ter-se unido, mas estas nações opuseram-se à 


vontade de Deus.  Por conseguinte, a nação Eva, amada ao máximo pelo inimigo e a Alemanha, a 


nação masculina, foram removidas pelo inimigo, das suas posições.  Convém não esquecer que as 


nações Adão, Eva e arcanjo, baseadas na providência, foram elevadas para cumprir a vontade de Deus.  


Assim, eu não abençoei o Japão por causa de si próprio.  Foi por causa do mundo, do Movimento da 


Unificação e da Coreia.  O Japão perecerá se não usar essa bênção para a unificação da Coreia do 


Norte e da Coreia do Sul.  (186-116, 29.1.1989) 


 


Considerando a Ásia, há a nação Adão, Coreia, a nação Eva, Japão, e, em seguida, as três nações 


arcanjo…. Antes de Adão e Eva caírem, havia Deus e os três arcanjos, que seguiam Adão e Eva.  Se 


olharmos para a situação do ponto de vista de Adão, então, Eva tem de seguir Adão, e os três arcanjos 


também têm de segui-lo.  O ideal original é realizado quando Adão, Eva e os três arcanjos se unem 


com Deus e entram no Céu.  Assim, eu, representando Adão, estou agora a mover o Japão, a nação 


Eva, a América, China e a União Soviética.  Assim, a situação chegou a uma posição onde as nações 


dos três arcanjos e o domínio de Eva podem ser restaurados.  (199-84, 15.2.1990) 


 


 







A esfera cultural do Japão é a mesma que a da Grã-Bretanha.  A inteira civilização e sistemas da 


Grã-Bretanha foram levados para o Japão.  Uma nação como a Grã-Bretanha, na Ásia, e uma era na 


qual a Grã-Bretanha estava a dominar o mundo, foram restauradas por indemnização.  O Japão foi a 


forma pela qual este padrão podia ser reproduzido.  Portanto, os seus veículos são conduzidos à 


esquerda.  Os volantes estão todos do lado direito.  É exactamente como a Grã-Bretanha.  Como a 


Grã-Bretanha é uma nação insular, o país que pode ser comparado com ela, na Ásia, é o Japão.  


(166-294, 14.6.1987) 


 


O centro da civilização material moveu-se uma vez à volta do mundo, e está agora à procura da esfera 


espiritual asiática, baseada na era da Segunda Vinda do Senhor.  Para que isto seja cumprido e 


produza frutos, é necessário que haja uma oferta condicional de ter indemnizado tudo no mundo 


satânico, como se se tornasse a possessão de Deus, com base no princípio da restauração, de acordo 


com a história do desenvolvimento da civilização.  Isto está agora a ser conduzido pela América, que 


é uma nação arcanjo.  A América teve a sua origem na Grã-Bretanha.  É como se fosse o filho do 


arcanjo.  A América deve ter esse tipo de forma.  Vem à procura, na Ásia, de uma nação do tipo da 


Grã-Bretanha.  Estando o Japão na posição de ter herdado a cultura da Grã-Bretanha, é o primeiro 


ponto de partida para a nação Adão da Coreia.  Desse modo, as duas civilizações, material e 


espiritual, têm de ser unificadas.  Não se podem simplesmente unificar de modo fácil.  Alguém tem 


de dar a direcção e uni-las.  (166-294, 14.6.1987) 


 


5.3. A missão da América como a Roma ao nível mundial 


 


A América é uma nação na mesma posição que Roma.  Então, numa altura como esta, porque trouxe 


eu para a América membros do Japão e de todo o mundo?  Depois de Jesus ter morrido na cruz, 


todos os discípulos reuniram-se em Roma.  Do mesmo modo, as circunstâncias presentes têm de ser 


restauradas por indemnização.  Não podemos ser expulsos e mortos nesta altura, mas bem acolhidos 


e avançar para criar um movimento para a construção da nação celestial e sua oferta a Deus.  (134-


206, 20.7.1985) 


 


Eu criei uma companhia editora para unir minorias.  O país onde Índios indígenas vivem, é o país 


dos primos do Rev. Moon.  A Ásia é o irmão mais velho, e o irmão mais novo separou-se de lá e 


veio para o continente americano.  Isto tem de ser indemnizado.  De modo diferente da raça anglo-


saxónica na América, o Rev. Moon tem de restaurar isto por indemnização, sem derramar sangue.  


Tanto a CIA como o FBI dizem: “Rev. Moon, isso é alarmante”.  Por mais alarmante que possa ser, é 


a vontade de Deus.  Deus faz com que as coisas aconteçam desse modo.  O Rev. Moon estabelece 


relações com irmãos e irmãs, através da vontade de Deus.  Todas as pessoas do mundo são irmãos e 


irmãs.  Não há cor naquilo que Deus vê.  Ele é daltónico.  Daltónico.   


Baseado nesta missão, não posso deixar de seguir este caminho.  Enquanto estava na Coreia, criei 


todas as organizações possíveis, de modo a cumprir a vontade de Deus.  Ainda que tivesse de viver 


no topo dos Alpes, não haveria problema.  O mundo é o meu campo de acção.  É o campo de acção 







das minhas actividades.  (134-206, 20.7.1985)  


 


Na altura da crucifixão de Jesus, o ladrão à direita de Jesus e o ladrão à esquerda lutaram, mas 


uniram-se à minha frente.  Esta divisão tinha de ser restaurada por indemnização.  Vocês deviam 


compreender que isto tinha de ser resolvido através de uma condição histórica de indemnização.  


Então, para onde iriam estes ladrões?  Quando o Senhor diz: “Vocês ambos deviam sair e ajudar a 


construir o Reino do Céu na terra”, se eles responderem: “Sim!” então está acabado.  Bem, isso 


aconteceu, ou não?  Jesus foi para o mundo espiritual, enquanto os ladrões do lado direito e 


esquerdo lutaram, numa posição que deixou por detrás uma base para acusação; contudo, do ponto de 


vista do Princípio, ambos deviam ter feito paz e, ao dar as boas-vindas a Jesus, deviam ter 


ressuscitado para fazer um novo começo num novo nível.  Está isto de acordo com o Princípio, ou 


não?  (135-68, 22.8.1985)  


 


Aqui na América, a restauração esteve mesmo ligada a uma batalha legal.  Todas as batalhas legais 


na América acabaram em mil novecentos e setenta e sete, mas eu fui para a prisão por causa da 


América, porque não posso abandonar esta nação.  Vocês têm de saber que esse foi um caminho de 


sofrimento, de modo a trazer para o lado de Deus os mundos cristão e democrático.  Para fazer isto, 


quatro eras estiveram envolvidas.  As quatro eras de Nixon Ford, Carter e Reagan tinham de ser 


restauradas por indemnização; de outro modo, o Cristianismo e o mundo livre teriam tido de ser 


abandonados.  Assim, compreendemos quão difícil é a providência da restauração.  A Igreja da 


Unificação é capaz de fazer isto sozinha?  (135-178, 13.11.1985) 


 


Que espécie de civilização temos aqui, na América?  É a civilização mais primitiva.  Há alguns que 


vivem como bárbaros.  Se vocês forem para as montanhas, há aqueles que são piores que homens 


primitivos.  Alguns protegem porcos selvagens e vivem com eles.  É esse tipo de país.  Quaisquer 


que tivessem sido as circunstâncias injustas que tivessem emergido e os erros cometidos no passado, 


todos eles têm de ser restaurados por indemnização, ao nível mundial.  Todas estas coisas têm de ser 


restauradas num nível horizontal igualizado.  Nesta era que se aproxima do século vinte e um, isto é 


um país que se desenvolveu rapidamente e bidimensionalmente, de modo a que o Rev. Moon pudesse 


levar a cabo esta providência.  É um país que tem de indemnizar tudo o que se opôs historicamente à 


vontade de Deus, como um representativo ao nível mundial.  (136-279, 29.12.1985) 


 


A Coreia e a América estão numa relação semelhante à de Israel e Roma, no tempo de Jesus.  


Evidentemente que Roma venerava o deus sol nesses dias, enquanto a América tem raízes diferentes.  


Hoje a Coreia está numa posição de ter ganho independência, sob a protecção da América.  Essa é a 


posição da América.  Roma tentou destruir Israel, mas a América não estava numa posição de 


destruir um país como Israel, como aconteceu no tempo do Império Romano, mas, pelo contrário, 


criou uma situação que permitiu que a Coreia sobrevivesse como uma nação do lado de Deus.  


Assim, as circunstâncias foram criadas que permitiriam a restauração por indemnização daquilo que 


Roma e Israel não puderam cumprir em frente de Jesus, e a Coreia foi ligada a isto.  (137-19, 







1.1.1986) 


 


Aquilo que eu tenho estado a fazer na América, até agora, diz respeito à restauração da nação Adão, 


nação Eva, seguida pela restauração das nações Caim e Abel.  Adão caiu e plantou as sementes do 


conflito.  Logo, isto tem de ser restaurado por indemnização, numa escala mundial.  A Coreia é a 


nação Adão, o Japão, a nação Eva, e a América está na posição de Abel.  A nação Abel apareceu de 


modo a restaurar o direito do filho primogénito e a soberania do lado de Deus.  Em seguida, a 


Alemanha costumava ser a nação Caim do lado de Satanás, mas como o Japão veio a permanecer na 


posição de Eva, a Alemanha tornou-se a nação Caim do lado de Deus.  Estes quatro países têm de 


estabelecer a tradição de uma nação no estágio global.  Esse estágio é representado pela América.  


(141-224, 22.2.1986)    


 


A era na qual Jesus não foi bem acolhido pela fé judaica estabelecida, tem de ser restaurada por 


indemnização.  Assim, tinha de ser o fenómeno oposto de Israel e Roma unindo-se contra Jesus.  


Enfrentando uma situação na qual o governo coreano se uniu com a América e foi de modo geral 


apoiante, mas com o Cristianismo coreano opondo-se persistentemente, eu tinha de permanecer numa 


tal posição e restaurar por indemnização.  Numa geração, desenvolvi uma fundação a nível nacional, 


e consegui uma grande vitória.  Então, através da geração pós-guerra, levei a cabo a estratégia para a 


América, desde mil novecentos e setenta e quatro, de modo a ligar esta fundação espiritual de vitória 


ao estágio mundial substancial.  Com base num curso de três anos na América, realizei uma batalha 


substancial, ao nível nacional, até ao ano limite de mil novecentos e setenta e seis.  (138-216, 


21.1.1986) 


 


Se os cidadãos americanos tivessem ajudado, se mesmo Nixon tivesse apoiado, a Igreja da Unificação 


teria criado instantaneamente, nessa altura, uma fundação mundial.  Como Nixon não cumpriu a sua 


responsabilidade, e porque não foi capaz de permanecer firme, as quatro eras desde Nixon até Ford, 


Carter e correntemente Reagan tinham de passar, e restauração por indemnização foi feita no décimo 


segundo ano.  Agora, focando-nos em mil novecentos e oitenta e oito, é a nossa missão trazer o 


mundo a uma posição mais elevada que a do domínio comunista de há quarenta anos.  Vocês 


compreendem o que quero dizer?  (138-216, 21.1.1986) 


 


A primeira geração de israelitas pereceu toda no curso de quarenta anos no deserto, mas deixou uma 


ponte onde a segunda geração podia passar, e assim entraram em Canaã.  De modo semelhante, hoje, 


a seguir à Segunda Guerra Mundial e aos quarenta anos da era no deserto mundial, atingiremos o 


padrão da terra abençoada do Canaã mundial, com base na Igreja da Unificação, juntamente com a 


geração pós-guerra. 


Nos Últimos Dias, os filhos dos elementos mais fervorosos do Partido Comunista Soviético tornar-se-


ão os seguidores mais fervorosos da Igreja da Unificação e, na América, os filhos e filhas de pastores 


e políticos que mais agressivamente se opuseram à nossa igreja, todos apoiarão o Rev. Moon.  Como 


sabemos que eles indemnizarão dezenas de vezes aquilo a que os seus pais fortemente se opuseram, 







temos de construir uma ponte.  Que espécie de ponte?  A ponte de amor.  No dia em que a ponte 


de amor estiver completa, mesmo que lhes digamos que se vão embora, e lhes demos pontapés, eles 


manter-se firmes com todas as suas forças.  (138-275, 24.1.1986) 


 


Quando eu sai da prisão de Danbury, preparei uma situação onde Jerry Falwell e os pastores pretos 


podiam unir-se comigo.  Criei as circunstâncias onde os ladrões à direita e esquerda, que lutaram no 


tempo de Jesus, se puderam unir.  Isto é tudo restauração por indemnização.  Por consequência, 


depois de eu ter saído de Danbury, durante o período dos cento e vinte dias seguintes (três vezes 


quatro são doze), todos os meios de comunicação a nível mundial tinham de determinar a sua 


direcção correcta.  Durante este período, os meios de comunicação social americanos tiveram de ser 


censurados pelo Washington Times.  Por conseguinte, a revista “Insight” (Discernimento) e uma 


revista mensal “The World and I” (O Mundo e Eu) foram criadas.  Uma revista que podia envolver 


professores universitários de todo o mundo, foi feita.  Se vocês considerarem o Washington Post e o 


Washington Times, nas suas respectivas qualidades, a distinção entre eles já pode ser feita pelas 


pessoas neste mundo terreno.  (138-306, 24.1.1986) 


 


A América nasceu da Grã-Bretanha e, assim, está na posição de filho.  O filho está na posição de 


arcanjo, antes de atingir a posição de Abel.  Quando o primeiro filho nasce, herda o direito do filho 


primogénito.  Quando ele o recebe, tem de tornar-se o filho primogénito do lado de Deus.  Como 


tal, tem de apoiar e servir a mãe do lado de Deus, mas a Grã-Bretanha perdeu a sua posição como 


mãe.  Quando a nação insular da Grã-Bretanha se separou de Roma, estava na posição do arcanjo, 


antes de ter recebido a posição de Eva.  Estava na posição do arcanjo restaurado, em vez de na 


posição do arcanjo caído.  Estava na posição de Abel.  A América tem de ser uma nação que possa 


herdar o direito do filho primogénito, para que possa restaurar o mundo por indemnização.  (138-


308, 24.1.1986) 


 


Tal como havia uma multidão de sete mil, depois de Elias ter subjugado Baal, então, com base na 


vontade de Deus, devia ter havido uma fundação tribal de sete mil, seguindo Jesus.  Para restaurar 


isto por indemnização, eu reuni sete mil líderes cristãos, enquanto estava na prisão e eduquei-os.  


Para restaurar a fundação de Jesus e Elias, esta oferta a nível nacional era requerida.  Vocês deviam 


compreender que, logo que saí da prisão, dei instruções para ligar com esta fundação dez vezes esse 


número, isto é, setenta mil que pudessem representar uma fundação mundial, dentro de um período de 


cento e vinte dias.  De outro modo, a restauração por indemnização não podia ser feita.  Portanto, 


aqueles que podiam representar as posições de Elias e João Batista, vieram.  Foi a um nível mundial.  


Eles eram representativos mundiais.  (147-66, 30.8.1986) 


 


A Igreja da Unificação está a indemnizar de novo o facto que, há quarenta anos, o Rev. Moon, o 


Cristianismo e o mundo democrático se deviam ter unido.  Através da restauração pela Igreja da 


Unificação do fracasso do Cristianismo, eu pude estabelecer o padrão de restaurar por indemnização a 


responsabilidade que previamente não tinha sido cumprida; vim para a América como a nação mais 







importante do mundo e, pela sua união comigo, pela primeira vez, o Cristianismo e a América 


puderam ambos ser ligados à Providência.  A seguir a isto, instruí a partida para a nova Canaã.  


Vocês têm de compreender a partir da altura em que deixei a prisão.  (135-134, 4.10.1985)  


 


Como a América representa o mundo democrático e toda a humanidade, então, se deve atingir o 


padrão celestial de restauração por indemnização, com base no domínio histórico cultural cristão, que 


tipo de ideologia devia a América ter?  Devia ser baseada no princípio de libertar Deus.  Tem de ter 


um coração consciencioso, ao procurar a libertação de Deus.  Os Verdadeiros Pais vindouros, vêm 


como representativos de Deus, por isso, a América tem de apoiar os Verdadeiros Pais e amar a 


humanidade mais que ao seu próprio povo.  Tem de amá-la mais que a sua própria nação.  É por 


isso que, dentro da América, há várias nacionalidades, raças, tribos e famílias.  (148-166, 8.10.1986) 


 


A Igreja da Unificação está em circunstâncias opostas às de há dois mil anos.  É a situação oposta 


àquela em que o Judaísmo, Israel e Roma se uniram contra Jesus.  Hoje, a Igreja da Unificação, 


baseada na fundação do domínio de vitória ganha na América, será capaz de impulsionar o governo 


coreano e o Cristianismo.  Assim, a Igreja da Unificação restaurou por indemnização a realidade de 


Jesus ter sido morto pela oposição combinada de Israel, do Judaísmo e de Roma.  Na base de ter 


recebido as boas-vindas e obtido uma vitória nos Estados unidos, estou a voltar à Coreia, com a 


cooperação da América e líderes cristãos americanos.  A Igreja da Unificação e o governo coreano 


podem agora unir-se para impulsionar o Cristianismo na Coreia.  Deste modo, a crucifixão de Jesus 


foi restaurada por indemnização.  (161-77, 2.1.1987) 


 


Mesmo só com um pequeno número de pessoas, exerci grande influência na Coreia, até agora.  


Como compreendemos a restauração por indemnização, não precisamos de muitas pessoas.  Eu 


próprio carregarei a cruz, por causa da indemnização, para que os filhos que seguem não tenham de 


passar por tribulações.  Por consequência, marcho em frente com persistência.  Sabendo o preço 


deste tipo de sacrifício, tudo me segue e me ajuda no trabalho providencial.  A limpa e pura geração 


pós-guerra seguir-me-á, e, em seguida, virão limpas e puras famílias que foram abençoadas.  Esta é a 


tendência no Japão e também na América.  (166-85, 28.5.1987)  


 


5.4. A providência da restauração por indemnização é o caminho que regressa ao ideal original 


 


Com base no princípio de restauração por indemnização, a raça coreana foi uma raça homogénea 


formada, desde o começo da sua história, por pessoas que não se puderam desenvolver como um país 


autónomo e derramaram muito sangue.  Muitos indivíduos leais foram sacrificados por traidores 


cheios de intrigas.  Isso aconteceu porque este país era uma nação representativa simbólica vertical, 


na qual muitos dos seus servos leais do Céu foram sacrificados por Satanás, no curso da história 


humana.  Deste modo, esta raça passou pelo curso de indemnização, através de uma história de 


provações, de modo a restaurar horizontalmente, por indemnização, o aspecto vertical de todas as 


circunstâncias miseráveis.  (166-249, 7.6.1987) 







 


Quando a civilização material ocidental vem para a Ásia, uma ponte é necessária.  Se o arcanjo faz 


uma oferta, ela não pode simplesmente vir a pertencer a Deus.  Como a perda original foi através de 


Eva, ele precisa sempre unir-se primeiro com Eva, antes de fazer uma oferta.  Aquilo que pertencia 


ao Céu foi tirado e pertence a Satanás, logo, pelo princípio de restauração por indemnização, o 


arcanjo do lado de Deus tem de reunir e trazer todas as coisas materiais, e unir-se com Eva.  Elas 


têm de enxertar-se no Japão, a qual é a nação Eva.  Porque se tornou o Japão um poder económico, 


na história moderna?  Na era desta providência, pontes têm de ser construídas.  Tudo aquilo que 


pertence à América, será herdado pelo Japão.  Isto refere-se ao período de cento e vinte anos, até mil 


novecentos e oitenta e oito.  Contem os anos desde a revolução Meiji de mil oitocentos e sessenta e 


oito até mil novecentos e oitenta e oito.  Durante este período de cento e vinte anos, que termina no 


próximo ano, o Japão deve herdar tudo da América.  (166-292, 14.6.1987) 


 


Tendo a sua origem no Vaticano em Roma, passando através da Grã-Bretanha e, em seguida, através 


da América, o foco da civilização material ocidental cristã circundou o globo durante um período de 


dois mil anos e, finalmente, voltou à Ásia.  Ao voltar para lá, não pode entrar de maneira simples.  


Com base no princípio de restauração por indemnização, a providência do Segundo Advento passa 


por fenómenos opostos aos experimentados pela providência do Cristianismo.  Em termos de 


bênçãos materiais, o foco volta da América, através do Japão até à Coreia.  O Japão corresponde à 


Grã-Bretanha, e a península semelhante à Itália é a Coreia.  As circunstâncias semelhantes do 


Senhor significam que Satanás não pode ser impedido de nos seguir e entrar, sem construirmos uma 


fundação na qual possamos afirmar que todas as responsabilidades não cumpridas dessa era, e 


quaisquer fracassos que tiveram lugar ao nível mundial, foram indemnizados e restaurados.  É por 


isso que a providência toma esse tipo de curso baseado na lei da indemnização.  (168-310, 


1.10.1987) 







CAPÍTULO IV 


 


O Curso de Indemnização e a Nossa Vida 


 


1. O Caminho da Restauração é o Caminho Inevitável para a humanidade 


 


1.1. Restauração através de indemnização é o caminho da recriação 


 


Restauração através de indemnização é o caminho para atingir a perfeição.  Só depois de 


indemnização, pode restauração ser conseguida; então, podemos seguir o caminho da perfeição.  


Assim, pode considerar-se que indemnização e restauração estão intimamente unidas.  A perfeição 


não pode ser atingida automaticamente; é atingida através de indemnização.  Logo, os seres 


humanos que vivem no mundo da Queda não podem atingir a perfeição, a não ser que estabeleçam 


condições de indemnização.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 697) 


 


Qual é o caminho da restauração, de que falamos na Igreja da Unificação?  As religiões comuns 


afirmam que as pessoas precisam ser salvas e, por consequência, procuram o caminho religioso.  


Mas nós procuramos o caminho da restauração, dizendo que a restauração é necessária.  Então, que 


é restauração?  Como é conseguida?  Conseguimo-la através do processo de recriação.  (168-324, 


1.10.1987) 


 


O caminho da restauração é o caminho pelo qual as pessoas voltam ao seu estado original e, por 


conseguinte, não se pode seguir este caminho, sem estabelecer condições de indemnização.  


Condições de indemnização têm de ser estabelecidas por um ser humano, não por Deus.  Se uma 


pessoa está doente, tem de tomar medicamentos para recuperar, ainda que eles sejam amargos e ela 


não goste.  Bons remédios têm um sabor amargo.  Algo amargo torna-se verdadeiramente um bom 


remédio.  O estabelecimento de condições de indemnização é difícil, como tomar remédios 


amargos.  Porém, a não ser que condições de indemnização sejam estabelecidas, restauração nunca 


pode ser conseguida.  O caminho da salvação é o caminho da indemnização e restauração.  


Indemnização significa seguir o caminho oposto ao da Queda.  (92-254, 18.4.1977) 


 


Se todas as pessoas vierem a compreender o significado de indemnização, então, esta será a palavra 


de que mais gostarão.  Sem indemnização, não há bênção.  É indemnização que tem o valor de 


ouro, na Igreja da Unificação.  Indemnização é uma palavra extraordinária, que nos permite mesmo 


arriscar a vida, sacrificar tudo e ultrapassar todas as dificuldades.  (97-71, 26.2.1978) 


 


A história da restauração não é algo que se cumpra simplesmente com base em explicações.  


Primeiro, fazem-se coisas, consegue-se vitória e, deste modo, toma-se comando da situação.  Se 


houvesse uma maneira de receber explicações de alguém, os sessenta e seis livros da Bíblia não 


teriam sido necessários.  Dez páginas teriam sido suficientes para registar tudo.  Porque 







precisaríamos dos sessenta e seis livros?  Seriam inúteis.  Nem sequer precisaríamos de dez 


páginas.  Três páginas seriam suficientes para registar tudo.  (62-126, 17.9.1972) 


 


O conceito de indemnização é necessário para a recriação.  Por isso, precisamos de indemnização 


para a recriação.  Indemnização é essencial para se ser recriado como um ser humano original.  Só 


quando um ser humano original aparece, aparecerão outras pessoas que podem seguir o caminho 


original da vontade de Deus.  Então, são vocês as pessoas originais?  Não.  Vocês têm sangue da 


Queda.  Por esse motivo, têm de ser recriados através de indemnização.  (133-69, 8.7.1984) 


 


Como caiu Adão?  Caiu devido à sua falta de fé.  Falta de fé foi a razão primária.  Em seguida, 


Adão caiu porque se afirmou a si próprio.  Pôs-se a si próprio, o seu ego, no centro de tudo.  Adão 


caiu porque tomou uma posição centrada nele próprio.  Em seguida, exigiu um domínio de amor 


centrado em si próprio.  Estes são os três elementos mais importantes da Queda: falta de fé, 


afirmação de si próprio e, finalmente, sonhos de amor egoísta.  Estes são os pontos de apoio de 


Satanás.  Os anjos caídos eram assim.  (126-34, 10.4.1983) 


 


Porque vos estou a fazer passar por um curso de sofrimento?  Porque vocês têm de seguir o 


caminho de indemnização.  Eu, também, tenciono percorrer o caminho de indemnização, durante 


toda a minha vida.  Não tenho relutância em fazê-lo.  Este caminho deve ser percorrido de boa 


vontade.  Vocês têm de compreender isso.  Mesmo quando vou para a prisão, faço-o de boa 


vontade.  Tenho de ir para lá, por causa de indemnização.  Se me queixar, as minhas acções não 


podem ser consideradas indemnização.  (133-69, 8.7.1984) 


 


O caminho de indemnização é necessário para nós.  Percorre-se o caminho de indemnização, para 


salvar este mundo.  Embora Jesus tivesse nascido como o filho original de Deus, ele ainda assim 


precisava seguir o caminho de indemnização, para salvar este mundo.  O próprio Jesus teve de 


percorrer esse caminho e não teve outra alternativa senão tomar responsabilidade, porque o mundo 


não o pôde fazer, e porque as pessoas que deviam seguir o caminho de indemnização, se opuseram a 


ele.  (133-69, 8.7.1984) 


 


O caminho da restauração requer que vocês sigam uma direcção oposta à da Queda.  O percurso do 


caminho de indemnização é regra básica para as pessoas caídas.  A não ser que ultrapassem este 


caminho, não podem restaurar o vosso estado original.  Portanto, vocês têm de se limpar.  Têm de 


possuir um sistema teórico sólido, explicando como restaurar o indivíduo, família, tribo, etnia, nação 


e mundo.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 354)  


 


1.2. A razão por que temos de passar pelo caminho de indemnização 


 


Para recriar alguma coisa, vocês têm de investir ainda mais energia que a que foi originalmente 


investida na sua criação.  Por essa razão, se diz que reparar algo é ainda mais difícil que criar algo 







novo.  Como reparar algo requer mais esforço que criar, esse extra esforço tem de ser pago através 


de uma condição chamada indemnização.  Compreendem?  Vocês são capazes de compreender o 


conceito de indemnização?  (133-69, 8.7.1984) 


 


Quanto mais profundamente vocês compreenderem a vontade de Deus, tanto mais querem queimar o 


vosso corpo, que foi conspurcado por Satanás, cujo sangue sujo corre nas vossas veias.  Vocês 


sentem-se como jogando fora as vossas mãos e pés, e todo o vosso corpo, que têm sido usados por 


Satanás.  É absurdo tentarem manter-se na vossa presente forma, manchados pelo diabo.  Já 


alguma vez tiveram essa sensação?  No entanto, não nos podemos matar a nós próprios, e por isso 


precisamos certas condições para nos libertarmos do passado ligado a Satanás.  (22-207, 4.2.1969)  


 


Vocês não podem percorrer sozinhos o caminho da restauração.  De acordo com o princípio da 


recriação, têm de percorrer este caminho, em cooperação com Deus e o mundo espiritual. 


Deus e o mundo espiritual são mobilizados para realizar o trabalho de recriação, porque a 


providência da salvação desenvolve-se deste modo, devido ao facto de Deus ter criado o mundo 


angélico antes de ter criado os seres humanos.  Em seguida, criou todas as coisas, com a ajuda dos 


anjos, e, então, usando todas as coisas como matéria-prima, criou os seres humanos.  (100-264, 


22.10.1978)  


 


A perfeição é conseguida através da conclusão de indemnização.  Sem ir para além do cume da 


indemnização, não é possível atingir a perfeição.  Internamente, isto refere-se à perfeição individual, 


mas, do ponto de vista de Deus, pode ser considerado como restauração.  Pode dizer-se que o 


padrão para a conclusão de indemnização é a conclusão da restauração.  A restauração é cumprida 


através de indemnização e, por essa razão, chamamos-lhe restauração através de indemnização.  


Assim, indemnização e restauração não podem ser separadas.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 


697)  


 


Adão e Eva, que eram os antepassados da humanidade, caíram, devido ao amor ilícito egoísta.  


Juntamente com o arcanjo, eles cometeram a Queda, o que resultou no exílio de Deus e na perda do 


carácter verdadeiro original de Adão e Eva.  (35-215, 19.10.1970) 


 


Deus aparece a Adão e Eva que não caíram.  Nesta posição, e a partir deste ponto, vocês podem 


encontrar Deus.  Todos nós temos de voltar à posição de Adão e Eva sem pecado, tal como eles 


eram antes da Queda.  Nessa posição, temos de encontrar os Verdadeiros Pais e criar uma 


verdadeira tribo, nação, e mundo.  Não há outra teologia que defenda tais coisas; só o Princípio da 


Unificação.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 354) 


 


O Reino do Céu é um lugar onde servimos Deus como o centro absoluto, e desenvolvemos relações 


de amor através d’Ele.  Deus realiza a providência da salvação, de modo a estabelecer esta 


fundação correctamente, por isso, a nossa afirmação própria é absolutamente inadmissível.  (92-255, 







18.4.1977) 


 


2. A Fundação de Fé a Fundação de Substância 


 


2.1. A fundação para o Messias 


 


Para remover o pecado original, é necessário criar uma fundação para o Messias, pela restauração da 


fundação de fé e da fundação de substância.  Uma vez que removamos o pecado original, podemos 


entrar no domínio da vida e do amor de Deus.  Para isso, precisamos receber um enxerto. 


Para transformar uma oliveira selvagem numa oliveira verdadeira, temos de cortar a oliveira 


selvagem e enxertar nela um rebento da verdadeira árvore.  De modo semelhante, para que as 


pessoas, que são como oliveiras selvagens, se tornem verdadeiras oliveiras, têm de passar pelo 


processo onde primeiro se negam a si mesmas e, em seguida, afirmam completamente algo novo.  


Fazendo isso, uma pessoa muda a sua natureza intrínseca, de uma oliveira selvagem para uma 


oliveira verdadeira, para poder emergir como uma pessoa influenciada só pela bondade.  Em 


seguida, tais pessoas formam uma família, uma tribo, uma etnia, uma nação e o mundo.  É isso que 


a Igreja da Unificação tenciona fazer.  Vocês têm de compreender que isto é o que os membros da 


Igreja da Unificação, presentemente esperam atingir.  (41-62, 13.2.1971) 


 


Como pode a fundação de fé ser restaurada?  Uma condição tem de ser estabelecida, através de uma 


oferta sacrificial.  A fundação de substância significa a remoção da natureza caída, mas isso é feito 


pela união de Caim e Abel.  Se vocês se quiserem restaurar, a vossa natureza caída tem de ser 


completamente eliminada, e têm de pôr de parte os vossos sentimentos de intimidade com os vossos 


familiares.  Se lhes pedirem: “Vão para o este!” têm de dizer: “Sim”, e obedecer.  Se objectarem, 


não vão ser restaurados.  Pode restauração ser cumprida, se objectarem?  Têm de seguir 


absolutamente.  (46-233, 15.8.1971) 


 


Para receber o Messias, tem de haver a fundação de fé e a fundação de substância.  Depois de a 


fundação de substância ser completada, a fundação para o Messias é inevitavelmente requerida.  Se 


assim for, quem permanecerá na fundação para o Messias, depois da fundação de substância ser 


estabelecida?  Nascemos como os descendentes de seres humanos caídos, herdando a linhagem de 


Satanás, e ainda não fomos capazes de transcender essa linhagem.  Para transcender essa linhagem 


temos de mudá-la, mas não podemos fazer isso por nós próprios.  Por consequência, precisamos do 


Messias.  (47-12, 19.8.1971) 


 


Devida à Queda humana, primeiro, os pais foram perdidos.  Segundo, herdámos a linhagem de 


Satanás.  E terceiro, ficámos sob o domínio dele.  Assim, para restaurar tudo isto, temos de seguir 


o caminho contrário.  Que longe podem vocês ir, estudando o Princípio?  Têm de estabelecer a 


fundação de fé e a fundação de substância; só então podem ter esperança de receber o Messias.  


Este é o Princípio.  Assim, digo que devemos criar a fundação de fé e a fundação de substância, 







externamente.  (54-186, 24.3.1972) 


 


Mesmo que uma pessoa atingisse o padrão da perfeição, a sua linhagem ainda não estaria 


completamente limpa.  A nossa linhagem ainda não é pura, porque a humanidade herdou a 


linhagem de Satanás.  Para purificá-la, certamente precisa do Messias.  Por conseguinte, a 


fundação de fé, a fundação de substância e a fundação para o Messias são absolutamente necessárias 


para a humanidade caída.  A última questão consiste em saber como criar a fundação para o 


Messias, e mudar a linhagem através dele.  (55-135, 7.5.1972) 


 


As pessoas têm de completar a fundação de fé e a fundação de substância, desse modo herdando a 


fundação para o Messias, e receber um enxerto dele.  Recebendo o enxerto, vocês podem tornar-se 


verdadeiras oliveiras, embora no passado fossem oliveiras selvagens.   


Por outras palavras, como se libertam da linhagem de Satanás e voltam para a linhagem de bondade 


de Deus, então, e só então, podem permanecer na posição de noiva e noivo.  Esse é o caminho do 


Princípio.  (64-16, 22.10.1972) 


 


Ninguém no mundo pode dizer que completou o curso da restauração.  Portanto, as pessoas estão 


destinadas a perecer.  A pessoa responsável, que vem salvar os seres humanos da destruição e tornar 


possível que possuam tais qualidades internas e completem este caminho, é o Messias.  Se vocês 


enxertarem o rebento do Messias em vocês próprios, então, serão capazes de seguir este caminho.  


Na Igreja da Unificação, não dizemos que, quando estabelecem a fundação de fé e completam a 


fundação de substância, podem então cumprir a fundação para o Messias?  É disto que se trata.  


(63-340, 22.10.1972) 


 


Durante o curso da restauração, tem de se subir, começando pela era do servo dos servos, através das 


eras do servo, filho adoptivo, e filho directo.  Nesse caso, é possível ser-se ligado à era do filho 


directo, depois de passar pela era do servo dos servos, e a era do filho adoptivo?  Vocês não podem 


ser ligados à era do filho directo, sem fazer nada.  Têm de passar pelo processo de estabelecimento 


da fundação de fé, da fundação de substância e da fundação para o Messias, de acordo com o 


Princípio.  Em suma, têm de receber o Messias, o qual é o verdadeiro filho de Deus.  Um filho 


adoptivo e um verdadeiro filho têm linhagens diferentes.  Por consequência, a mudança da 


linhagem é necessária.  (55-192, 9.5.1972) 


 


Então, que devem vocês fazer?  Têm de passar por sofrimento à beira da morte.  Para indemnizar, 


num curto espaço de tempo, a longa história da restauração, têm de tornar-se servos.  Os coreanos, 


amados por Deus, têm de tornar-se servos, como anjos.  Têm de tornar-se servos.  Dessa posição, 


se puderem tornar-se mestres, tornar-se-ão filhos adoptivos.  Tornar-se um filho adoptivo refere-se 


à fundação de fé e à fundação de substância.  Têm de fazer isto, porque a fundação para o Messias 


só pode ser estabelecida pela restauração da fundação de substância.  (62-259, 25.9.1972) 


 







Vocês só podem tornar-se pessoas de bondade, conquistando o mal e deixando bondade por detrás, 


para que o mal automaticamente se submeta a vocês.  Em termos do Princípio, a isso chama-se 


completar a fundação de substância.  Para cumpri-la, vocês têm de lutar Satanás e vencer.  (58-18, 


6.6.1972) 


 


Ainda que Israel se tornasse uma nação capaz de restaurar o mundo, essa nação, por si só, não era 


suficiente.  Do Princípio, vocês provavelmente sabem acerca da era da restauração substancial de 


Caim e Abel, por outras palavras, acerca da fundação de substância.  De modo semelhante, a nação 


de tipo Caim, ou, por outras palavras, a nação tipo arcanjo, tem de ser subjugada pela nação 


restaurada de Israel.  Isso não pode ser conseguido pela força das armas.  Como Abel foi morto 


pelo seu irmão mais velho, Caim, todos vocês têm de compreender que, a não ser que permaneçam 


na posição de morrer, isto é, na posição de ser atacados, mas, mesmo assim, sobrevivam e consigam 


subjugar aqueles que vos atacam, a restauração não começará.  (30-46, 15.3.1970) 


 


Vocês têm primeiro de estabelecer uma fundação de fé, para seguir o caminho da restauração.  A 


fundação de fé é necessária, de modo a criar uma sólida fundação sobre a qual possam consolidar o 


vosso lugar, e permanecer na posição de sujeito.  Depois disso, embora se tornassem pessoas que 


possam prosseguir os seus objectivos por si próprias, isto não é suficiente, e, por isso, têm de voltar 


para trás e estabelecer a fundação de substância. 


Que é a fundação de substância?  É uma fundação criada, através de Abel ser capaz de subjugar 


Caim.  Quem é Caim?  É o filho do inimigo.  Através de Caim, lutas históricas têm estado a 


ocorrer.  Através de Caim, a fonte original do mal estabeleceu as suas raízes, e ondas de morte têm 


estado a arremessar-se em frente, através da história.  Destes factos, podemos compreender que, 


para evitar o aparecimento de condições para o mal e para a sua expansão, uma pessoa na posição de 


Abel – isto é, uma pessoa do lado de Deus – tem de subjugar a pessoa na posição de Caim.  (30-289, 


5.4.1970) 


 


Há dois caminhos que temos de seguir, por causa de Caim e para nós mesmos.  Temos mesmo de 


percorrer este caminho, por causa do nosso inimigo.  Que significa isso?  Significa que temos de 


tratar bem de Caim.  Que é a fundação de substância?  Embora Abel tenha pavimentado o seu 


próprio caminho, não pode permanecer perante Deus, a não ser que subjugue Caim.  Abel tem de 


guiar o seu inimigo; não pode lutar com ele, mas conduzi-lo.  (30-338, 6.4.1970) 


 


A expressão “a fundação de fé foi estabelecida” refere-se a uma posição condicional, onde alguém é 


capaz de indemnizar a Queda, que ocorreu devido à falta de fé em Deus, e permanecer, novamente, 


na posição esperançosa de Adão, no qual o Céu pode ter confiança.  Depois disso, a pessoa tem de 


lutar contra Satanás, e estabelecer a fundação de substância.  Permanecendo na posição de Abel, 


tem de subjugar Caim.  (40-243, 6.2.1971)  


 


Do Princípio, vocês sabem acerca da fundação de fé e da fundação de substância.  Ainda que 







tenham estabelecido a fundação de substância, essa substância não é para ser oferecida a Deus.  


Serve como uma fundação para o Messias, isto é, é uma substância que pode dar as boas-vindas ao 


Messias.  (43-187, 30.4.1971) 


 


2.2. A última questão é a restauração da linhagem 


 


Adão só pode encontrar amor, depois de ter restaurado a fundação de fé e a fundação de substância, 


porque as perdeu a ambas.  Então, que perdeu Adão?  Primeiro, perdeu fé, em seguida, perdeu 


substância, e, finalmente, amor.  Estas três coisas foram perdidas e precisamos encontrá-las.  (65-


314, 4.4.1973) 


 


A expressão “fundação de fé” refere-se a uma inabalável pessoa de princípios, criando uma fundação 


de fé que lhe permita unir-se completamente com o Princípio de Deus, sem mudar de posição quer 


de dia ou de noite, independentemente de mudanças sazonais, na sua juventude, meia-idade e velhice.  


Só depois disso, uma fundação de substância, baseada no Princípio, será estabelecida.  A fundação 


de substância emerge sobre a fundação de fé, e se vocês permanecerem nessa fundação de substância, 


em unidade com o Princípio, herdarão o mundo do coração, como as pessoas que têm o valor de 


companheiro objecto de Deus.  Este é o modo de vida para as pessoas caídas.  (68-189, 29.7.1973) 


 


A minha grande contribuição está no facto que clarifiquei a relação de amor entre Deus e os seres 


humanos; a porção de responsabilidade e o curso de indemnização, assim como o problema de Caim 


e Abel, e a questão da linhagem.  O Messias não pode vir, a não ser que Caim e Abel se unam.  Só 


quando Caim e Abel se unem completamente, a fundação de substância pode ser formada, e o 


Messias pode vir, e só quando as pessoas estão unidas com o Messias pode ter lugar a restauração da 


linhagem.  Esta é a essência do Princípio.  Vocês têm de compreender completamente tal 


programa, e orar para que se realize.  Esse é o modo como deviam pensar.  (161-149, 18.1.1987) 


 


Primeiro, está a fundação de fé, em seguida vem a fundação de substância, e, então, vem a fundação 


para o Messias, não é verdade?  O problema é a linhagem.  Temos de ultrapassar a oposição dos 


Estados Unidos e de qualquer país no mundo livre, com base no domínio vitorioso de Abel.  Ainda 


que o mundo esteja contra mim, não retrocederei por causa dessa oposição.  Vocês têm o Princípio, 


logo podem agir arbitrariamente?  O Princípio é como um bastião reforçado com ferro.  Não 


podem fazer nada acerca desta teoria, porque Deus a aprovou.  Não estão qualificados a entrar no 


Reino do Céu, a não ser que tenham feito a condição de amar mesmo a nação do vosso inimigo, e o 


próprio diabo.  Então, sabem porque é que Jesus pediu a Deus que perdoasse os soldados romanos 


que o perfuraram de lado com uma lança, quando estava a morrer na cruz?  Isto não foi algo 


pessoal.  Roma estava a transtornar o mundo.  Todavia, o Cristianismo de hoje procura a salvação 


individual, não é verdade?  (182-285, 26.10.1988) 


 


 







3. A Razão por que a Restauração por indemnização é Necessária 


 


3.1. Duas coisas que têm de ser restauradas por indemnização 


 


Porque devíamos prestar importância à lei de indemnização, quando percorremos o curso da 


restauração?  Do ponto de vista da providência de Deus, cada pessoa tem de recriar tudo, porque os 


seres humanos destruíram tudo o que Ele criou.  Como Deus investiu a Sua sincera devoção, 


durante a criação, vocês também têm de recriar essa condição de sincera devoção, por causa da 


recriação.  Enquanto criou o universo, Deus não brincou ou dançou, mas investiu a máxima 


devoção, cem por cento dela.  O caminho da restauração significa recriar.  Então, como este tempo 


é o mesmo que quando Deus estava a criar, podem vocês brincar, enquanto percorrem este caminho?  


(96-114, 2.1.1978) 


 


Originalmente, para Adão e Eva completarem cada fase de crescimento, cada um deles recebeu a sua 


porção de responsabilidade.  Para cada fase do período de crescimento, eles tinham uma porção de 


responsabilidade correspondente.  Portanto, para as três fases de crescimento, eles tinham de 


completar três estágios de responsabilidade.  Não há excepção.  Todas as pessoas estão em 


condições iguais: só podem crescer, cumprindo a sua própria porção de responsabilidade.  Se Deus 


requeresse das pessoas caídas o cumprimento da mesma porção de responsabilidade de Adão e Eva, 


não teríamos esperança de nos restaurar à posição original antes da Queda.  Perdemos uma 


oportunidade de cumprir a nossa porção de responsabilidade, por isso, agora, para compensar isto, 


temos de estabelecer condições de indemnização.  (O Modo de Vida de Um Líder da Igreja – 711) 


 


A porção de responsabilidade e indemnização estão nas posições direita e esquerda, respectivamente.  


A primeira é como a perna direita, e a segunda, como a perna esquerda, mas esquecemo-nos delas.  


Não sabemos acerca da nossa porção de responsabilidade ou acerca de indemnização.  Assim, 


como podemos avançar?  Não podemos avançar deste modo.  Vocês têm de compreender que 


progresso é impossível, a não ser que liguemos a nossa porção de responsabilidade com restauração 


por indemnização.  Já alguma vez pensaram nisto?  Não é verdade que todos vocês desgostam de 


indemnização?   


Não desgostam de Deus e da Sua providência?  A partir de hoje, têm de renovar-se e não se 


esquecer disto, ainda que se esqueçam de comer, dormir e de pensar nas pessoas que amam.  É 


assim tão sério.  Mesmo Deus tem de passar por isto e o Rev. Moon também.  Todos os membros 


da Igreja da Unificação, e todo o mundo têm de percorrer este caminho, porque não há outro.  


Todos vocês querem passar por isto, facilmente, não é verdade?  Podem obter um doutoramento ou 


tornar-se professores universitários, facilmente?  Têm de passar por um certo curso, para obter um 


doutoramento.  Como podem fazê-lo facilmente?  Se não passarem pelo curso, então são falsos 


doutores.  Agora, compreendem?  (124-105, 30.1.1983)  


 


 







Para se separarem de Satanás, vertical e horizontalmente, há condições de indemnização internas e 


externas.  As condições de indemnização externas são as de Caim e Abel, e as condições de 


indemnização internas são as de Adão.  Quando ultrapassam tudo isto, com base na porção de 


responsabilidade, e removem o domínio de Satanás, então, o Céu pode começar o seu trabalho.  


Esta é uma regra básica.  (161-207, 4.2.1987)  


 


Porque caiu Adão?  A Queda de Adão foi que ele não pôde completar a sua porção de 


responsabilidade, e que a sua relação com Deus, uma relação de amor, foi cortada.  Adão não foi 


capaz de cumprir a sua porção de responsabilidade.  Em seguida, não pôde unir-se com o amor de 


Deus.  Devido à Queda, as pessoas perderam a sua porção de responsabilidade e o domínio do amor 


de Deus.  (161-205, 4.2.1987) 


 


Como nos podemos separar de Satanás?  Temos de permanecer na posição de representativos de 


Adão, sendo capazes de estabelecer condições de indemnização.  Por conseguinte, a separação de 


Satanás tem lugar quando uma pessoa na posição de Adão satisfaz as qualificações de ter cumprido a 


sua porção de responsabilidade, de acordo com o padrão original; quando esta pessoa confronta 


Satanás com amor, e estabelece as condições que lhe permitem relacionar-se mais com o lado do 


Céu do que as pessoas que pertencem ao lado de Satanás; e quando ama com amor celestial, mais 


que com amor satânico. 


Vocês têm de compreender que condições de indemnização são estabelecidas deste modo.  Satanás 


recorrerá a todos os meios para vos separar de Deus, usando intrigas e calúnias e todos os meios ao 


seu dispor.  Porém, se ultrapassarem um tal ambiente, e, como representativos de Deus, restaurarem 


a porção de responsabilidade perdida por Adão, aconteça o que acontecer, não falharão.  Será eterno.  


Além disso, indemnização não pode ser cumprida a não ser que, ao amar Deus, estabeleçam um 


padrão absoluto de fé, não importa aquilo que os outros digam.  (161-205, 4.2.1987) 


 


De que é que uma condição de indemnização vos separa?  Primeiro, completam a vossa porção de 


responsabilidade e, em seguida, amam Deus.  Por mais que Satanás vos persiga e ataque, se o 


afastarem, sem vacilar; se ele vos atacar repetidamente, mas vocês não retrocederem, então, em vez 


de vocês, ele terá de retroceder.  É deste modo que nos separamos de Satanás.  A não ser que isto 


seja feito, não é possível indemnizar a relação de Caim e Abel.  (161-205, 4.2.1987) 


 


Como pode uma condição vertical de indemnização ser estabelecida?  Através das duas condições 


de completar a nossa porção de responsabilidade, e completar a restauração de amor absoluto para 


com Deus.  Como existe tal padrão, Jesus disse: “Aquele que ama o seu pai ou mãe mais que a mim 


não é digno de mim; e aquele que ama o seu filho ou filha mais que a mim não é digno de mim” (Mt. 


10:37).  As palavras de Jesus vieram desta lei fundamental.  É deste modo que são resolvidas as 


questões na Bíblia.  Então, vocês amam-me desse modo?  (161-213, 4.2.1987) 


 


 







O caminho da restauração por indemnização é o caminho que temos de seguir inevitavelmente.  


Temos de nos separar de Satanás, pois, sem isso, a porção de responsabilidade não pode ser 


cumprida, e sem cumprir a porção de responsabilidade não é possível entrar no Reino do Céu.  A lei 


de Deus expulsou Adão e Eva, mas são vocês melhores que eles?  Respondam-me.  São melhores 


que eles, ou não?  Se são inferiores a eles, então, não é um grande problema jogar-vos fora.  Se as 


pessoas simplesmente se dão ares de importância e entram e saem da igreja, isso não as torna 


membros da Igreja da Unificação.  Vocês deviam ter uma compreensão clara do Princípio.  (148-


156, 8.10.1986) 


 


O nosso conceito de vida é viver para o mundo.  Vivemos para o mundo, para Deus, e, além disso, 


para a libertação de Deus, dos Pais e do mundo.  Não são estas coisas o conteúdo da vida dos 


membros da Igreja da Unificação?  Não é suficiente saber só acerca da restauração por 


indemnização, de modo a conseguir libertação.  Podemos pôr tudo em ordem, porque a porção de 


responsabilidade existe.  (148-166, 8.10.1986) 


 


Caim e Abel não são plenamente responsáveis por tudo.  Então quem é?  Adão e Eva, os Pais, são.  


Já que tenho essa responsabilidade, sou responsável por tudo o que vocês não puderam cumprir, e 


que o Cristianismo falhou em fazer, e, por isso, em quarenta anos, pus tudo em ordem, aos níveis 


individual, familiar, tribal, social, nacional e mundial.  Deste modo, restaurei por indemnização a 


porção de responsabilidade do indivíduo, e criei um muro para empurrar Satanás… Um novo mundo 


começa a partir deste ponto, porque criei uma esfera da conclusão da porção de responsabilidade.  


A partir de agora, o Reino do Céu tornou-se possível, porque cumpri isto numa posição mais elevada 


que a do mundo, e é por isso que as expressões “criação do Reino do Céu” e “criação da terra pátria” 


aparecem hoje.  Tudo isto está de acordo com o Princípio.  (148-163, 8.10.1986) 


 


Quem tem estado a mover a história, até agora?  Satanás.  Por consequência, temos de nos separar 


dele.  A não ser que o removamos, não é possível que Deus entre.  Não é o Seu território.  A não 


ser que estabeleçamos condições de indemnização, neste mundo caído, e nos separemos de Satanás, 


a não ser que estabeleçamos condições de indemnização para expulsar Satanás, o domínio de Deus 


não se expandirá e a fundação para as actividades de Deus não pode ser estabelecida, porque ainda 


estamos no território de Satanás.  Portanto, temos de nos separar dele e expulsá-lo completamente.  


(161-204, 4.2.1987) 


 


Que o mundo satânico me persiga, tanto quanto quiser!  Que me ataque!  Apanhá-los-ei a todos!  


Com quê?  Com o poder do amor, com o poder criativo de Deus!  Se eu fizer isso, Deus estará 


comigo.  Em tal posição, Deus age comigo.  Tentem fazer isso, para ver se estará convosco ou não.  


Tenho estado a lutar, nunca me esquecendo disto, quando estava na prisão ou quando fui torturado.  


Não é assim que vocês se separam de Satanás?  (161-213, 4.2.1987) 


 


 







Hoje em dia, os membros da Igreja da Unificação não gostam do caminho da indemnização.  Isso 


significa que não gostam da restauração.  Não é possível dizer: “Oh, gosto de restauração, mas não 


gosto de indemnização!”  Se assim é, que vem primeiro: restauração ou indemnização?  Vocês 


gostam de restauração, mas desgostam de indemnização, mas, do ponto de vista de Deus, devia ser o 


oposto.  De que lado estão vocês?  Do lado de Deus ou de Satanás?  Têm de compreender isto 


claramente.  Gostam de restauração, mas, do lado de Deus, não podem preferir restauração.  


Restauração só acontece depois de se pagar indemnização; depois de acabá-la.  (116-127, 


27.12.1981) 


 


Porque precisamos de indemnização, de restauração através de indemnização?  Sem indemnização, 


não é possível subjugar Satanás.  Se o ponto focal do amor original de Deus estivesse num 


indivíduo, estaria Satanás lá, ou não?  Do ponto de vista do Princípio, estaria Satanás lá, ou não?  


(181-214, 3.10.1988) 


 


Para restaurar isto por indemnização, vocês têm de fazer as coisas opostas.  É daqui que vem a 


designação “fé absoluta”.  Como os primeiros antepassados da humanidade caíram, devido à sua 


falta de fé, temos de ir para além disto e subir.  Temos de ir para além da linha onde os nossos 


antepassados caíram.  Temos de ter fé absoluta.  Fé absoluta vai para a frente, até morrermos, ou 


mesmo depois da morte.  Quer avançar, mesmo quando uma pessoa está a morrer. 


Vocês não compreendem fé absoluta, compreendem?  Onde está o limite da fé absoluta?  Se eu a 


comparasse com uma pessoa viva, é uma pessoa que está disposta a avançar, ainda que esteja a 


morrer.  E mesmo que esta pessoa morra, não cai para o lado, mas em frente.  Neste sentido, se eu 


negar a minha fé, escolho o caminho da morte.  (126-34, 10.4.1983) 


 


A segunda coisa é negação de si próprio.  Vocês têm de negar-se a vocês próprios, cem por cento.  


Isso é negação de si próprio.  Têm de negar tudo: aquilo que os vossos olhos querem ver, e a vossa 


boca quer comer.  Não houve um único dia em que eu não estivesse com fome, até atingir os trinta 


anos de idade.  Isto foi para me negar a mim próprio.  (126-39, 10.4.1983)  


 


A terceira, é amor absoluto.  Amor absoluto significa digerir o nosso inimigo… Vingança não 


significa perdão.  O inimigo devia entregar-vos, de boa vontade, a sua nação, todos os seus direitos 


e mesmo o seu direito de primogenitura.  Têm de receber estas coisas dele.  (126-46, 10.4.1983) 


 


Agora, que compreenderam que o lado que desgosta de indemnização é o lado de Satanás, e o lado 


que gosta de indemnização é o lado de Deus, reflictam sobre vocês próprios, calmamente.  “Estou 


do lado de Deus, ou de Satanás?”  Vocês sabem a resposta, por isso, perguntem a vós próprios.  


Até agora, têm estado a seguir o caminho da vontade de Deus, mas agora, que sabem claramente que 


o lado de Satanás gosta de restauração, e o lado de Deus gosta de indemnização, que caminho 


seguiriam?  (116-127, 27.12.1981) 


 







Ao seguir-me, vocês fizeram angariação de fundos, não fizeram?  Provavelmente disseram: “Oh, 


meu Deus.  Detesto angariação de fundos, então que estou a fazer?”  Mas isso é só o começo.  


Agora, posso mesmo dizer-vos que caminhem de marcha atrás.  O mundo está virado ao contrário, 


logo posso bem dizer-vos: “Vocês deviam andar para trás, porque o mundo é mau”.  Se 


caminharmos como as pessoas más, talvez nos tornemos maus.  Portanto, temos de seguir o 


caminho contrário.  Só então podemos tornar-nos boas pessoas.  Isso é lógico.  (133-69, 


8.7.1984) 


 


4. Vocês Próprios Têm de Estabelecer Condições de Indemnização 


 


4.1. Ninguém pode estabelecer condições de indemnização por vocês 


 


Vocês próprios têm de estabelecer condições de indemnização.  Não é algo que outra pessoa possa 


fazer por vocês.  A Queda refere-se à perda do direito de domínio.  Para conseguir restauração, 


temos de seguir em frente, com uma vontade firme, independentemente de quanto os outros possam 


interferir.  Quaisquer que sejam os caminhos que os outros possam seguir, temos de estar ocupados 


a seguir o nosso próprio caminho.  O que quer que os outros ao lado possam dizer, não temos 


tempo para nos preocupar com eles.  Não temos tempo para dormir à noite.  Não temos tempo 


livre para nos sentarmos confortavelmente e comer.  A não ser que tenhamos essa espécie de 


coração desesperado, não podemos seguir o caminho da restauração.  (22-211, 4.2.1969) 


 


A restauração por indemnização tem de ser levada a cabo por seres humanos, porque a Queda foi 


também o erro de seres humanos.  A regra fundamental é que aquele que cometeu um pecado tem 


de indemnizá-lo.  Não há maneira de voltar para Deus, a não ser que Verdadeiros Pais venham e 


indemnizem tudo, porque os primeiros pais se tornaram falsos.  Verdadeiros Pais são aqueles que 


resolverão tudo isto.  Verdadeiros Pais são pessoas com tanto valor, que não pode ser trocado pela 


vossa vida, mesmo que a oferecessem milhões e biliões de vezes.  Por conseguinte, têm de 


encontrar Verdadeiros Pais e ser capazes de dizer: “Arrisco a minha vida para vos seguir”.  (55-161, 


7.5.1972) 


 


Quais foram as consequências da Queda humana?  Deus e o mundo angélico foram expulsos do 


mundo humano; o mundo de toda a criação foi perdido.  Em seguida, todos os níveis foram 


perdidos, desde o indivíduo, à família, tribo, povo, nação e mundo.  Quem é responsável por isso?  


Essa responsabilidade não resta nem com Deus, nem com o mundo dos anjos, nem com todas as 


coisas.  A humanidade é responsável.  As pessoas são responsáveis por estas consequências.  


Portanto, as pessoas estão destinadas a tomar responsabilidade e a percorrer o caminho da 


restauração.  (100-264, 22.10.1978) 


 


O caminho da restauração requer que vocês cortem o vosso caminho, na direcção oposta à da Queda.  


Percorrer o caminho de indemnização é um princípio básico para as pessoas caídas.  A não ser que 







ultrapassem este caminho, não podem restaurar o vosso estado original.  Têm de se limpar.  Vocês 


têm de possuir um sistema teórico sólido, explicando como restaurar o indivíduo, a família, a tribo, a 


etnia, a nação, e o mundo.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 354) 


 


Enquanto vocês estão a testemunhar ou a angariar fundos, como membros da Igreja da Unificação, 


sabem o que acontece se começarem a dizer: “Oh, isto é muito difícil para mim, não o posso fazer!”?  


Torna-se algo centrado em vocês próprios, não centrado em Deus.  Quando pensam em tais 


princípios básicos, têm de compreender claramente que se alguém, que se tornou um membro da 


Igreja da Unificação, diz que não pode continuar, ou se queixa, enquanto faz o seu trabalho, isso 


desqualifica-o.  Aqueles que trabalham na Igreja da Unificação, para o seu próprio benefício, talvez 


comecem, muito em breve, a queixar-se do Rev. Moon e da igreja, quando enfrentem dificuldades, e 


afirmem que todo o trabalho que fizeram na Igreja da Unificação, é seu.  (92-256, 18.4.1977) 


 


Vocês próprios têm de estabelecer condições de indemnização.  Não é algo que outra pessoa possa 


fazer por vocês.  A Queda refere-se à perda do direito de domínio.  (22-211, 4.2.1969)  


 


O Reino do Céu é um lugar onde servimos a Deus, como o centro absoluto, e desenvolvemos 


relações de amor, através d’Ele.  Deus leva a cabo a providência da salvação, de modo a estabelecer 


esta fundação correctamente, e, por isso, a afirmação de si próprio é absolutamente inadmissível.  


(92-255, 18.4.1977) 


 


Como Adão foi incapaz de cumprir a sua porção de responsabilidade, estamos numa posição onde 


não podemos receber ajuda de ninguém, para cumprir a nossa responsabilidade e completar a nossa 


missão.  A decisão final será tomada por nós.  Por outras palavras, Deus não decide se nos 


tornaremos boas ou más pessoas; nós próprios temos de decidir.  (29-333, 14.3.1970)  


 


Vocês têm de permanecer numa posição mais séria que a vida.  Por esse motivo, ainda que tenham 


fome, deviam orar.  Mesmo enquanto jejuam, têm de se investir.  Têm de investir o amor de Deus 


e a energia da vossa vida, em todas as nações.  À medida que fazem isso, Deus nunca responderá às 


vossas perguntas, e fingirá que não vê o que estão a fazer.  Ele não pode interferir.  Não interferirá, 


até que o vosso investimento seja completo.  Que é a porção de responsabilidade humana?  


Significa atingir a perfeição, pelos vossos próprios meios, não é verdade?  De modo semelhante, 


quando avançam com oração, Deus não interfere.  É realmente estranho, mas Ele opõe-se mesmo a 


vocês, algumas vezes.  (180-195, 22.8.1988)  


 


Onde devia ser estabelecido o ponto cardial, que determina a vitória ou a derrota?  Vocês não o 


deviam colocar em mim.  Embora eu tenha um tal ponto cardial, não tem nada a ver com vocês.  


Cada um de vocês tem cinco por cento da vossa própria responsabilidade.  (31-208, 31.5.1970) 


 


 







Cada vez que o ambiente de um indivíduo, e da era em que está a viver, mudam, há sempre o curso 


dos cinco por cento da sua própria responsabilidade, que ele tem de esforçar-se por completar, de 


modo a determinar a sua posição como o companheiro objecto de Deus, respondendo ao Seu 


chamamento.  Isto é verdade para indivíduos, assim como para igrejas, nações e o mundo.  (40-66, 


24.1.1971) 


 


Que espécie de Ser é Deus?  Vocês pensam que Ele é um Deus glorioso, sentado no Seu trono?  


Não é assim.  Que tem Ele estado a fazer, até agora, pela humanidade caída?  Tem estado a chorar, 


em voz alta, todos os dias, à medida que trabalha para salvar a humanidade.  Essa tem sido a 


situação de Deus, à medida que conduz a humanidade.   


Deus é um Ser tão miserável.  Ele está a acordar as pessoas do sono, gritando: “Vem! Vem para 


mim!”, de modo a salvar os seres humanos, que caíram no abismo da miséria, mas não pode fazer 


com que as pessoas venham simplesmente para Ele.  Têm de cumprir a sua porção de 


responsabilidade.  Por consequência, como Deus não pode cumprir por nós a nossa porção de 


responsabilidade, que difícil é fazer o Seu trabalho!  (20-220, 9.6.1968) 


 


4.2. O estado de espírito necessário para cumprir a nossa responsabilidade 


 


Os seres humanos estão numa posição intermédia, onde têm de determinar se pertencem ao lado da 


bondade ou ao lado do mal.  Uma pessoa não pode receber ajuda de outra, para decidir se está a 


caminhar na direcção da bondade ou do mal.  Tem de decidir isto por si própria.  Alem disso, 


temos de compreender que permanecemos numa séria encruzilhada, onde temos de decidir isto, 


porque descendemos de pessoas caídas, que foram incapazes de cumprir a sua porção de 


responsabilidade.  (29-333, 14.3.1970) 


 


5. Não Há Separação de Satanás sem a Lei de Indemnização 


 


5.1. Estou a permanecer numa linha divisória 


 


Tenho estado dentro e fora da prisão várias vezes, tanto na Coreia do Norte, como na Coreia do Sul.  


Vocês têm de saber isto.  Porque tenho de cumprir restauração por indemnização?  Porque nos 


devíamos separar de Satanás?  Para libertar o domínio da porção de responsabilidade.  Satanás 


interferiu com a vida de Adão e Eva, antes da Queda?  Vocês não podem entrar no Reino do Céu, se 


Satanás interferiu na vossa vida. 


Em que posição estão vocês agora?  A vossa consciência sabe onde estão.  Não a podem enganar.  


Sabe para onde se encaminham.  (148-199, 9.10.1986) 


 


A restauração por indemnização é inevitável.  Porque a devemos cumprir?  Porque nos devemos 


separar de Satanás?  Porque precisamos da fundação de um ambiente livre, onde possamos 


naturalmente cumprir a nossa porção de responsabilidade original.  Porque precisamos de 







permanecer num lugar onde Satanás não nos possa acusar ou estar ligado connosco, de qualquer 


modo.  Assim, logicamente, não podemos evitar de satisfazer o padrão de restauração por 


indemnização, e cumprir a nossa porção de responsabilidade.  Por conseguinte, temos de nos 


separar de Satanás e ter um modo de pensar não relacionado com o mundo satânico, ainda que 


tenhamos de passar fome.  Essa é a linha divisória.  (148-204, 9.10.1986) 


 


O modo de restauração por indemnização é o modo de separação de Satanás.  Porque nos devemos 


separar de Satanás?  Para encontrar o domínio da porção da responsabilidade.  Originalmente, 


Satanás não existe no domínio da porção de responsabilidade.  Esse é o domínio da porção de 


responsabilidade de Adão.  O padrão original é que o domínio da porção de responsabilidade de 


Adão não pode ser invadido por Satanás.  Precisamos instilar essa noção clara, na mente das 


pessoas. 


Temos de percorrer este caminho, em qualquer caso, completar a nossa porção de responsabilidade, e 


ser enxertados ao amor de Deus.  Se nos quisermos enxertar ao amor de Deus, temos de nos separar 


de Satanás.  Temos de nos separar, completamente, de tudo o que esteja relacionado com ele.  


(148-197, 9.10.1986)        


 


Porque ocorreu a restauração por indemnização?  Para que finalidade apareceu, depois da Queda ter 


acontecido?  Se não tivesse havido porção de responsabilidade, então, não teria havido necessidade 


para a expressão “restauração através de indemnização”.  Em que posição caíram os seres 


humanos?  Caíram, enquanto estavam a cumprir a sua porção de responsabilidade.  Nessa altura, 


entregaram a Satanás o domínio da porção de responsabilidade.  Foi tomado por Satanás.  Por 


consequência, temos de recuperar esse domínio.  (143-77, 16.3.1986) 


 


Se Deus não tivesse dado aos seres humanos uma porção de responsabilidade, a expressão 


“restauração por indemnização”, que enfatizamos hoje na Igreja da Unificação, não teria aparecido.  


Restauração simples teria sido suficiente. 


Vocês têm de pagar indemnização!  Porquê?  Porque os seres humanos têm uma porção de 


responsabilidade.  Têm de cumpri-la, porque a violaram.  Para isso, vocês têm de vencer tudo o 


que pertence ao mundo satânico, e, de maneira dignificada, libertar-se do seu clima de oposição.  


Têm de entrar num lugar onde possam receber o amor de Deus.  Se cumprirem isto, Satanás deixar-


vos-á.  (143-77, 16.3.1986) 


 


Vocês ainda estão dentro do domínio da porção de responsabilidade, mesmo como os descendentes 


de pessoas caídas.  Atingiram a perfeição individual, dentro do domínio baseado em resultados de 


acordo com o Princípio?  Uniram-se a Deus, com amor?  Estabeleceram uma fundação que vos 


permita unir-vos a Deus, directamente, por laços de amor?  Se olharem para estas questões, do 


ponto de vista da vossa porção de responsabilidade, terão de dizer que foram incapazes de realizar 


estas coisas.  Restauração por indemnização é necessária para nos separarmos de Satanás.  A 


vossa porção de responsabilidade não pode ser cumprida, a não ser que se separem de Satanás.  







(148-148, 8.10.1986) 


 


Todos vocês têm estado a viver, sem compreender a importância da porção de responsabilidade.  


Este é o padrão para a libertação.  Que é restauração por indemnização?  É necessária para criar 


um ambiente livre, no qual possamos cumprir a nossa porção de responsabilidade.  Que temos de 


fazer, para nos proteger das invasões de Satanás?  Temos de amar Deus e outras pessoas, mais que 


amamos Satanás.  Ele odeia Deus e a humanidade, mas nós, pelo contrário, temos de ser capazes de 


dizer: “Amo a Deus e à humanidade, mais que te amo a ti”.  A não ser que possamos permanecer 


em tal posição, sendo capazes de criar uma rua de sentido único, baseada no padrão de uma pessoa 


que não caiu, nunca seremos capazes de nos separar de Satanás.  (148-154, 8.10.1986) 


 


O caminho da restauração por indemnização é o caminho que temos de seguir inevitavelmente.  


Temos de nos separar de Satanás, pois, sem isso, a porção de responsabilidade não pode ser 


cumprida, e sem cumprir a porção de responsabilidade não é possível entrar no Reino do Céu.  A lei 


de Deus expulsou Adão e Eva, mas são vocês melhores que eles?  Respondam-me.  São melhores 


que eles, ou não?  Se são inferiores a eles, então, não é um grande problema jogar-vos fora.  Se as 


pessoas simplesmente se dão ares de importância, e entram e saem da igreja, isso não as torna 


membros da Igreja da Unificação.  Vocês deviam ter uma compreensão clara do Princípio.  (148-


156, 8.10.1986) 


 


Precisamos de restauração por indemnização, para nos separarmos de Satanás.  A não ser que nos 


separemos de Satanás, não seremos capazes de cumprir a nossa porção de responsabilidade.  (148-


148, 8.10.1986) 


 


Satanás invadiu as pessoas, devido à condição de não cumprirem a sua responsabilidade.  Por 


conseguinte, logo que a porção de responsabilidade seja cumprida, ele será banido.  Satanás não 


pode permanecer, quando a porção de responsabilidade tiver sido cumprida.  (137-254, 3.1.1986) 


 


Vocês completaram a vossa porção de responsabilidade, ou ainda está incompleta?  Não a 


completaram, portanto, têm alguma relação comigo?  Têm de compreender isto. 


Porque temos de cumprir restauração por indemnização?  Originalmente, antes da Queda, Satanás 


não podia fazer acusações, no domínio da porção de responsabilidade.  Se vocês estão num lugar 


onde Satanás invade, não estão no domínio da porção de responsabilidade.  Logo, ele não pode 


invadir o lugar onde indemnização está a ser paga.  Esse tipo de lugar é uma prisão.  (148-156, 


8.10.1986) 


 


Com o poder do meu amor por Deus, eu vou para a prisão, de boa vontade, no mundo de Satanás.  


Acolho, com a máxima alegria, o lugar que Satanás mais detesta.  As pessoas deste mundo 


desgostam de sofrimento, não é verdade?  Mas os membros da Igreja da Unificação gostam de 


dificuldades.  Porquê?  Porque querem restaurar-se por indemnização.  Comportamento 







arrogante é a característica de Satanás.  Ele não pode ir para um lugar baixo.  (148-156, 


8.10.1986) 


 


Para se protegerem de Satanás, vocês têm de amar Deus mais que amam qualquer pessoa.  Têm de 


O amar mais que amam alguém neste mundo e no universo.  Têm de amar Deus mais que se amam 


a vocês próprios.  Têm de amar Deus mais que se amam a vocês próprios, porque são pessoas 


caídas.  Satanás ama-se a si próprio mais que ama a Deus e ao mundo.  Ele é assim.  Por 


consequência, se vocês estão a viver uma vida individualista, são os príncipes de Satanás.  (148-161, 


8.10.1986) 


 


Se não existisse lei da porção de responsabilidade, seria impossível pôr coisas em ordem.  Devido à 


porção de responsabilidade, podemos dispor de Satanás, e dividir claramente o Reino Celestial em 


duas nações, com fronteiras claras, entrando assim na era de um domínio cósmico baseado no amor 


de Deus.  Isto é o Reino do Céu no Céu e na terra, no mundo espiritual e no mundo físico, sob o 


domínio directo de Deus.  Compreendem claramente?  Vocês são o problema.  Onde estão agora?  


Estão sempre na linha limite.  Quando estão na linha limite da restauração individual por 


indemnização, Satanás não vos pode seguir.  (148-166, 8.10.1986) 


 


Qual é o conceito de vida que os membros da Igreja da Unificação têm?  É viver para o mundo, 


para Deus, e, além disso, para libertar Deus, Verdadeiros Pais e o mundo.  Isto tem de tornar-se a 


essência da vida diária dos membros da Igreja da Unificação.  (148-166, 8.10.1986) 


 


5.2. Como sair do domínio de Satanás (o domínio da Queda) 


 


Vocês têm de limpar os vossos pecados para se salvarem completamente.  Têm de limpar todos os 


pecados que cometeram no passado, e aqueles que estão a cometer no presente.  Para isso, têm de 


fazer coisas que não se desviam do Princípio.  (55-158, 7.5.1972) 


 


Como os seres humanos ficaram desarranjados, devido à Queda, para reparar o dano têm de seguir as 


regras e princípios básicos que existiam, antes de o desarranjo ter ocorrido.  Têm de passar pelo 


curso da história da recriação, para poder observar a lei.  A Queda começou, fazendo com que o 


nosso cônjuge investisse em nós, em vez de nos investirmos nele.  Portanto, precisamos passar por 


um processo oposto de nos investirmos a nós próprios.  É por isso que a religião ensina o sacrifício 


de nós próprios.  (69-84, 20.10.1973) 


 


Qual é a doença que a humanidade desenvolveu, depois da Queda de Adão e Eva?  Os seres 


humanos apanharam a doença do amor centrado em Satanás, e, devido a essa doença de amor falso, 


têm estado a multiplicar a linhagem de Satanás, desde então.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 


437) 


 







Nós herdámos a linhagem de Satanás e nascemos como os seus próprios filhos; é essa a nossa 


doença.  Mas como começou esta doença de amor?  A doença da Queda começou quando Adão e 


Eva negaram a própria ordem, os princípios do Céu, e se envolveram em amor egoísta.  Assim, 


para se curarem desta doença, vocês têm de se negar a vocês próprios, e pôr Deus no centro absoluto 


da vossa vida.  Se o arcanjo, Adão e Eva tivessem desejado um amor centrado em Deus, não teriam 


caído e teriam formado um mundo ideal.  (92-255, 18.4.1977) 


 


Para sair do mundo satânico, temos de ter uma perspectiva centrada em Deus.  Essa é a única 


maneira que podemos sair de lá.  Para isso, temos de escolher inevitavelmente este caminho, 


porque não há outro.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 437)  


 


O caminho que vocês têm de seguir é difícil, mas têm de pensar em Deus, que tem estado a percorrê-


lo antes de vocês, e nos vossos amigos e irmãos e irmãs, que estão a caminhar ao vosso lado.  


Também têm de ter em mente que o caminho do destino da humanidade ainda está por percorrer.  


Têm de resolver-se a segui-lo, até ao fim da vossa vida.  Com tal pensamento, podem transcender o 


ponto da Queda de Satanás, que ele perpetrou devido ao seu egoísmo.  Podem ir para além do 


domínio da Queda, quando pensam em Deus, em vez de em vocês próprios.  Consequentemente, o 


tempo mais difícil para a Igreja da Unificação significa que o dia se aproxima, no qual destruímos o 


domínio mais difícil da Queda de Satanás, e somos libertados.  (92-256, 18.4.1977) 


 


Essencialmente, a Queda é uma descida para um estado de morte.  Por isso, para se salvarem, vocês 


têm de mergulhar nesse estado de morte.  Se esse é um curso destinado e inevitável, então, têm de 


confrontá-lo como um ser humano devia – com um coração alegre.  Quando aumentar o número de 


membros da igreja, que percorrem o caminho da vontade de Deus, com tal determinação, o mundo 


mover-se-á numa nova direcção.  Os nossos corações estão ardendo com o desejo de formar esse 


tipo de fundação.  Vocês têm a convicção que vos permita transcender a fronteira entre a vida e a 


morte?   


Tenho confrontado Satanás em dezenas, centenas, milhares ou mesmo dezenas de milhares de 


situações entre a vida e a morte.  Nunca alterei o padrão que tinha estabelecido, mesmo quando 


circunstâncias indescritivelmente difíceis surgiram contra mim, repetidamente, como ondas.  Não 


abandonarei o padrão de coração que tinha no começo, mesmo que as minhas pernas se partam, os 


meus olhos saltem das órbitas, ou a minha cabeça caia.  Assim, desde que não morra, vencerei.  


(22-184, 2.2.1969)  


 


Como podem vocês libertar-se do amor e da linhagem que pertencem ao domínio satânico?  Se se 


amarem a vós próprios e só pensarem em vós mesmos, Satanás arrastar-vos-á em qualquer momento.  


Pelo contrário, se se negarem e colocarem Deus no centro do vosso pensamento e da vossa vida, 


Satanás deixará de vos controlar; em vez disso, Deus virá e tomará conta de vós.  Fazendo isso, 


podem ser libertados do domínio arcangélico do mundo satânico.  Elevar-se-ão da posição do 


arcanjo caído à posição do arcanjo não caído.  Portanto, têm de morrer!  Ajam como se estivessem 







mortos.  Têm de ser constantemente espezinhados.  (92-264, 18.4.1977)  


 


Por aquilo que sei, não é possível unir a mente e corpo quando se é colocado numa posição elevada.  


Se vocês chegarem até ao topo, com uma mente altiva, a união não é possível.  Têm de ser 


espezinhados.  Mesmo no meu caso, Deus tem estado a espezinhar-me há quarenta anos, para que 


não me elevasse.  Por isso, todas as minhas aspirações para me elevar foram agitadas, e pude unir-


me com Ele.  Vocês têm de ser amaldiçoados, espezinhados e maltratados, aonde quer que vão, 


como Kim Sat-kat, que vagueou por toda a península coreana.  Mas, mesmo em tais circunstâncias, 


têm de descobrir o vosso eu e digerir tudo com alegria.  (144-255, 25.4.1986) 


 


Vocês têm de viver com amor e com a determinação, no vosso coração, de amar mais que Satanás, 


com o desejo de amar Deus e o universo; têm de ser capazes de dizer: “Para cumprir a vontade de 


Deus e a libertação da humanidade, descerei até ao abismo”.  Como descem?  Tentem ser 


espezinhados.  Deixem que todos os quatro biliões de pessoas do mundo vos espezinhem.  Não me 


queixo, mesmo quando sou espezinhado.  Digiro tudo com gratidão e amor.  É isso que vocês têm 


de fazer.  (138-288, 24.1.1986) 


 


6. Ter Fé Significa Manter-se Fiel à Lei de Indemnização 


 


A Igreja da Unificação está de noventa e cinco a noventa e oito por cento relacionada com a vida de 


fé.  Como os seres humanos perderam noventa e cinco por cento daquilo que Deus criou, a nossa 


recriação só se realiza depois de completarmos noventa e cinco por cento.  Logo que isso for feito, 


temos de cumprir os restantes cinco por cento.  Que difícil isso é!  Se a Queda não tivesse 


ocorrido, o Céu teria feito noventa e cinco por cento, e nós só teríamos de cumprir cinco por cento, 


mas, devido à Queda, Deus não pode fazer isso por nós novamente.  Temos de cumprir recriação.  


Isso significa que temos de cumprir noventa e cinco por cento, mais cinco por cento.  Por 


consequência, temos de estar preparados a morrer e a sacrificar-nos.  Não pensem em conforto, até 


que tenham cumprido o curso mundial da restauração… (142-84, 1.3.1986) 


 


Ao vir para esta terra, eu trouxe quatro tremendas verdades ao mundo dos crentes.  Esclareci a 


relação entre Deus e os seres humanos; expliquei claramente acerca da porção de responsabilidade e 


indemnização – coisas que ninguém na história tinha sabido.  A próxima questão consiste em saber 


porque é difícil a vida para as pessoas conscienciosas, e porque vivem bem as pessoas más.  


Esclareci a lei de indemnização e o problema de Caim e Abel, que ninguém conhecia.  (161-153, 


18.1.1987)  


 


Os seres humanos herdaram natureza caída e tornaram-se escravos dos seus hábitos.  Presentemente, 


mesmo as pessoas religiosas tendem a viver uma vida muito rotineira.  Esse tipo de vida é perigoso.  


Tal vida de fé torna-se um factor principal que possibilita a acusação de Satanás.  À medida que as 


pessoas percorrem o curso da restauração, ele usa todos os métodos possíveis para encontrar 







oportunidades para invasão recorrente, tentando não perder nem sequer uma pessoa.  Satanás tem 


de separar-se de indivíduos, devido às condições de indemnização que eles estabelecem, mas pode 


invadi-los novamente ao nível familiar ou nacional.  (167-98, 30.6.1987) 


 


Temos de passar por um curso padrão, mas vocês não compreendem claramente esse padrão.  “Não 


precisamos de indemnização.  Porque devíamos percorrer este difícil caminho de indemnização?”  


As pessoas que dizem isso morrerão inevitavelmente no mundo de Satanás.  Ele reivindicará que 


elas lhe pertencem.  Vocês têm de capturar o território de Satanás e repeli-lo.  Têm de capturar o 


seu domínio.  Ergam-se corajosamente.  Limpem as coisas do vosso passado.  Esta é a vossa 


responsabilidade, na vossa vida de fé.  Têm de compreender isto claramente.  (167-319, 


20.8.1987) 


 


Restauração por indemnização não é restauração condicional.  Vocês têm de compreender que 


indemnização é real.  Isto não está escrito no Princípio Divino.  É provavelmente a primeira vez 


que estão a ouvir que indemnização condicional é, verdadeiramente, indemnização real.  Por 


conseguinte, quando pensam acerca do curso da restauração, até agora, Deus elevou do mundo 


satânico a pessoa mais conscienciosa.  Noé era exactamente esse tipo de pessoa.  Deus fez com 


que Noé formasse a fundação de fé absoluta e estabeleceu-Se na terra através da família de Noé.  


Ele precisa de um homem, de uma mulher e de uma base de quatro posições de fé absoluta.  (183-


164, 31.10.1988) 


 


Deus estabeleceu a religião, para restaurar por indemnização homens caídos.  Através dela, Deus 


está a ensinar o método para fortalecer um espírito centrado em Deus, e mudar por completo o 


domínio do corpo físico sobre a vida humana e carácter.  Portanto, a religião requer jejum, serviço 


sacrificial, uma atitude dócil e humilde, e outras tais coisas.  Estes são métodos para reduzir a força 


do corpo físico, e fazer com que o corpo obedeça ao espírito.  Geralmente, demora de três a cinco 


anos a libertação de hábitos de toda a vida, baseados no corpo físico, e a criação de um novo estilo 


de vida baseado no espírito.  (201-208, 9.4.1990) 


 


Qual é a base da indemnização?  Qual é o seu conteúdo?  É a questão do amor, a qual consiste em 


saber se vocês amam mais Satanás ou Deus.  Tudo está relacionado com a questão do amor.  Para 


pagar indemnização, vocês têm de acreditar em Deus, absolutamente.  No entanto, Satanás não 


acreditou em Deus, absolutamente, mas traiu-O.  Satanás traiu Deus, durante o curso da sua missão.  


Por consequência, quando vocês seguem o caminho de indemnização, em primeiro lugar, a vossa fé 


e acções têm de ser absolutas.  (206-238, 14.10.1990) 


 


No curso de indemnização, vocês têm de cumprir a vossa porção de responsabilidade.  Qual é coisa 


mais importante, no cumprimento da porção de responsabilidade?  Sem amar mais o Céu, sem ter 


fé e amor absolutos, não é possível subjugar Satanás.  (139-279, 31.1.1986) 


 







A era da restauração por indemnização, que durou até agora, está a passar.  Como está a passar, o 


tempo aproxima-se no qual as pessoas serão imediatamente apanhadas, se agirem em violação da lei.  


Na era da restauração por indemnização, as pessoas têm estado a mover-se em círculos: se a primeira 


tentativa falhasse, podiam fazer uma segunda.  Deste modo, podiam progredir.  Agora, contudo, 


passámos a era da restauração por indemnização, e entrámos na era da restauração.  Na era da 


restauração, não podemos perder tempo para resolver erros.  As coisas acontecerão imediatamente.  


Vocês têm de compreender isto claramente, e, se no passado só tinham um fraco conceito de fé, têm 


de se libertar dele, e estar determinados a seguir à frente.  (144-128, 12.4.1986) 


 


Tenho estado a percorrer o caminho, por causa da vontade de Deus.  Olhando para a minha vida, 


ninguém pode compreender o caminho que estou a seguir.  Todavia, a minha vida tem antecedentes 


profundos e vastos, que são compreendidos pelo Céu.  Quando vocês pensam nisto, sou afortunado 


ou infortunado?  Sou afortunado.  As pessoas não se opõem a mim, por quererem.  Sem oposição, 


restauração por indemnização não ocorrerá. 


Sabendo que tudo o que fazemos, fazemo-lo pela direcção do Céu, vocês têm de estar gratos.  Se 


continuarem a estar gratos, chegarão finalmente a um mundo em que nunca pensaram, e o mundo 


que se vos opôs, cairá em consequências que nunca teria imaginado.  Por conseguinte, a vida 


daqueles que vivem ao serviço do Céu, tem de estar cheia de gratidão.  (138-129, 19.1.1986) 


 


A coisa valiosa é moverem-se para mais perto do Céu, passo a passo, considerando como preciosos 


os resultados produzidos pela vossa lealdade.  Ainda que vocês estejam a oferecer orações em voz 


alta, exprimindo grande ambição, isso não significa que a vontade de Deus vá ser cumprida.  No 


caminho da restauração por indemnização, todas as pessoas que pretendam ser as melhores, cairão.  


Não é verdade que também eu digo que sou o melhor?  Bem, entre todas as coisas que vos ensinei 


até agora, não houve nenhuma que não tivesse posto em prática, antes de a ensinar.  Pratiquei-a, 


completei-a, e, em seguida, ensinei-a a vocês; não é verdade?  (142-89, 1.3.1986) 


 


A libertação de Deus não será cumprida, a não ser que as pessoas se unam com os Verdadeiros Pais e 


removam todas as condições para as acusações de Satanás, tornando assim possível oferecer a Deus 


tudo nesta terra.  Como entram vocês no domínio da posse do coração de Deus?  Os vossos pais, 


vocês e todas as coisas da criação não puderam permanecer na linha de equilíbrio, e não puderam ser 


estabelecidos como pertencendo a Deus.  Temos de restaurar isto por indemnização.  (137-268, 


3.1.1986) 


 


Quão gratos ficaram vocês por aceitar o facto que estão a seguir o caminho da restauração por 


indemnização, o caminho predestinado da porção de responsabilidade?  Têm de considerar isto uma 


vez mais.  Não podem dizer: “Oh, gosto das palavras do Princípio da Igreja da Unificação, mas não 


gosto de restauração por indemnização!”  Para ser admitidos a uma universidade, para passar pelos 


seus portões, têm de passar um exame.  O caminho oposto àquele que desejam está à vossa frente.  


Não podem entrar na escola, a não ser que resolvam o problema.  O mesmo se passa connosco.  O 







caminho da Igreja da Unificação não é fácil.  (138-120, 19.1.1986) 


 


Vocês compreendem melhor que ninguém, porque têm de seguir este caminho, porque é que o vosso 


espírito está a ser pressionado, e a vossa consciência vos está a impelir, de modo que estão a passar 


por um mau bocado.  A questão consiste em saber porque é que o vosso coração é assim.  É 


porque o caminho certo está em frente dos vossos olhos, porque existe a história que têm de seguir, e 


porque o caminho crucial predestinado da restauração por indemnização, que as pessoas têm de 


seguir, precisa ainda ser trilhado.  Se caírem, não podem seguir este caminho. 


Não podem seguir este caminho, a não ser que vão às costas dos Pais.  Por mais suja que uma 


mosca possa ser, se se agarrar à barriga de um cavalo veloz e aguentar-se sem cair, pode viajar mil 


quilómetros.  Vocês estão na mesma posição.  Têm de se agarrar aos Verdadeiros Pais, mover-se 


juntamente com eles, e, mesmo que estejam virados ao contrário, não podem cair.  (138-120, 


19.1.1986) 


 


Presentemente, as pessoas religiosas esquecem-se que estão a seguir o caminho da restauração por 


indemnização.  Porque é que Adão e Eva caíram?  Porque se esqueceram do curso da porção de 


responsabilidade.  Caíram, porque se esqueceram da realidade.  Enquanto o domínio da porção de 


responsabilidade permanecer incompleto, os seres humanos permanecem numa posição onde não 


podem senão lamentar-se, e, além disso, não estão na posição de entrar livremente neste domínio.  


Como os seres humanos são caídos, para atingirem a posição onde podem livremente cumprir a sua 


porção de responsabilidade, têm de emancipar-se do domínio histórico da Queda.  De outro modo, 


as pessoas não podem percorrer o caminho da restauração.  (142-82, 1.3.1986) 


 


Aqueles que completaram a restauração por indemnização, levantem as mãos.  Seus inúteis!  Seus 


malandros inconstantes!  Deviam receber uma sova, com um pau; têm de ser amaldiçoados!  


Deviam ser atingidos por um raio!  Se não a completaram, mesmo eu não vos posso ajudar.  


Ensinei-vos tudo claramente.  O mundo espiritual está transformado, de acordo com o que digo.  


Se forem para lá sem acabá-la, serão apanhados.  Por mais que o marido e mulher digam que 


amaram os filhos, quando forem para o mundo espiritual, tudo isso parará. 


Tal como o paraíso emergiu no mundo espiritual, haverá um paraíso onde as famílias da Igreja da 


Unificação permanecerão, antes de entrarem no Reino do Céu.  Lá, não serão mesmo capazes de 


amar.  Como podem amar-se mutuamente?  Não poderão amar os vossos próprios filhos, por mais 


que queiram.  Que farão?  Embora as esposas possam dizer aos maridos: “Costumavas amar-me, 


então, porque ages de maneira diferente, depois de vires para aqui?” os maridos não as poderão amar.  


Vocês não poderão amar.  Na posição em que se encontram, não devem amar.  (148-168, 


8.10.1986) 


 


Quero perguntar-vos uma coisa: têm estado a percorrer o caminho da restauração por indemnização?  


Viveram deste modo?  O nosso destino é restaurar o primeiro filho, e, embora a estrada dessa 


restauração, que está à nossa frente, esteja bloqueada, fizeram vocês esforços desesperados, 







esforçaram-se com a resolução de ir para lá desse cume, a todo o custo?  Não se esforçaram.  Não 


tentaram.  Só têm estado a seguir-me.  Porque razão me têm estado a seguir?  Têm estado a 


seguir-me, não porque tivessem sido motivados pelo Princípio, mas, simplesmente, porque gostaram 


de mim.  (138-134, 19.1.1986) 


 


Não pensem que se vieram para a Igreja da Unificação e se sentaram simplesmente lá de maneira 


desleixada, irão para o Reino do Céu!  Têm de herdar o domínio do coração.  Quando pensam que 


cumprirão a restauração por indemnização?  Quando a cumprirão?  Disse-vos que a cumprissem, 


mas quando o fizeram?  (140-197, 9.2.1986) 


 


Qual é a coisa mais difícil para os seres humanos?  Satanás tem três portões principais, e o primeiro 


é a comida.  Esta boca miserável nunca se cansa de comer, e, mesmo assim, exige comida melhor.  


Continua a fazer isto.  O segundo portão é o descanso.  Se vocês só descansam, querem sempre 


descansar.  Não é assim?  Não querem trabalhar.  Qual é o terceiro portão?  A concupiscência.  


As pessoas têm tendência a ser infiéis aos seus cônjuges. Se há pessoas, na Igreja da Unificação, que 


enganam os esposos e têm relações amorosas com outros, merecem o julgamento pelo fogo.  Tal 


tempo pode vir.  Isso não aconteceu, porque não dei tais ordens.  Não expulsou Deus Adão e Eva 


do Jardim do Éden?  Não havia maneira de lidar com esses patifes.  Só havia dois deles, por isso, 


não era possível tratar deles.  Mas agora é diferente.  Há muitas pessoas dessas.  Não quero ver 


tais coisas acontecer no meu tempo.  Portanto, estou a dizer que isto é sério.  (199-107, 16.2.1990) 


 


7. O Caminho de Indemnização é o Caminho de Obediência e Submissão Absolutas 


 


Porque deviam as pessoas religiosas obedecer absolutamente?  É necessário para que se tornem 


objectos absolutos em relação ao Sujeito absoluto.  E quando enfrentarem o mal, nunca se tornem 


seus cúmplices, ainda que tenham de morrer.  Estou a dizer-vos que nunca se tornem cúmplices do 


mal!  O mandamento para amar significa que deviam amar as pessoas, mas não o seu pecado.  


Vocês têm de compreender isto.  (57-57, 28.5.1972) 


 


Se Deus é absoluto, também tenho de desejar uma posição absoluta.  Se Ele é imutável, também 


tenho de tornar-me imutável.  Se é único, também tenho de tornar-me único.  Se é eterno, também 


tenho de tornar-me eterno. 


Deste ponto de vista, os seres humanos têm inevitavelmente de ter vida eterna.  Tudo chega a este 


ponto resultante; penso que é uma conclusão razoável.  Ainda que Deus tenha amor, vida e ideal, 


mas eu não as tenha, então, tudo é em vão.  (69-74, 20.10.1973) 


 


Vocês não deviam ter ambições egoístas.  Têm de unir-se completa e absolutamente comigo.  Só 


há uma raiz.  Se a raiz está a ser puxada, toda a árvore está a ser puxada.  Um tronco ou ramo não 


pode ter consciência de si próprio.  Não se podem afirmar a si mesmos.  Não pode haver duas 


direcções.  Só há uma.   Só teremos liberdade para nos movermos em todas as quatro direcções, 







depois de termos construído uma fundação vitoriosa e consolidado a nossa posição.  A não ser que 


isso seja cumprido, não há liberdade.  Compreendem o que quero dizer?  Logo, não podem agir 


livremente.  (169-199, 31.10.1987) 


 


Qual tem sido o centro da vida das pessoas religiosas, até agora?  Jesus foi uma pessoa infortunada.  


De um ponto de vista humanístico, ele não fez afirmações pessoais.  Noite e dia, serviu unicamente 


a vontade de Deus, e não teve uma vontade própria.  Obedeceu absolutamente à vontade de Deus.  


Obediência absoluta!  Porque obedeceu absolutamente?  Só há um Sujeito original absoluto, mas 


Satanás formou outro domínio do sujeito, estabelecendo uma forma triangular; assim, Jesus fez o 


que fez, para remover Satanás. 


Hoje, os seres humanos estão subordinados ao domínio de Satanás.  Para as pessoas escaparem 


deste domínio satânico a que foram sujeitas têm de seguir o caminho que Satanás mais odeia.  Por 


consequência, a religião impõe que uma pessoa seja absolutamente obediente à sua consciência.  É 


necessário que as pessoas no mundo religioso se neguem a si próprias, para que se possam unir 


completamente com Deus, que é um ser absoluto.  (57-114, 29.5.1972) 


 


Sejam absolutamente obedientes!  Obediência absoluta não vos conduz à morte.  Que acontece, 


quando obedecem?  Unem-se com a pessoa a quem obedecem.  Que acontece, quando se unem 


com ela?  Repelem o mal.  O mal é repelido, devido à vossa união completa.  Portanto, o mal 


pode ser removido.  Este é o princípio.  (57-114, 29.5.1972) 


 


Na vontade de Deus, há uma vontade relacionada com o Seu ideal, e uma vontade para restaurar as 


pessoas por indemnização, por terem caído.  Vocês têm de compreender que há dois tipos de 


vontade.  Sendo assim, que tipo de vontade devíamos seguir?  O segundo.  Então, pode haver 


mesmo um vestígio de liberdade na vida religiosa das pessoas que seguem o Céu, no caminho desta 


segunda vontade de Deus?  Não pode haver mesmo um mínimo de liberdade.  (134-117, 


25.2.1985)  


 


Temos de ter fé absoluta.  Quando lhes perguntam se acreditam na Igreja da Unificação, vocês têm 


de responder: “Sigo este caminho com fé absoluta”.  (46-99, 25.7.1971) 


 


Que é fé absoluta?  Se há um líder de uma religião em que vocês acreditam, pode haver uma 


barreira histórica de alguns milhares de anos, entre vocês e ele.  Mas, através da fé no vosso 


coração, podem entrar na mesma era com ele, num plano horizontal.  É por isso que vos estou a 


dizer que acreditem absolutamente.  Quando acreditam absolutamente, vêm a compreender que 


estão junto dessa pessoa.  Além disso, vêm a compreender que estão a viver juntamente com ela.  


Têm de saber que a fé tem como objectivo estimular as pessoas, e dar-lhes uma nova consciência 


deste facto.  (32-162, 12.7.1970) 


 


 







Fé absoluta passará, e obediência absoluta também passará; o que permanece no fim de tudo é amor 


absoluto.  Fé, amor e esperança, estes três estão sempre lá, mas que se diz que é o primeiro entre 


eles?  O amor!  A fé passa, e a esperança também passa, mas o amor permanece até ao fim.  


Estou a dizer-vos a mesma coisa.  Mesmo a fé absoluta passará.  (169-130, 29.10.1987) 


 


Vocês têm de ser corajosos, mesmo na altura da morte.  Quando fecham os olhos e pensam: “Agora 


estou morto”, já estarão no outro mundo.  Um tal salto acontecerá.  A Igreja da Unificação tem 


estado a desenvolver-se deste modo.  Se estiverem confundidos e numa situação chocante, quando 


todas as quatro direcções estiverem bloqueadas e não puderem nem estar na terra nem elevar-se ao 


Céu, e, contudo, ultrapassarem essa situação, preparados para morrer, então, o Deus vivo manifestar-


se-á certamente.  Por conseguinte, a existência de Deus nem sequer é uma questão para mim.  


(126-38, 10.4.1983) 


 


Então, têm de assimilar mesmo o vosso inimigo e amá-lo.  Esse caminho não é fácil.  Não só se 


têm de negar centenas de vezes, mas têm de subir para uma posição onde são capazes de amar o 


vosso inimigo.  A não ser que façam isso, não podem permanecer do lado de Deus.  (126-44, 


10.4.1983) 


 


Uma religião não pode começar a partir de um conceito de afirmação, porque os nossos antepassados 


caíram.  A primeira condição necessária para negar isso, é fé absoluta.  Compreendem?  Então, 


vocês têm fé absoluta?  Por consequência, temos de descobrir a razão por que as pessoas se tornam 


ascéticas.  Vocês não desejam que este Sr. Moon viesse hoje e revelasse todo o mundo secreto da 


religião?  Porque temos de seguir o caminho do ascetismo?  Porque temos de sacrificar-nos?  


Porquê acreditar absolutamente?  Se chamarmos pastores de igrejas e lhes fizermos estas três 


perguntas, não serão capazes de responder.  Dirão simplesmente. “Bem, pela fé obtemos salvação”.  


Não se deixem iludir pelas tácticas enganadoras de Satanás.  (126-36, 10.4.1983) 


 


Os membros da Igreja da Unificação têm de seguir o caminho oposto, para se poderem restaurar por 


indemnização.  Logo, o seu caminho não começa com reconhecimento e afirmação de si próprios.  


Começa a partir de negação completa.  Uma religião perfeita começa com negação de nós próprios, 


e com a negação completa do mundo caído.  Portanto, têm de negar o mundo, a vossa nação, tribo, 


família, esposa ou marido, negar mesmo a vossa masculinidade e feminilidade, e a vossa própria 


mente e corpo.  Têm de compreender quão imenso é o âmbito desta negação.  Seguindo a vossa 


mente, têm mesmo de negar o vosso próprio corpo.  (126-34, 10-4-1983)  


 


Não pensem que receberão bênçãos, simplesmente por acreditarem na Igreja da Unificação.  Têm 


de pensar em dar bênçãos aos outros.  Têm de esforçar-se por dar as bênçãos da Igreja da 


Unificação à vossa nação, ao mundo, e a algo mais importante que vocês.  Se percorrerem o vosso 


caminho deste modo, então, serei responsável pelo vosso curso e não vos deterei.  Têm de tornar-se 


tais pessoas.  (130-61, 11.12.1983)  







 


Algumas pessoas exprimem exteriormente que gostam de algo, mas interiormente abanam a cabeça.  


Vendo isto, desejo que tivessem nascido com um carácter melhor.  No caminho da fé, lutar e obter 


vitória sobre si próprio é mais difícil que conquistar o mundo.  Deste ponto de vista, a primeira cruz 


que temos de carregar é ir para além de nós próprios.  (46-95, 25.7.1971)  


 


Até agora, quem completou o pagamento de indemnização para a porção de responsabilidade?  


Pode pagar-se essa indemnização com dinheiro?  Vendendo a vossa casa e o vosso país?  Então, 


que deviam fazer?  Não podem fazer nada.  Só podem ser absolutamente obedientes.  Têm de ser 


absolutamente obedientes, até atingirem os vinte anos.  Adão e Eva insistiram no seu próprio 


caminho.  Tiveram um encontro sexual, caindo, assim, antes de terem atingido os vinte anos.  


Vocês têm de ser absolutamente obedientes, até atingirem os vinte anos.  Têm de obedecer, até 


atingirem os vinte anos.  Por conseguinte, as crianças são absolutamente obedientes.  São 


obedientes, ainda que não se lhes ensine a ser assim.  Elas sabem que se não se unirem com os pais, 


declinarão.  Vocês declinarão se não se unirem com Deus.  (133-136, 10.7.1984) 


 


Como a humanidade perdeu os quatro grandes domínios do coração e as três grandes realezas, temos 


de encontrá-las.  Para cumprir isto, vocês têm de submeter-se com obediência, submissão e 


sacrifício absolutos, e estar dispostos a fazer o que quer que seja que vos peçam.  Só depois de 


fazerem isto, os pais virão do mundo satânico para aqui.  Os homens do mundo satânico são 


arcanjos, por isso, vocês têm de separar-se deles.  Então, podem subir a partir deste ponto.  (235-


293, 25.10.1992) 


 


No curso da restauração de Canaã, vocês têm de seguir-me.  Quando gansos selvagens voam 


através do oceano, seguem o seu líder, absolutamente.  Não há objecções.  Quando ele diz: 


“Voem!” todos os gansos voam.  Têm de seguir o líder, por mais difícil que seja, mesmo até à morte.  


Até agora, vocês têm estado a fazer algo semelhante.  No entanto, agora que chegámos ao nosso 


destino e começámos a gerar filhos, vocês têm de cuidar uns dos outros e amar-se entre si, criar uma 


tribo e ter orgulho dela.  Um tal tempo tem de vir.  É isso que temos de fazer agora.  Até agora, 


tem sido o tempo de nos movermos em direcção à terra abençoada de Canaã, mas agora chegámos a 


uma era de fixação.  (115-107, 4.11.1981) 


 


Um verdadeiro filho filial é aquele que obedece.  Um sujeito verdadeiramente leal nunca diz que o 


seu rei é incapaz, ainda que esteja a ser perseguido e condenado à morte por traidores.  Um sujeito 


verdadeiramente leal é uma pessoa íntegra e leal, que derrama lágrimas, com um coração pesaroso, e 


deseja uma longa vida ao seu rei, mesmo quando perseguido até à morte, por cortesãos traidores.  


Isto é obediência absoluta.  O caminho do verdadeiro amor é o único que pode produzir sucesso, 


através de obediência absoluta.  (164-48, 3.5.1987) 


 


 







Até agora, eu não vos disse: “Oh, vocês têm de obedecer absolutamente às minhas palavras”.  


Temos de agir de acordo com o curso histórico.  O curso histórico é um curso de história 


providencial, trilhado por causa de Deus.  É por essa razão que vos tenho estado a ensinar acerca do 


curso da providência da restauração.  Não ensinei isso por causa do Rev. Moon da Igreja da 


Unificação.  É por isso que também eu estou a seguir esse caminho.  Estamos a caminhar em 


direcção à finalidade de Deus, o Sujeito, e da humanidade, o companheiro objecto.  Estes 


objectivos não foram cumpridos, portanto, a Teologia e Filosofia da Unificação, defendidas 


presentemente pela Igreja da Unificação, nesta era, estão a pedir às pessoas, que os completem.  


(71-66, 28.4.1974) 
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CAPÍTULO I 


 


Uma Perspectiva sobre a Vida Humana 


 


1. Que É a Vida Humana? 


 


1.1. Os problemas na vida têm sido como um labirinto 


 


Porque vim para este mundo, porque devia viver e para onde devia ir?  Vocês não deviam pensar que 


nasceram neste mundo, pela vossa própria escolha.  Embora tivéssemos nascido, não sabemos para 


que causa nascemos e por que razão; em suma, não sabemos a razão e finalidade da nossa vinda ao 


mundo. 


Por outras palavras, embora tivéssemos nascido, não foi a nossa intenção nascer; embora vivamos, 


não é a nossa intenção viver; embora morramos não é a nossa intenção morrer.  Então de que se 


podem vocês orgulhar?  Só é lamentável que façam o elogio de vós próprios quando não escolheram 


ter nascido, ou não ter nascido, quando não podem escolher como deviam viver neste mundo, e 


quando estão destinados a seguir o caminho que conduz à morte.  Uma vez que nasceram, estão 


destinados a viver, do mesmo modo que é o vosso destino passar finalmente para o próximo mundo.  


(7-178, 6.9.1959) 


 


Até hoje, a filosofia trabalhou para resolver os problemas da vida através da história.  Muitos 


filósofos apareceram e tiveram muito trabalho para elaborar todos os tipos de asserções no que 


respeita às questões relativas ao verdadeiro valor dos seres humanos, como podem atingir a 


perfeição com êxito, por si próprios, da qual se possam orgulhar perante todo o universo.  Todavia, 


hoje vemos que todos os “ismos” e asserções que conduziram ao estabelecimento de novos sistemas 


ideológicos através da história, foram testados e provaram ser fracassos.  Em suma, todos falharam.  


(141-125, 20.2.1986) 


 


Os seres humanos não reflectem muito sobre o modo como vivem, e, contudo, detestam morrer; 


além disso, têm muitas questões na sua mente, tais como: “Porque devia eu viver?  Qual é a minha 


origem?”  As respostas para estas questões não podem ser encontradas nos livros de filosofia.  Isto 


acontece porque a finalidade da filosofia consiste na procura e estabelecimento do caminho que 


conduz a Deus.  Então, que é a religião?  A vida religiosa começa com a aprendizagem sobre Deus e 


a vida com Ele.  (186-12, 24.1.1989) 


 


Qual é a finalidade de viver até à morte?  Esta questão devia ser considerada em maior profundidade.  


Como a causa não reside em mim, segue-se que a finalidade não reside só em mim.  Quem não 


desejaria ser feliz durante a sua permanência na terra, e quem não desejaria viver no luxo?  Contudo, 


nesta matéria não posso fazer o que quero.  Por outro lado, uma parte de mim deseja vangloriar-se 


perante os outros, viver como lhe apetece, e continuar a viver.  O ser chamado eu tem todas estas 


ideias em conflito no seu coração, colidindo entre si.  (7-178, 6.9.1959) 


 


Digamos que vocês vivem até aos oitenta anos de idade.  Depois de excluir as horas que passam a 


dormir à noite, tudo o que resta são quarenta anos de vida.  Resumindo, o tempo que passam 


acordados é metade da vossa vida inteira.  Diriam que estão vivos, quando estão a dormir?  Quando 


estão a dormir, estão como mortos, porque estão inanimados.  Dormir é o mesmo que estar morto, 


durante toda a duração do sono.  Portanto, segue-se que o número de horas que trabalham para viver 


é metade das vinte e quatro horas de um dia.   


Além disso, que restaria se descontassem o tempo que passam a comer?  Demora pelo menos uma 


hora para acabar uma refeição.  Além disso, se descontassem o tempo gasto com visitas, festas 


organizadas pelos vossos amigos, a celebração do sexagésimo aniversário natalício de um ancião da 


aldeia, festas de aniversário da consagração de uma igreja, funerais, visitas a doentes; em suma, se 


excluíssem este dia e aquele, quaisquer que sejam as razões, quantos dias na vossa vida inteira 







podiam pretender ter realmente vivido?  Seria pelo menos metade da vossa vida inteira?  Quando 


calculei isto, não há muito tempo, os dias que podiam pretender ter vivido, totalizaram sete anos.  


Desses sete anos, quantos dias poderiam vocês pretender que viveram realmente?  (49-336, 


24.10.1971)  


 


A vida passa muito depressa.  Depois de vocês terem atingido a idade da discrição, e conhecerem 


muito do mundo, depois de aparentemente não terem feito muito, encontrar-se-ão na posição de 


atravessar a linha dos quarenta anos e, pouco tempo depois, a linha dos cinquenta.  Uma década 


voará num abrir e fechar de olhos.  Numa década, que parece só um segundo mais tarde, terão 


sessenta anos, e depois de outra década, terão setenta anos, só durante um minuto, até envelhecerem 


novamente.  Quando pensam nisto, o ditado “A vida não é mais que um sonho vazio”, nunca pareceu 


mais verdadeiro.  (188-38, 16.2.1989)  


 


Se uma pessoa nasce com cem no seu destino, mas gasta cento e vinte, durante a sua vida, os seus 


descendentes serão arruinados.  O destino de um ser humano é como uma fita elástica; segura-vos 


bem.  Por outro lado, se gastasse só oitenta, teria vinte de sobra, os quais poderia então legar aos 


seus descendentes como parte da sua herança.  (78-332, 10.6.1975)   


 


Vocês podem mudar a vossa sorte, mas não o vosso destino.  Podem mudar o facto que nasceram 


como coreanos?  Podem mudar os vossos pais?  Por mais forte que sejam o governo de uma nação e 


os seus costumes, isso nunca pode mudar o facto que nasceram como o filho ou filha dos vossos pais.  


Como se pode verificar, o caminho da restauração é o caminho do destino.  (172-55, 7.1.1988) 


 


Se vocês começarem a andar com o pé errado, acabarão num lugar completamente inesperado.  Por 


isso, antes de um navio sair de um porto para o oceano, a direcção que devia seguir, desde o porto 


até ao destino, devia primeiro ser estabelecida com a ajuda de uma bússola.  Então qual é o porto do 


qual nós, seres humanos, devíamos partir?  Não temos a resposta para essa pergunta.  Qual a 


direcção que devíamos tomar, para atingir a outra costa, o nosso destino final, de acordo com a 


bússola?  Não sabemos a direcção que precisamos tomar.  Fomos de vaivém, para trás e para a frente, 


sem plano definido.  Deste ponto de vista, os seres humanos não são capazes de ultrapassar as suas 


limitações humanas.  (172-28, 3.1.1988)  


 


1.2. Qual é o nosso destino? 


 


Para onde devia eu ir, depois de o meu tempo na terra acabar?  Esta é uma questão muito importante, 


que devia ser respondida pelos seres humanos.  A religião, assim como a filosofia, tiveram como 


finalidade responder a esta questão.  Por consequência, não se pode negar que se é apanhado e 


conduzido por este destino. 


Então, na premissa que vocês têm de ir algures, para onde é que o vosso corpo deseja ir?  Para onde 


deseja ir a vossa mente?  Para onde se inclina a vossa vida, e para onde deseja ir o vosso coração?  


Para onde me estão a conduzir a minha esperança ou os meus desejos, e a minha ideologia?  Mesmo 


que não possamos responder as estas questões, estamos, de qualquer modo, destinados a morrer. 


No dia em que morremos, o nosso corpo será enterrado na terra.  Então, a questão levanta-se: no dia 


em que o nosso corpo é enterrado, serão também enterrados os nossos corações e as nossas mentes, 


vidas, ideologias ou esperanças?  Desaparecerão simplesmente?  A não ser que tenhamos um 


conteúdo sólido, soluções, e uma perspectiva com uma finalidade, tornar-nos-emos inevitavelmente 


pessoas infelizes.  (8-194, 20.12.1959)  


 


Para que as cigarras se tornem adultas, têm de ser primeiro incubadas e, em seguida, passam pela 


fase larval.  Enquanto estão na fase larval, vivem quer em poças de água ou debaixo da terra, mas 


isso não é o seu destino. 







O seu destino é voar no ar.  Porém, antes de poderem voar, precisam fazer preparativos, enquanto 


estão debaixo da terra ou na água; estes preparativos são uma condição absoluta.  São uma condição 


indispensável. 


Para que possam passar da fase larval à fase imaginal, precisam fazer preparações meticulosas para 


voarem, enquanto ainda estão na fase anterior.  Para passarem da primeira fase à última, precisam 


primeiro libertar-se da sua carapaça, a barreira final para o seu estado amadurecido, e mudar para 


insectos adultos.  Em suma, precisam primeiro libertar-se da sua pele.  Enquanto ainda estão a viver 


na água, como ninfas, precisam ser largas e planas, para que possam facilmente flutuar na água; por 


outro lado, quando se tornam adultas e precisam voar, a retenção de tal forma seria perigosa.  


Precisam passar por uma metamorfose completa, adequada ao seu novo estilo de vida.  (120-222, 


17.10.1982) 


 


Por que razão nascemos?  Qual devia ser o foco da nossa vida, e com que finalidade vivemos?  Estas 


questões nunca podem ser respondidas sem Deus.  Sem Ele, não podemos encontrar a nossa 


verdadeira finalidade na vida. 


Uma pessoa sem finalidade não pode conseguir um resultado nos seus esforços para cumprir 


qualquer tarefa, e, consequentemente, o seu valor não pode ser reconhecido.  Quando se constrói um 


certo edifício, é necessário seguir o projecto feito pelo arquitecto.  Um edifício construído sem um 


projecto correspondente não pode ser a peça de arquitectura desejada pelo arquitecto.  (21-100, 


17.11.1968)  


 


O facto de o Outono estar aqui lembra-nos que o Inverno não está longe.  O Inverno é um processo 


pelo qual só podem passar aqueles com vida.  Aqueles que não têm vida, não têm outra alternativa 


senão retroceder antes da vinda do Inverno.  Por isso, têm de receber nova vida antes da vinda do 


Inverno.  Uma nova vida tem de ter uma nova ideologia, uma nova visão da vida, do mundo e do 


cosmos, baseadas num novo amor.  De outro modo não é possível passar pela estação do Inverno.  


Uma vez que tenhamos adquirido a força vital para passar através do Inverno, embora o processo 


não seja fácil, quanto mais tempo passar, tanto mais perto estará a Primavera.  Os dias amenos de 


Primavera estarão a chegar dentro em breve.  Este é o caminho seguido pela Igreja da Unificação.  


(35-68, 3.10.1970) 


 


2. Os Seres Humanos São Seres Resultantes 


 


2.1. Originalmente, os seres humanos nasceram do amor de Deus 


 


Originalmente, nós, seres humanos, não nascemos da nossa própria vontade.  E não nascemos como 


resultado de planos traçados pelos nossos pais, para ter tal filho ou filha.  Assim, não nascemos a 


pedido dos nossos pais.  Se inquirirmos mais profundamente sobre a origem da nossa existência, 


com base na providência de Deus, não existe outra alternativa senão concluir que nós, seres humanos, 


estamos de acordo com a origem da providência e fomos enviados à terra como seres para assumir a 


importante responsabilidade de formar uma relação com a história sempre em mudança, baseada 


nessa origem.  Por conseguinte, embora o ser chamado eu, no processo da história, possa ocupar só 


uma pequena parte de toda a grande história, isso não significa que acabe sendo nada mais que um 


ser pequeno e insignificante.  (34-155, 6.9.1970) 


 


Onde está a origem com base na qual os seres humanos podem reivindicar o seu nascimento ou eles 


próprios?  Quando fazemos face aos princípios deste grande universo, onde devíamos começar a 


olhar, para encontrar a origem que os seres humanos podem reivindicar como sua?  Nascemos como 


seres resultantes, portanto, aqueles de nós, seres resultantes, que não conhecem a causa, mas que 


mesmo assim se afirmam a si próprios, estão todos loucos.  Em suma, são todos insensatos.  (83-191, 


8.2.1976)  


 







A resposta às questões sobre o porquê do nosso nascimento, o motivo porque Deus criou a 


humanidade e todas as coisas, é muito simples.  Deus requer um objecto de amor, e, por 


consequência, criou os seres humanos para serem os Seus companheiros de amor.   


Neste momento, não estão vocês a pensar: “Sou inútil, por conseguinte não importa se continuo a 


existir ou não”?  Todavia, não há razão para pensarem desse modo.  Ser o companheiro do amor de 


Deus, é como ser amado pelos vossos pais; eles não amam unicamente aqueles filhos que são 


superiores aos outros.  Amam todos os seus filhos igualmente, quer sejam superiores ou inferiores 


aos outros.  De modo semelhante, os pais com filhos inválidos sofrem mais por eles. 


O coração afectuoso de Deus, que é o centro do universo, transcende coisas triviais, como quão 


superiores ou inferiores vocês são.  O que é mais importante é que tenham a base de amor, na vossa 


natureza original.  Por esta razão, precisam saber porquê, vocês e todo o universo foram criados.  


Deviam saber que, tal como o universo, foram criados para realizar o ideal do amor.  (130-44, 


11.12.1983) 


 


Porque criou Deus todas as coisas no universo, e porque nos criou?  Para o amor.  Porque nasci?  


Nasci por causa do amor de Deus.  Nasci do Seu amor, e para viver no Seu amor.   


Para poder tornar-me uma pessoa que possa reivindicar que é amada pela sua família, sociedade, 


nação e mundo, assim como por Deus, preciso viver primeiro no Seu amor.  (97-266, 19.3.1978) 


 


Com quê nasceu o ser chamado eu, que me foi dado pelos meus pais?  Pode dizer-se que nasci para 


ligar a vida.  No lugar onde a mãe e o pai se tornaram um, eu nasci com o valor da força vital dos 


meus pais.  Essa força vital existe para a perfeição da finalidade do universo.  Em suma, nasci para 


aperfeiçoar a finalidade.  Homem ou mulher, toda a gente nasce da união baseada na força vital, para 


se aperfeiçoar como ajudante na obtenção de uma certa finalidade, a grande finalidade do universo.  


(110-72, 9.11.1980) 


 


Porque nascemos?  Para quê nascemos?  Para o amor de Deus.  Esse amor é tal que, se sentíssemos 


uma forte emoção aqui, Deus sentiria um tinido directamente na Sua cabeça.  Se vocês jogarem 


qualquer coisa para o meio de um pequeno lago, pequenas ondulações espalhar-se-ão até às margens 


do lago; do mesmo modo, se lançassem amor no centro do universo, as ondulações espalhar-se-iam 


por todos os cantos do universo.  Tal é o trabalho que estamos a fazer.  O assunto é, de que modo 


vocês criariam grandes ondulações.  (103-254, 4.3.1979)  


 


Quem é Deus?  Ele é o Criador.  Quem é o Criador?  O conceito, conforme é apreendido pelo mundo 


religioso, é que “Deus é o nosso Pai”, e que “Nós somos os Seus filhos”.  Que espécie de pai é Ele?  


De que modo é Ele o nosso Pai?  A partir daqui, tudo se torna vago.  É ele um Pai emprestado, um 


Pai da próxima aldeia, ou um pai adoptado?  Que espécie de pai é Ele?  É Ele o Pai do lado da 


mulher, ou o Pai do lado do marido?  A palavra Pai tem vários significados.  A não ser que vocês 


fossem capazes de resolver o problema ao nível fundamental, por mais profundamente ou 


amplamente que penetrassem no mundo, para resolver esse problema, nunca encontrariam a solução.  


Mesmo depois de dezenas de milhares de anos, não estariam mais perto da solução que agora. 


A resposta está na relação entre a humanidade e Deus.  Digamos que Ele é o nosso Pai; já alguma 


vez sentiram que Ele é, na verdade, o vosso Pai?  Antes de eu poder começar a existir, o meu pai e 


mãe teriam de ter existido primeiro.  Na premissa que posso existir porque o meu pai e mãe 


existiram antes de mim, segue-se que, antes que eu possa afirmar a minha existência, devia primeiro 


afirmar a existência da minha mãe e pai.  Isso só faz sentido.  Afirmar que existo, sem ter em conta a 


existência da minha mãe e pai, seria loucura.  (188-190, 26.2.1989)  


 


Os seres humanos não são os primeiros seres causais.  Eles são os segundos seres resultantes.  Por 


esta razão, antes de eu me afirmar a mim próprio, devia primeiro afirmar a presença da minha mãe e 


pai.  Deste ponto de vista, não é óbvio que devíamos primeiro resolver a questão ao nível 


fundamental, a questão de Deus, que é a origem do universo?  Se fôssemos para além da mãe e pai, 


na árvore genealógica, não chegaríamos eventualmente a Deus?  Se vocês seguissem esta lógica, 







antes de se puderem afirmar a vós próprios, precisariam chegar a uma conclusão em relação a Deus, 


quem Ele é, que é o meu Pai, e que, como Pai, tem tal e tal carácter.  É por isso que a nossa Igreja da 


Unificação vos está a ensinar tudo isto.  (188-190, 26.2.1989) 


 


Vocês precisam compreender e procurar correctamente o ponto de partida original da vida humana.  


Como os seres humanos são resultantes, precisam de se concentrar no ponto de partida causal.  


Embora vocês precisem de concentrar a vossa atenção no ponto de partida causal, esse ponto não 


devia tornar-se um ponto sem conteúdo.  Como Deus também possui carácter humano, todos os 


seres humanos têm as funções conscientes de intelecto, emoção e vontade.  Por essa razão, o motivo 


do Seu amor devia ser maior que a sua origem.  Também tem de ser absoluto.  Se aquilo que 


começou, saiu do bom caminho, nunca pode ser rectificado.  (172-32, 3.1.1988) 


 


2.2. A finalidade original para o aparecimento da humanidade 


 


Deus é a Primeira Causa do universo e o Criador de todas as coisas na natureza.  Ele é também o 


nosso querido Pai.  Criou todas as coisas para realizar a Sua Vontade especial, e essa finalidade 


consiste na manifestação do amor. 


Embora Deus possa ser a origem do verdadeiro amor, e possa ser todo-poderoso, não pode sentir 


sozinho a alegria do amor.  Precisa de um objecto de amor, e deseja receber em troca, amor desse 


objecto, voluntariamente.  A mais importante de toda a criação, criada para ser tal objecto, é a 


humanidade.  Por esta razão, temos uma finalidade na nossa vida.   


A nossa finalidade na vida consiste em nos tornarmos maduros e actualizarmos a relação de 


verdadeiro amor eterno com Deus.  Este é o princípio fundamental, através do qual a paz pode ser 


conseguida entre Deus e a humanidade.  (166-131, 1.6.1987) 


 


Pode ser importante viver em afluência, e conseguir algo na vida; contudo, antes de qualquer outra 


coisa, vocês precisam cumprir o vosso dever de piedade filial para com o Pai Celeste vertical e 


demonstrar maior devoção para com Ele, que todos os santos.  Tal é a finalidade primária para o 


aparecimento da humanidade.  E Deus criou os seres humanos de modo a encontrar tais pessoas.  Tal 


é a nossa finalidade subjacente.  (58-231, 11.6.1972) 


 


Onde está o caminho justo na vida?  De que nasceram os seres humanos?  Nasceram do amor; então, 


que caminho deviam seguir na vida?  Deviam seguir o caminho do amor.  Como deviam morrer?  A 


conclusão lógica é que deviam morrer para o amor.  Que espécie de amor é este?  É o amor que pode 


ser bem recebido pelo macrocosmos, não só pelo microcosmos.  Em suma, a finalidade da vida pode 


ser compreendida como nascendo no coração do macrocosmos - oficialmente aprovado por Deus, 


pelo mundo angélico, por toda a criação, por todas as pessoas, e pelos nossos pais - para viver nele, 


amar nele, e morrer nele.  (83-164, 8.2.1976) 


 


Quando alguém está satisfeito com algo, precisa partilhar a sua alegria com os seus pais, irmãos e 


parentes.  O prazer proporciona felicidade.  A felicidade é eterna e o que é eterno é o coração.  Qual 


é o centro do universo?  São os pais e os filhos.  Em suma, são os meus pais e eu.  São Deus e eu.  


Deus é o Pai, e eu sou o filho.  A finalidade última na vida é procurar o Pai e sentir alegria infinita 


pela formação de uma relação inseparável com Ele.  (12-104, 16.12.1962) 


 


Uma vez eu estava a caminhar na rua, e aconteceu que peguei conversa com um homem muito velho.  


Perguntei-lhe: “Para onde vai?” e ele respondeu: “Para onde devia ir?  Para onde mais, a não ser a 


casa do meu filho?”  Perguntei então: “Ah, sim?  Que fará quando lá chegar?” e ele respondeu: 


“Comerei o que quer que seja colocado à minha frente, e, se forem amáveis ao ponto de me servirem 


frango, comerei também algum, com satisfação”.  Perguntei-lhe uma vez mais: “Que fará depois de 


ter tomado a sua refeição?” e esta foi a resposta que ele deu: “Pouca coisa”.  É assim que devíamos 


passar a vida?  (19-289, 10.3.1968)  


 







Quando se escreve o livro de contas de uma loja, é necessário calcular com exactidão quantas 


receitas e despesas há.  Ao ajustar as contas de uma simples loja, é necessário ter cuidado; vocês 


prestam a mesma atenção a ajustar as contas da vossa vida?  Já há alguma vez tentaram mesmo 


ajustá-las?  Têm um saldo negativo ou positivo?  Se virem tinta vermelha, deviam lamentar-se 


seriamente.   


Uma pessoa devia ser capaz de cantar de alegria, no seu leito da morte.  Se vocês fazem um esforço 


intenso para viver, quando enfrentam a morte, isso só prova que levaram uma vida com saldo 


negativo.  Devíamos viver a nossa vida com saldo positivo, com base em valores absolutos. (19-289, 


10.3.1968)  


 


Para quem vivem os seres humanos?  Se vocês respondessem: “Para mim”, isso seria um fracasso.  


Poderia uma família manter-se através daqueles que só vivem para si próprios?  Os membros dessa 


família não podiam ter esperança.  Poderia uma nação ou o mundo subsistir através deles?  Não 


poderiam.  Não haveria lugar para o mundo, na sua vida.  A mente pública do Céu e da terra 


repreendê-los-ia, dizendo: “Seus vilãos individualistas! Fora daqui!”  Se as pessoas se colocarem 


sempre em primeiro lugar, haverá lugar para as suas famílias?  Haverá lugar para uma nação ideal?  


Podiam elas entrar através da abertura que é mesmo mais estreita que a extremidade de uma 


verruma?  Por mais que tentassem, nunca poderiam entrar em tal pequeno espaço.  (57-66, 


28.5.1972)  


 


Vocês deviam conhecer o amor.  A finalidade de todo o movimento, de toda a existência, é o amor.  


Têm de manter este princípio invariável no vosso coração, que as pessoas se movem para obter amor 


e existem para o amor.  As aves voam, chilreando, deleitando-se na companhia umas das outras, tudo 


por causa do amor, e os pólos positivo e negativo de um magnete atraem-se entre si e mantêm-se 


fortemente unidos, tudo porque se querem unir no amor.  A razão por que os seres humanos estão 


sempre à procura da sua outra metade, é para se unirem com ela.  (67-159,  1.6.1973)  


 


2.3. Vivemos para amar 


 


Como deviam vocês viver a vossa vida?  De onde, e para quê nasceram os seres humanos, e como 


deviam viver?  A resposta é simples.  Uma vez que nascemos do amor de Deus, que nascemos por 


causa do amor, devíamos procurar o caminho do amor e segui-lo até ao destino do amor.  Deste 


modo, podemos mover-nos num ciclo sem fim.  O amor é um conceito eterno, e, por consequência, 


chegaremos ao centro, na nossa procura de amor.  Isto só pode ser realizado com amor.  (125-65, 


6.3.1983)  


 


A vida que vivo terra não é para mim próprio.  Estou a viver por causa do amor de Deus.  Para essa 


finalidade, estou em constante movimento e existência.  Que esplêndido isso é!  Uma pessoa que 


viva desse modo nunca poderá ser arruinada.  Mesmo que encontrasse dificuldades, lágrimas, e 


miséria na sua vida, não sentiria isso como miséria, amargura ou tristeza, porque suportaria tudo pelo 


amor de Deus.  Vocês deviam compreender este princípio.  (67-159, 1.6.1973) 


 


Para que estamos a viver?  Absoluto, verdadeiro amor!  Vivamos para o verdadeiro amor!  Tudo está 


incluído nele.  Por isso, o lenço de assoar, na minha algibeira, existe para o amor; trabalho e derramo 


suor pelo amor, por verdadeiro amor.  Falo para obter verdadeiro amor, como para obter verdadeiro 


amor, jogo para obter verdadeiro amor, de facto, tudo o que faço é para o verdadeiro amor.  (107-205, 


1.5.1980)  


 


Qual devia ser a finalidade da humanidade?  Em vez de estabelecer a finalidade como um indivíduo, 


família, grupo, nação, o mundo ou os céus e a terra, os seres humanos deviam avançar em frente, em 


direcção ao objectivo comum de Deus e da humanidade, com base n’Ele. 


Então, qual seria a última finalidade?  Aquilo que é baseado no indivíduo, família, grupo, nação, ou 


mundo certamente desaparecerá.  Aquilo que permanece até ao fim, depois de tudo o mais 







desaparecer, será a finalidade procurada conjuntamente por Deus e pela humanidade.  Somente tal 


finalidade, e nenhuma outra, pode permanecer até ao dia final da história.  (41-323, 18.2.1971) 


 


Onde está o destino final onde a vossa mente pode descansar no fim?  Mesmo que tivessem 


encontrado Deus e o tivessem feito vosso, não tentariam descansar lá a vossa mente.  O destino final 


da vossa mente seria o lugar onde tomassem posse de Deus e do Seu amor.  Portanto, se falhassem 


em tornar vosso o amor de Deus, tudo seria em vão.  (24-17, 22.6.1969) 


 


No que respeita à finalidade última da vida, a questão não está em saber se podemos encontrar Deus, 


o centro do Céu.  Está em vivermos juntos com Ele.  A questão é: onde O poderíamos encontrar, se 


alguma vez o fizéssemos, e, se vivêssemos com Ele, em que espécie de lugar o faríamos?  Em suma, 


precisamos de O encontrar e viver com Ele no lugar central, e esse lugar central é o lugar do Seu 


amor.  Por conseguinte, o maior objectivo aspirado pela consciência da humanidade é seguir o 


Destino Celestial, tornar-se uma com Deus, e fazer nosso o amor de Deus.  Essa é a conclusão.  (24-


17, 22.6.1969) 


 


O desejo final dos seres humanos é tornarem-se o objecto do amor do maior Ser.  Esse Supremo Ser 


é o nosso Pai e, ao mesmo tempo, Deus.  (65-46, 13.11.1972) 


 


Originalmente, todos os seres humanos, independentemente de quem possam ser, foram dotados 


com o privilégio de nascer como os Príncipes e Princesas no mundo do reino celestial.  Tal é o valor 


dos seres humanos e tal é o seu prestígio, como foi originalmente desejado.  (68-326, 5.8.1973) 


 


Logo que uma relação de coração seja estabelecida, toda a gente se pode tornar nos filhos de Deus.  


O valor dos seres humanos não depende dos seus antecedentes culturais, circunstâncias históricas ou 


situações actuais.  Nada na terra pode determinar esse valor.  O que determina o valor de um ser 


humano é o seu conhecimento de Deus e da Sua finalidade, da terra e da sua finalidade, e da 


finalidade dos seres humanos.  (15-83, 29.9.1965) 


 


Precisamos procurar um novo conjunto de valores, e basearmo-nos neles.  Precisamos procurar 


novos valores em relação ao mundo, humanidade, ideologia, e amor.  Quando esse conjunto de 


valores começa a tomar forma, de acordo com a vontade de Deus, assumirá uma forma 


completamente diferente, em matriz, que o conjunto de valores baseado na humanidade.  Seria 


diferente do conjunto actual de valores, que foram estabelecidos com base na vontade da 


humanidade.  (44-227, 23.5.1971) 


 


Neste mundo de hoje, uma pessoa precisa ter um conjunto de valores definidos.  Precisa ter valores 


que vão para além da sua visão do mundo.  A nossa Igreja da Unificação estabeleceu em Deus o 


centro do novo conjunto de valores.  A nossa asserção não é voltar para o mundo, voltar para o 


mundo ideal.  Estamos a argumentar que devíamos voltar para Deus.  Se falhássemos em voltar para 


Ele, não poderia haver mundo ideal, mundo de felicidade, de eternidade, e de amor.  Isto porque os 


factores primários de felicidade, todas as condições que nós desejamos, só podem começar com 


Deus.  Por esta razão, vocês têm de compreender que a instituição da religião emergiu na história, 


ansiando por, e tentando alcançar isto.  (68-138, 29.7.1973) 


 


A nossa Igreja da Unificação está a apresentar valores absolutos ao mundo, e, ao mesmo tempo, 


Verdadeiros Pais.  Qual é o destino final do padrão de valores absolutos que nós desejamos?  É 


tornarmo-nos os filhos e filhas de Verdadeiros Pais.  É tornarmo-nos os filhos e filhas de Deus, que 


possam ter vida e amor eternos.  Não há outro modo.  Na altura da Queda de Adão e Eva, eles não 


estabeleceram o ideal relacional, com permissão de Deus.  Fizeram-no de sua livre vontade.  A única 


relação que começou com o consentimento de Deus foi a relação entre pai e filho.  Porém, esta 


relação foi destruída, arruinada, e, por isso, precisa ser recuperada e reparada uma vez mais.  (68-138, 


29.7.1973)  







 


3. O Valor da Humanidade é Grande 


 


3.1. O valor original da humanidade é como o de Deus 


 


Quão grande é o valor da humanidade?  Eles são os únicos seres que Deus desejaria, durante dezenas 


de milhares de anos, apoiado no seu cajado.  De acordo com as minhas observações, este facto foi a 


base para a criação do universo .  Como Deus e os seres humanos se relacionaram entre si como 


interno e externo, perspectivas verticais e horizontais, acerca do mundo de amor, puderam ser 


estabelecidas.  Deus pode vir a existir no centro de todas elas.  Esse lugar, que as pode unir a todas 


na essência mais profunda do coração, é o lugar central da vertical e da horizontal.  Se não estiverem 


completamente unidas, o padrão da vertical e da horizontal não se pode desenvolver na forma ideal 


de amor.  Ainda que a forma vertical existisse, a forma horizontal não poderia vir a existir.   Por 


conseguinte, vocês deviam compreender que Deus não teve outra alternativa senão criar os seres 


humanos desta forma.  (48-224, 19.9.1971) 


 


Deus é um Ser Absoluto, com uma visão absoluta sobre a criação, e, por essa razão, procura seres 


com um valor relacional absoluto.  Isto é algo que não pode trocado por nada neste mundo.  Em 


termos de valor, o ser relacional é uma forma de existência que não pode ser trocada pelo próprio 


Deus.  As palavras “valor relacional” parecem difíceis de compreender; o valor relacional de 


qualquer coisa, o valor do objecto baseado na palavra “relacional” é tão grande que não pode ser 


trocado por nada ou ninguém, mesmo peloo próprio Deus.  Se Deus o trocasse por Si próprio, ficaria 


sozinho como resultado.  Ele seria deixado sozinho tal como é.   


É por esta razão que Deus se investe a Si próprio e esgota as Suas próprias forças, a Sua própria 


energia.  Ele está envolvido numa guerra de desgaste.  E as forças de existência assim criadas, com 


valor relacional, não são outras senão os seres humanos.  Deus criou os seres humanos como seres 


de valor, com tal visão em mente.  (68-134, 29.7.1973) 


 


Deus criou a humanidade para o amor.  Porque foram os seres humanos criados?  Foram criados por 


causa do amor.  A razão pela qual os seres humanos são diferentes de outras formas da criação é que 


foram criados como os filhos e filhas de Deus.  Foram criados como companheiros objecto, que 


podem receber amor directamente de Deus.  Tal é o privilégio da humanidade.  (132-245, 20.6.1984) 


 


A quem se assemelham os seres humanos?  Assemelham-se a Deus.  Por consequência, segue-se que 


Deus também deseja amor, tal como eles.  No mundo do ideal da criação, baseado no amor, os seres 


humanos encarnam Deus, como a Sua imagem, e o resto da criação encarna Deus, simbolicamente, 


de acordo com o Princípio Divino da Igreja da Unificação.  Com base em quê?  Com base em amor.  


Portanto, quando Deus se regozija, os seres humanos regozijar-se-ão automaticamente, e quando eles 


se regozijam, a criação também se regozijará automaticamente.  E que causaria este processo?  Só 


amor e nada mais.  (166-48, 28.5.1987) 


 


Ao criar um objecto para receber amor, a quem o assemelharia Deus?  Não o criaria para se 


assemelhar a Ele?  Se criasse o objecto à Sua semelhança, esse objecto devia ter todas as Suas 


características; as Suas características masculinas, assim como as femininas.  Os seres humanos 


assemelham-se a Deus, e são as manifestações substanciais da Sua natureza interna, a Sua forma 


invisível e os Seus pensamentos invisíveis.  Por isso, o livro do Génesis está correcto em afirmar que 


Deus criou os seres humanos à Sua imagem.  (170-167, 15.11.1987)  


 


A imagem invisível de Deus está simbolicamente reflectida em todas as partes do nosso corpo.  A 


que olhos se assemelham os nossos? Aos de Deus!  Por conseguinte, quando estudamos 


cuidadosamente as características faciais dos seres humanos, vemos que os olhos estão colocados 


mais profundamente que as outras características.  Os olhos assim colocados podem, pois, observar 


tudo.  Em seguida, o nariz simboliza Adão e Eva.  Está no centro.  Em seguida, a boca simboliza 







toda a criação.  É horizontal.  Por esta razão, dentro dela estão trinta e dois dentes (4x8=32), 


baseados em toda a criação do mundo e no número quatro.  Em seguida, os ouvidos simbolizam 


todas as direcções.  As características que se encontram acima do pescoço simbolizam o Céu.  Por 


outras palavras, são o centro de informação do Céu.  (201-83, 4.3.1990)  


 


Na face, o Mestre da Criação pôs todas as partes da Sua forma.  Por essa razão, na face dos seres 


humanos podem ser encontradas todas as características de Deus.  Os olhos simbolizam Deus.  Por 


isso, quando um ser começa a existir, a primeira característica formada nele, são os olhos.  Como o 


centro do universo é Deus, os olhos simbolizam-n’O.  Independentemente de quem ele ou ela possa 


ser, os olhos de cada pessoa na terra simbolizam Deus.  Por conseguinte, é possível dizer, olhando só 


para os olhos de alguém, se essa pessoa é ou não conscienciosa.  (39-247, 15.1.1971) 


 


Qual é a essência da verdade?  Não é dinheiro, poder ou conhecimento.  A essência da verdade é o 


amor.  O amor essencial pode ser encontrado na posição vertical, e o amor verdadeiro pode ser 


encontrado, ligado horizontalmente.  É por isso que se pode conhecer Deus olhando simplesmente 


para a Sua criação, e uma vez que Adão e Eva foram criados à Sua imagem, podemos conhecê-l’O 


olhando para eles.  Adão e Eva são o sujeito relacional do verdadeiro amor vertical, e, como tal, se o 


amor desses dois, o amor entre o homem e a mulher se ajustasse com o eixo do mundo, através do 


Este, Oeste, Norte e Sul, Deus e o mundo espiritual entrariam em contacto um com o outro, e todo o 


mundo seria unido.  (179-290, 14.8.1988)  


 


Vocês deviam compreender que precisam unir-se com a vossa esposa.  Quando o marido e mulher se 


tornam um, a reprodução tem lugar.  Quando eles têm acção de dar e receber, a reprodução tem lugar 


sem falha.  O lugar onde a reprodução ocorre é verdadeiramente um lugar de prazer.  Não tem o 


próprio Deus características duais de natureza interna e forma externa?  Quando estão separadas, 


nenhuma delas pode ser o sujeito.  Somente quando o homem e a mulher se unem num só, o sujeito 


da família pode ser estabelecido.  Quando estão unidos, o homem torna-se automaticamente o 


companheiro sujeito, mesmo que não o desejasse.  (42-115, 28.2.1971) 


 


Os seres humanos, de sua livre vontade, precisam envolver-se num movimento, uma moção, através 


da qual possam reproduzir o amor original de Deus, amá-l’O e aproximar-se d’Ele.  As palavras de 


Jesus, “amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu 


entendimento!” são o Primeiro Mandamento.  O que vem primeiro é o amor.  Vocês precisam amá-


l’O, com tudo o que existe em vós.  Parando a meio caminho não resultará.  É preciso chegar até ao 


fim.  Desse modo, precisam atingir a fase onde podem ter um verdadeiro coração que reflecte a 


imagem de Deus, onde a natureza original do vosso coração, de se tornar um com Deus, é absoluta.   


Através disto, atingirão o começo e o fim de tudo.  O Primeiro Mandamento estipula que este é o 


modo como deviam amar a Deus.  (149-237, 23.11.1986)  


 


O ritmo de deleite, o ritmo que une Deus e os seres humanos em harmonia, é a indicação da alegria, 


na presença da qual tudo neste mundo pode estar em sintonia, de acordo com as suas diferentes 


formas, e pode dançar simbolicamente, de forma substancial, do seu próprio modo.  Se isto 


acontecesse, toda a criação diria: “Sim, a minha existência neste mundo tem valor!”  Por exemplo, 


não seria o maior desejo de mesmo as criaturas mais pequenas do mundo tomarem parte no dia de 


festa, celebrando o amor de Deus e da humanidade?  (166-46, 28.5.1987) 


 


Toda a criação é a fundação na qual os filhos e filhas de Deus podem ser criados.  É a fundação que 


os une numa relação.  Isto é verdade em relação a animais, assim como a minerais.  Cargas positivas 


e negativas existem no reino mineral.  No reino vegetal, também, encontram-se pistilos e estames; de 


modo semelhante, machos e fêmeas podem ser encontrados no reino animal.  A obra-prima da 


criação, a combinação de todas as formas da criação reunidas e unidas, é a natureza original e a 


forma externa dos seres humanos.  (144-236, 25.4.1986) 


 







Então, porque criou Deus noite e dia?  Se o sol estivesse no céu todos os dias, quão estimulante seria 


a manhã?  As pessoas dizem que é uma manhã gloriosa, uma manhã luminosa, mas se o sol estivesse 


lá todo o tempo, que seria tão glorioso e tão luminoso?  Seria maçador.  Na realidade, contudo, todas 


as coisas existem para excitar, e, assim, possuem um ritmo que pode reunir os símbolos e formas 


estimulantes em harmonia, para realizar o empreendimento do amor.  (124-85, 30.1.1983) 


 


Onde podem vocês encontrar as vossas raízes da vida?  Elas estão com os pais não caídos.  Então, 


onde se podem encontrar os pais de bondade, não caídos?  Como Deus é o Ser Sujeito com 


características duais, criou o universo e os seres humanos à Sua imagem, para reflectir as Suas 


características duais.  Adão é a manifestação das Suas características masculinas, e Eva é a 


manifestação das Suas características femininas.  Desta perspectiva, embora geralmente digamos: 


“Nosso Pai Celestial!” porque Ele é um Ser único, o que está incluído neste conceito é que Ele é “O 


Nosso Pai e Mãe Celestial”.  (140-123, 9.2.1986) 


 


3.2. Os seres humanos são o templo onde Deus pode residir 


 


Que teria acontecido, se os primeiros antepassados, Adão e Eva, não tivessem caído?  Ter-se-iam 


tornado um só corpo com Deus, permanecido na mesma posição que Ele, herdado o Seu grande 


trabalho da criação, desse modo permanecendo na mesma posição que Deus, que se deleitou com 


todas as coisas, imediatamente depois de as ter criado.  Tal seria a relação formada entre Deus e a 


humanidade.  Os seres humanos, na sua forma originalmente pretendida, e não caídos, ter-se-iam 


tornado o templo de Deus.  (54-64, 11.3.1972) 


 


Adão e Eva são o filho e filha de Deus; ao mesmo tempo, são também o Seu templo.  Logo que 


tivessem amadurecido, isto é, logo que o templo tivesse sido completamente construído, Deus 


desejava habitar neles.  Então, quando Adão e Eva, plenamente amadurecidos, realizassem a 


cerimónia do matrimónio sagrado, centrados em Deus, ter-se-iam tornado um em corpo com Ele.  


Deus tornar-se-ia então o Deus interno, e nós, seres humanos, tornar-nos-íamos a Sua forma externa, 


com corpos substanciais. 


Na primeira carta aos Coríntios 3:16 está escrito: “Não sabeis que sois templos de Deus e que o 


Espírito de Deus habita em vós?”  Se aqueles que foram salvos pela fé se podem tornar o templo de 


Deus, certamente não se pode duvidar que Adão e Eva, na posição dos verdadeiros antepassados da 


humanidade, como era originalmente desejado, se tornariam o templo de Deus.  (54-139, 22.3.1972)  


 


Mesmo sendo Deus o nosso Pai, e nós, seres humanos, os Seus filhos, pareceria que o Pai está acima 


de nós, e que estamos numa relação em que Ele é superior e nós inferiores.  Em tais alturas, quais 


seriam os nossos pensamentos?  Nós, seres humanos, temos este desejo nos nossos corações, que 


grita para Ele: “Pai, deixa-me que tome o Teu lugar somente uma vez.  Quero sentar-me no Teu 


lugar!”  Se Deus respondesse a este grito com: “Seu patife, Não, não o permitirei!” então, ficaríamos 


aniquilados.  Por consequência, Ele não pode responder desse modo.  Pelo contrário, sabe que nós, 


seres humanos, temos tal desejo no nosso coração, e, por isso, encoraja-nos com palavras, como: 


“Certamente, por todos os meios!” e dá-nos o Seu lugar.  Quer que o ocupemos, enquanto Ele o vaga, 


para vir para o nosso coração e viver lá, como o Seu templo.  (54-89, 20.3.1972) 


 


Na Bíblia está escrito: “O nosso corpo é o templo de Deus”.  Que significam estas palavras?  


Ninguém as conseguiu interpretar.  São palavras extraordinárias.  Isso acontece porque, por maior 


que Deus seja, através destas palavras é-nos dado o direito de herdar o universo, depois de termos 


formado uma esfera relacional de amor com Ele, na qual podemos segredar palavras de amor um ao 


outro, e nos termos tornado um com essa esfera.  Através da fundação do princípio de amor, 


podemos obter o direito de herança deste universo e tudo nele, isto é, todo o mundo espiritual e o 


mundo físico.  Ninguém sabe acerca desta verdade extraordinária.  (137-67, 18.12.1985) 


 







Adão era o corpo de Deus, em forma substancial.  Não testemunha 1 Coríntios 3:16 deste facto, com 


as palavras: “Não sabeis que sois templos de Deus?”?  O templo é a residência de Deus.  O lugar, no 


nosso coração, onde o amor original desabrocha, será então estabelecido como o santuário.  E assim, 


Deus erigiria no coração de Adão o templo universal do amor, expandindo o poder do amor a partir 


daí e deixando desabrochar a sua flor.  Esta é a finalidade para a qual Deus criou Adão e Eva e os 


abençoou, para multiplicarem uma família e, mais tarde, o mundo.  (121-113, 24.10.1982) 


 


Onde é o lugar mais sagrado de todos?  Quando se nos pergunta onde fica o Santo dos Santos, não 


podemos responder que é o templo em Jerusalém.  Uma construção feita por seres humanos não 


pode ser o Santo dos Santos.  O maior dos santuários é o lugar construído por Deus, e onde o amor 


pode residir.  Este santuário, contudo, foi perdido.  Portanto, que grande é o pecado da humanidade?  


(136-310, 29.12.1985) 


 


Deus criou os seres humanos como os Seus seres substanciais.  A primeira Carta aos Coríntios atesta 


este facto, com as palavras: “Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita 


em vós?”  Que é o templo?  É a casa de Deus.  Adão é o corpo de Deus e Eva é a esposa de Deus.  


Se eles tivessem cumprido o seu destino, os seus filhos teriam nascido da linhagem de Deus.  Isso 


está de acordo com o princípio que eles são parentes da linhagem de Deus.  (135-313, 15.12.1985) 


 


Que aconteceria a um ser humano que tivesse atingido a fase da perfeição, depois de passar para o 


mundo espiritual?  Adão ter-se-ia tornado o corpo de Deus.  Está escrito, tanto no evangelho de São 


João como em I Coríntios. “Não sabeis que sois os templos de Deus?”  Como se pode ver por estas 


palavras, os seres humanos são o templo e o lugar onde Deus habita.  Então, como podemos 


assemelhar-nos a Ele?  Logo que tenhamos atingido a fase de perfeição da nossa responsabilidade, 


Deus virá residir em nós e tornar-se-á um connosco, e, então, toda a vida se unirá num só corpo, 


através do amor.  Toda as formas de vida serão assimiladas entre si.  Quando um homem e uma 


mulher se juntam como marido e mulher e formam uma família, assemelham-se e tornam-se um só, 


com base no amor.  Do mesmo modo, o poder do amor permitiria que nos assemelhássemos a Deus.  


Por outras palavras, tornar-nos-íamos um com Ele.  (130-21, 11.12.1983) 


 


Quando os seres humanos estão plenamente amadurecidos no estado adulto, o Deus invisível pode, 


então, vir para eles e fazer um ninho de amor.  Ele é também capaz de amor ascendente, que satisfaz 


a Si próprio e a Adão, simultaneamente.  Por conseguinte, o amor é o templo maior e mais sagrado.  


A palavra templo, em coreano, é Seong Jeon, e Seong (聖) é um carácter chinês que significa 


sagrado.  Então, Deus pode encontrar-se onde existe verdadeiro amor.   


Porque gostam os seres humanos de verdadeiro amor?  Sempre que entram em contacto com ele, 


sabem que também entraram em contacto com Deus.  Por essa razão, quando Adão e Eva estiverem 


plenamente amadurecidos e estiverem a fazer amor, Deus, o criador do universo, entrará neles e 


torná-los-á no templo mais sagrado de todos.  (128-325, 2.10.1983) 


 


Eva é a esposa de Adão, e ele é o corpo substancial de Deus.  Costuma dizer-se que nós somos o 


templo de Deus.  Ele é o Pai invisível, que habita no coração de Adão.  Assim, estes dois pais podem, 


então, tornar-se um.  Atingem união completa.  Por consequência, o padrão da natureza original de 


Adão é o ponto cardial onde o mundo espiritual invisível, e o mundo físico visível se juntam em 


união.  Qual é esse padrão da natureza original?  Não é um maço de dinheiro ou cobiça.  Na 


adolescência inocente de Adão, as faculdades de todas as suas células são plenamente mobilizadas, e 


esse padrão aparece como um sensor, uma antena, se quisermos, a qual pode mais tarde fixar-se, 


logo que Deus tenha vindo residir nele.  (120-70, 3.10.1982) 


 


Em I Coríntios 3:16 está escrito: “”Não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus 


habita em vós?”  Isto significa que somos o Seu templo.  Quando vocês tiverem atingido um estado 


místico, e Lhe oferecerem uma oração, perguntando: “Pai Celestial, onde estás?” serão 


recompensados com uma resposta maravilhosa.  Ele dirá: “Estou aqui! Para quê tanta excitação? 







Não tomaste nada para o pequeno almoço?  Porque estás a fazer tanto barulho no meio da noite?”  


Quando perguntarem: “Onde estás?” Ele responderá: “Onde mais poderia estar?  Estou no mais 


íntimo do teu coração! Estou dentro dele!”  Onde se diz que está o Céu?  Está no vosso coração.  


(224-214, 24.11.1991) 


 


4. Natureza Humana Original e o Verdadeiro Estilo de Vida 


 


4.1. A vida em harmonia com a mente original 


 


O professor mais perto de vocês não é outro senão a vossa mente.  Mais precioso que mesmo o mais 


íntimo dos amigos, é a nossa mente, mesmo mais preciosa que a nossa mãe ou pai.  É necessário 


consultá-la.  Na vossa mente habita Deus.  Vocês deviam aprender a ouvir o que a vossa mente vos 


diz.  Precisam entrar na sua parte mais profunda.  Em termos Budistas, precisam purificar a vossa 


natureza interna.  O que o Buda quis dizer com as palavras “Eu sou o meu próprio Senhor através do 


céu e terra” é que, uma vez que examinem o vosso próprio coração, descobrirão que Deus habita 


dentro de vós.  E então, não haverá nada que não possam fazer.  (133-178, 10.7.1984) 


 


As mentes afectuosas tentam sempre sacrificar-se, fazer concessões e dar continuamente.  Por 


exemplo, se eu tivesse dez biliões de dólares em minha posse, e fosse para a rua para dar todo o meu 


dinheiro aos outros, mesmo assim não teria ajudado todas as pessoas do mundo, e, então, a minha 


mente não estaria em paz, no seu desejo de dar mais dinheiro, se tivesse mais.  Não há um limite 


para isto.  O coração de Deus é insondável, de tão grande que é.  Portanto, vocês não se podem 


vangloriar.  Mesmo que realizassem o acto mais generoso de todos, se perguntassem à vossa mente, 


ela responderia: “Precisas fazer mais!”  (133-180, 10.7.1984) 


 


Vocês precisam purificar a vossa mente.  Precisam limpá-la.  A vossa mente é melhor que o Rev. 


Moon.  É o vosso mestre eterno.  Por conseguinte, não deviam guardar nela maus pensamentos.  


Pelo contrário, numa posição pública, deviam ter sempre o estado de espírito de contribuir para o 


bem comum.  (133-178, 10.7.1984) 


 


Quando examinamos uma determinada pessoa, a nossa mente pode saber que tipo de pessoa ela é, 


num relance.  Antes de nos apercebermos, já ela teria formado uma opinião.  Por consequência, o 


professor mais próximo de nós é a nossa própria mente e, assim, não a devíamos atormentar.  Não a 


devíamos tornar infeliz.  Fazendo-a infeliz, fazem-me infeliz, e também ao Dono do universo.  A 


vossa mente é o mestre da vossa vida.  Segue-se portanto que, quando a fazem infeliz, fazem infeliz 


o mestre da vossa vida.  Deviam seguir um caminho que dê alegria à vossa mente.  (133-180, 


10.7.1984)  


 


É necessário pôr de parte algum tempo para se sentir prazer com a mente.  Para as outras pessoas, 


pode parecer que se está completamente só, mas, durante esse tempo, tornamo-nos amigos da nossa 


mente.  Sentem-se num lugar tranquilo e meditem.  Tentem também orar.  Entrarão assim num 


mundo desconhecido de qualquer outra pessoa, a não ser vocês.  Tais acções são necessárias.  (133-


181, 10.7.1984) 


 


4.2. A perfeição humana significa a unidade entre a mente e o corpo 


 


A Igreja da Unificação dá ênfase à união entre a mente e corpo.  Tal união só pode ser conseguida 


com verdadeiro amor.  Quando se aprofunda a questão do conceito e realidade, encontrar-se-ão 


muitas histórias por detrás deles.  Uma vez que se esclareçam todas estas histórias, descobrir-se-á 


que este é o caminho certo.  Isto será provado por experiência.  (227-12, 10.2.1992) 


 


Quando dizemos que a consciência de uma pessoa é justa, as suas acções são justas e a sua mente e 


corpo estão unidos, em que estão baseadas estas asserções?  Palavras, por si sós, não são suficientes.  







Só acções não são suficientes.  Onde fica o lugar onde ocorre união completa entre a mente e o 


corpo?  A conclusão, a resposta a essa questão é: em primeiro lugar deve atingir-se a 


perpendicularidade.  Tornem-se pessoas modelo, que possam estar ligadas ao mundo, aonde quer 


que vão, quer se trate do este ou do oeste.  O padrão que estabelecerem, deve ser tal que possa ser 


sempre proclamado correcto, em todos os períodos da história, do passado, presente e futuro”.  (205-


49, 7.7.1990) 


 


Recompensar o precioso valor de um ser humano com a classificação mais elevada só é possível 


quando ele se torna a encarnação do verdadeiro amor.  A união entre a mente e o corpo refere-se ao 


estado em que a consciência está em sintonia com o corpo.  Quando se bate numa haste de um 


diapasão, a outra haste vibra com a mesma frequência.  De modo semelhante, se a consciência 


recebe verdadeiro amor, o corpo vibra.  E, quando o corpo recebe verdadeiro amor, a consciência 


ressoará.  Não é necessário ensinar tudo isto, porque, se vos acontecesse, saberiam sem ser ensinados.  


(223-355, 20.11.1991) 


 


Os soldados valentes da Igreja da Unificação têm de conseguir, sob quaisquer circunstâncias, a união 


entre a mente e o corpo.  Como se pode conseguir a união entre a mente e o corpo, durante a nossa 


vida?  Aqueles que não podem consegui-la e, contudo, pensam no amor e ideal, deviam sentir 


vergonha de si próprios, porque isso é contra a Vontade do Céu.  O novo caminho da esperança só se 


abre para aqueles que o desejam, depois de terem conseguido a união completa entre a mente e o 


corpo.  Se vocês estagnarem na vossa posição actual, o caminho que conduz ao novo Reino do Céu 


da esperança, não se abrirá à vossa frente.  (205-45, 7.7.1990) 


 


Como se consegue a união entre a mente e o corpo?  Através da história, a mente e o corpo têm 


estado em permanente conflito.  Se Deus tivesse desejado isso na altura da criação, um tal Deus seria 


o inimigo da humanidade.  Tendo em mente o facto que a vossa mente e corpo também estão em 


constante conflito, se perguntassem a Deus: “A Tua mente e corpo também estão em conflito entre si, 


como acontece com os seres humanos?” qual seria a Sua resposta?  Existe alguém que já alguma vez 


tenha considerado tal situação?  Se perguntassem a Deus se a Sua consciência e corpo não estavam 


unidas, mas, em vez disso, em luta constante, Ele responderia claramente que não.  Vocês nunca 


atingiram um tal estágio e, por isso, não é possível que saibam, mas, como o fundador da Igreja da 


Unificação, eu atingi-o.   Posso contactar com Ele sempre que quiser e, assim, posso responder 


claramente, em Seu nome, que a Sua mente e corpo estão completamente unidos.  (223-349, 


20.11.1991)  


 


A vida religiosa envolve ter controlo sobre o vosso corpo.  Vocês precisam estabelecer isso como 


um hábito, dentro de três a cinco anos.  Se não acontecer, e, depois de tantos anos, não se sentem à 


vontade, por mais que desejem não podem atingir união completa entre a mente e o corpo.  O meu 


objectivo mais importante é: “Antes de desejar dominar o universo, primeiro domino-me a mim 


próprio!”  Se uma pessoa não puder atingir união completa em si própria, não é possível que se una 


com as outras pessoas, por mais que viaje à volta do mundo, nas suas tentativas.  (222-340, 


7.11.1991)  


 


O corpo dos seres humanos nasceu da linhagem de Satanás.  A vossa consciência tem de atingir o 


padrão da consciência de Deus, a partir do nível de perfeição da fase de crescimento, atingida por 


Adão e Eva.  Isso envolve ter fé.  Os nossos antepassados foram enganados por Satanás para se 


desviarem do bom caminho, por intermédio de uma força mais forte que a consciência, a força do 


amor.  Nesse momento, a consciência não teve outra alternativa senão seguir a direcção indicada 


pelo corpo.  Por conseguinte, a consciência precisa de se tornar mais forte.  Logo que vocês dêem 


mais poder à consciência que ao corpo, o segundo, por mais forte que seja, terá de seguir a primeira.  


Se falharem em conseguir isso, e o corpo permanecer mais forte que a consciência, cairão ainda mais 


baixo que onde estão situados actualmente.  Há dois caminhos à vossa frente. 







Por isso, as pessoas escolhem jejuar, tomar duches de água fria, sacrificar-se e fazer serviço 


voluntário.  Não há outro modo.  Aqueles que estão reunidos aqui também fazem isso?  Estão a 


seguir este caminho?  Prometem sacrificar-se e servir os outros, mesmo ao custo da vossa vida?  Por 


consequência, vocês precisam seguir o caminho oposto, com risco da vossa vida.  O caminho da 


religião é o caminho da submissão.  É um caminho que envolve mais que a luta entre a mente e o 


corpo.  A não ser que percorram este caminho, não serão capazes de atingir a união entre a mente e o 


corpo.  (222-333, 7.11.1991) 


 


Não importa quanto tempo vocês tenham estado na Igreja da Unificação, não deviam deixar os 


vossos pecados enterrados como estão.  Eles precisam ser eliminados.  Precisam esquecer o passado 


e começar vida nova, renascer, e tornar-se homens e mulheres que possam viver no Jardim do Éden, 


sem pecar. Precisam estar conscientes da intenção de Deus para a união completa em amor da vossa 


mente e corpo, conforme foram criados por Ele.  Compreendem?  A não ser que façam isso, não 


podem regressar à vossa terra natal. 


Precisam encontrar o vosso caminho de regresso a casa, na vossa terra natal.  É lá que Deus habita.  


Esse é o lugar onde Ele habita, onde os pais originais habitam, onde a nossa casa original está 


localizada, e onde os descendentes da nação do filho mais velho, que devia reinar sobre todas as 


outras nações, com base na vida da Família Real, deviam viver.  Portanto, esse lugar é a vossa nova 


casa.  Como deviam proceder para encontrar o caminho de regresso, não ao vosso lugar de 


nascimento, mas à vossa nova terra natal, a casa original?  Precisam adquirir primeiro o direito de 


entrar nessa terra natal.  Para isso, precisam conseguir a união entre a mente e o corpo, de modo que 


eles estejam completamente unidos.  (233-168, 1.8.1992) 


 


Por maior que o vosso pecado seja, admitam-no francamente a Deus, dizendo: “Pai Celestial, cometi 


tal e tal erro!”  Confessem-se a Ele, na vossa oração.  Digam-Lhe: “Não devia a mente original ser 


assim, o coração do pai ser assim, o coração do professor ser assim, e o coração dos cidadãos de uma 


nação ser assim?  Com um tal coração, eu serei filial e leal para estar unido ao Teu amor, e o meu 


coração nunca vacilará.  Por favor aceita esta resolução, e perdoa-me todos os erros que cometi, pela 


resolução que tomei.  Não me perdoarás?”  Então Deus responderá: “Hmm…” Vocês precisam saber 


como orar.  Compreendem?  (149-37, 1.11.1986)  


 


Onde está Deus?  Onde ficaria o lugar onde Ele habita?  Deus estabelece-se na coisa mais preciosa 


de todas, que é o amor.  Então, se esse amor fosse o amor entre um homem e uma mulher, onde 


habitaria Ele?  Ele vive perpendicularmente na parte mais baixa do amor que está completamente 


unido e é imutável.  O lugar central da Sua residência seria o lugar onde o homem e a mulher se 


tornam um.   


Quando vocês atingem um tal estado divino, enquanto oram numa posição limite entre este mundo e 


o próximo, onde podem ter experiências espirituais, se chamarem a Deus, “Pai Celestial!” ouvirão 


uma resposta vinda do vosso interior: “Porque me estás a chamar?  Estou mesmo aqui!” “Aqui” seria 


o centro do vosso coração.  Ele estaria no ponto central do amor, numa posição perpendicular, dentro 


da pessoa cuja mente e corpo estão completamente unidos.  Se considerarem que o lugar onde Deus 


está é a intersecção de duas linhas perpendiculares, será um lugar de negação completa.  (224-148, 


24.11.1991)  


 


Quando a vossa mente e corpo estão completamente unidos, a força do universo proteger-vos-á.  Em 


tal estado, os vossos pais assim como os vossos irmãos também estariam protegidos.  Toda as 


pessoas estarão unidas entre si, em tal relação.  A raça e a nação também têm de formar uma relação.  


Esta é uma excelente conclusão.  Então, se tivessem de ir para outra nação, depois de terem atingido 


união entre a mente e o corpo, seriam também ligados a essa nação.  Isso aconteceria onde quer que 


estivessem.  Ao jogar futebol, que acontece quando a bola deixa de rolar?  No ponto de contacto 


entre as duas superfícies, um eixo perpendicular é necessário.  É por isso que uma esfera é 


considerada como a forma mais ideal de existência.   







Uma linha perpendicular pode residir em qualquer ponto da superfície.  Por isso, a bola pode rolar 


nela.   Assim, uma vez que vocês tenham atingido união entre a mente e o corpo, numa linha 


perpendicular, adaptar-se-ão a qualquer lugar.  Independentemente de se tratar de um ocidental ou de 


um oriental, uma pessoa do passado, presente ou futuro, adaptar-se-á a qualquer lugar.  (205-53, 


7.7.1990) 


 


4.3. A mente original é o professor que está mais perto de Deus 


 


Que é a mente?  É o meu mestre.  É o meu professor.  Como o vosso corpo se assemelha à mente, ela 


é a origem do vosso corpo.  Por essa razão, ao nível horizontal, ela está na posição da mãe e do pai.  


A mente está no lugar dos pais, do professor e do mestre.  (222-157, 3.11.1991)   


 


A vossa mente não precisa de professor.  Ela é um segundo Deus.  Não tentem seguir um professor 


ou o fundador da Igreja da Unificação; em vez disso, tentem servir a vossa mente.  Então, como é a 


mente?  Vocês acordam ao romper do dia, completamente sós, e está tão silencioso que podem 


mesmo ouvir o chiar dum rato ou o zumbido de uma mosca, e pensam para vós próprios: “Bem, eu 


gostaria de tal e tal coisa.  Devia tentar fazer uma boa acção”.  A vossa mente dir-vos-á então: 


“Bom! Bom! Fá-la agora!” Por outro lado, se acalentam só maus pensamentos, a vossa mente 


censurar-vos-á com palavras, como: “Seu patife!” Não saberia a mente aquilo que vocês estão a 


pensar?  Evidentemente que sabe.  Sabe muito bem.  (138-124, 19.1.1986)  


 


Já alguma vez consideraram o valor da vossa mente, que valiosa é, entre todas as vossas faculdades?  


Sempre que o corpo tenta ir para algum lugar errado, a mente avisa-o que não o faça, e tenta impedi-


lo.  Todavia, o corpo ataca sempre, ignora, e espezinha a mente, e tenta fazer o que lhe apraz.  Já 


alguma vez pensaram, como a vossa mente, dentro do vosso corpo, se sacrifica constantemente de 


modo a cumprir os deveres de líder, mesmo no meio de perseguição, como um camarada e professor, 


até à vossa morte?  (217-91, 4.5.1991) 


 


O mestre de um ser humano é a sua própria consciência.  Quantas vezes vos avisou a vossa 


consciência, e quanto se preocupou, para vos conduzir para além do monte e através do rio, 


incansavelmente, chamando-vos ao bom caminho com: “Eh, seu malandro!” sempre que vocês 


tinham maus pensamentos na cabeça?  Deste modo, a consciência tenta proteger-vos, na forma do 


verdadeiro mestre.  Porém, o corpo, o traidor, tem tratado este professor desdenhosamente, embora 


seja o único ilustre professor enviado por Deus e pelo universo; o corpo tem espezinhado a 


consciência, enviada em nome dos pais para ligar o corpo com a mente do amor original.  Vocês 


amam este corpo, que se tornou o inimigo da mente?  Não, não deviam!  (201-353, 30.4.1990) 


 


O tempo para ouvirmos as palavras de alguém, já passou.  Em vez de qualquer outra verdade no 


mundo, em vez das palavras de um brilhante professor milhares de vezes mais importante que vocês, 


deviam ouvir as palavras da vossa própria mente; e por mais que a tenham ouvido, deviam prestar 


atenção, constantemente, para ouvir um pouco mais.  Então receberiam algo dela, de uma magnitude 


infinita, algo inimaginável, que revelaria os maiores segredos da criação.  (7-201, 6.9.1959)  


 


Vocês não podem mesmo imaginar quanto a consciência se tem sacrificado pelo corpo.  Sabem em 


que condição está ela, espezinhada durante toda a sua vida?  Está sempre cansada, porque tem de vos 


governar noite e dia.  Contudo, não pára de evitar que o vosso corpo cometa qualquer acção errada, e 


diz-lhe: “Já basta.  Não é agora tempo de parares e de me ouvires?” Ela está o mais próximo possível 


de vocês, e ocupa o lugar dos vossos pais, Deus, e professor.  A mente não precisa ser educada.  


Todavia, o corpo claramente precisa de educação.  (214-282, 3.2.1991) 


 


Quando vocês consideram o vosso corpo e mente, quão miserável é a vossa mente?  A mente ocupa 


a posição de Deus e representa todos os vossos antepassados, os vossos antecedentes.  Representa o 


professor, assim como o governante.  Contudo, durante quanto tempo tem a mente sido 







desrespeitada e tratada com desprezo?  A mente, a qual, como o centro do universo, está na posição 


dos verdadeiros pais, do verdadeiro professor, e do verdadeiro mestre que permanece na posição de 


um Ser com verdadeiro amor e líder, sacrificou-se constantemente para me salvar nesta terra.  Não é 


verdade?  Embora se tenha sacrificado tanto, queixou-se, nem que fosse uma só vez?  Embora seja 


continuamente tratada com desprezo e arrastada tanto que se assumiria que estivesse morta, sempre 


que vocês acalentam maus pensamentos e tentam uma acção má, como tentar assaltar a casa de 


alguém à noite, volta à vida, uma vez mais, para vos avisar que não façam isso, chamando-vos à 


razão, com as palavras: “Eh, seu patife!” 


Quanto têm vocês abusado da vossa mente?  Ela ocupa a posição de pais, professores e mestres.  No 


mundo da mente, não é necessário haver julgamentos, porque vocês próprios sabem, melhor que 


qualquer outra pessoa, aquilo que fizeram.  Não há necessidade de testemunhas.  (209-154, 


28.11.1990)  


 


Ninguém sabia que dentro de si próprio existe um grande professor.  A mente ocupa a posição de 


mãe e pai extraordinários.  O conselho da mãe e pai nunca é contrário à mente.  Sempre que a mente 


vos aconselha, tal como a vossa mãe ou pai fariam, deviam aprender a obedecer.  Neste ambiente 


ordenado, uma conclusão moral que possa servir como a origem, ainda não foi formada.  Tal 


fórmula precisa ainda ser formada.  Vocês não deviam atormentar a vossa mente. 


Alguns de vocês gostam da personalidade dupla?  A mente ocupa a posição do professor, dos pais e 


de Deus.  Não há professor que possa ensinar a mente.  (207-266, 11.11.1990)  


 


Através da sua vida, todos os seres humanos têm dentro de si o mais importante de todos os 


professores.  Apesar disso, todos tratam mal este professor muitas vezes, espezinhando-o e abusando 


dele.  Esse professor não é outro senão a nossa própria consciência.  A nossa consciência fala sempre 


connosco, no seu esforço para nos ajudar, e tenta ligar-nos ao verdadeiro amor.  De modo 


semelhante aos nossos pais, a nossa consciência encoraja-nos a tornarmo-nos bons e altruístas, e 


guia-nos a agir de acordo com a Vontade de Deus.   


Porém, dentro de cada um de nós há um rebelde que vai contra as palavras da consciência.  Esse 


rebelde é o corpo.  (201-208, 9.4.1990) 


 


“Antes de desejarem dominar o universo, dominem-se primeiro a vocês próprios!”  Este era o lema, 


na altura em que estávamos a desbravar o caminho da verdade.  Eu disse a toda a gente: “Antes de 


desejarem dominar o universo, antes de estabelecerem uma ligação com tudo neste mundo, primeiro 


dominem-se a vocês próprios!”  (201-154, 30.3.1990) 


 


A mente original tem três grandes pessoas.  Ela pode ser o mestre, o professor ou os pais, e só 


quando o corpo se encontra insatisfeito e carecendo no seu serviço para com a mente, mesmo depois 


de esta o servir durante dezenas de milhares de anos, a Prosperidade Celestial pode finalmente vir e 


residir com vocês.  A mente deseja servir o corpo, mas o corpo não serve a mente.  Este é o 


problema.  O problema está em mim, não na sociedade.  (201-154, 30.3.1990)  


 


A mente original tenta proteger-vos, na forma do verdadeiro mestre.  Porém, o corpo, o traidor, tem 


tratado este professor desdenhosamente, embora seja o único ilustre professor enviado por Deus e 


pelo universo; o corpo tem espezinhado a consciência, enviada em nome dos pais para ligar o corpo 


à mente original.  Vocês amam este corpo, que se tornou o inimigo da mente?  Não, não deviam!  A 


não ser que parem a luta entre a mente e o corpo, o Reino do Céu nunca pode ser estabelecido.  Nem 


sequer um santo pensou nisto.  (201-154, 30.3.1990) 


 


Yin e Yang, a natureza interna e a forma externa, o positivo e o negativo são relacionais; não podem 


estar em conflito.  Todavia, dentro dos seres humanos caídos de hoje, as palavras da mente assim 


como as do corpo podem ser ouvidas.  A mente e o corpo não têm estado completamente unidos.  


Como vieram a estar separados o corpo e a mente do homem e da mulher, que foram criados à 


imagem de Deus?  Este é o problema.   







Deus é absoluto, e, por conseguinte, as formas padrão, o corpo e mente dos seres humanos, deviam 


também estar absolutamente unidos num só, assemelhar-se a todo o mundo de Deus e agir como o 


centro desse mundo.  Em vez disso, contudo, o nosso corpo e mente foram separados.  Como é que 


isto aconteceu?  Se o corpo e mente se devessem separar entre si, Deus não existiria, e a base para 


tais coisas como ideal, unidade, paz ou felicidade, nunca poderia ser encontrada.  (195-304, 


7.12.1989)  


 


Deus não está longe de nós.  Está dentro de nós.  Não é a mente o vosso mestre?  Quando tentam 


levar a cabo uma acção má, no meio da noite, a mente permanece em frente de vocês e diz-vos que 


não vão; ela aparece sempre como o vosso mestre, e onde quer que estejam, guia-vos, como o fariam 


a vossa mãe ou o vosso professor.  É por isso que este corpo é o inimigo.  (201-74, 1.3.1990) 


 


A quem se assemelha Deus?  Assemelha-se ao homem e à mulher, isto é, a nós, seres humanos.  


Vocês não podem ver a vossa mente, não é verdade?  Querem vê-la, ou não?  O mesmo se pode 


dizer de Deus.  De uma perspectiva espiritual, pode discernir-se que Deus não tem corpo.  Este tem 


sido o caso, até agora.  Como Adão não se tornou completamente maduro, Deus nunca possuiu um 


corpo.  Ele existe, em vez disso, como o mestre na posição de mente, professor ou gerente, um pai na 


posição de mente, num universo semelhante a uma mente.  (197-44, 7.1.1990)  


 


Todos vocês deviam saber que nada pode ser conseguido a não ser que a mente e o corpo estejam 


unidos num só.  Isto devia ser o vosso foco.  Se algo pesa na vossa mente, durante a oração, deviam 


arrepender-se.  Quando se arrependem, não o deviam fazer sozinhos.  As quatro direcções de este, 


oeste, norte e sul precisam ser arranjadas primeiro.  Vocês precisam falar alto em frente daqueles 


mais perto de vós, tal como os vossos pais ou o vosso professor.  Depois disso, também precisam 


anunciar publicamente aquilo que fizeram errado, em frente dos vossos filhos e filhas e dos vossos 


alunos.  “Fiz tal e tal coisa; pensam que posso ser perdoado?”  Deste modo, precisam percorrer um 


caminho onde aqueles que estão mais perto de vós vos apoiem com um só coração.  Compreendem o 


que estou a tentar dizer?  (184-301, 1.1.1989)  


 


Quando podem a mente e o corpo estar unidos?  Vocês nunca pensaram nisto, não é verdade?  É um 


problema muito sério.  A mente e o corpo estão envolvidos numa luta que dura a vida inteira, e quem 


a pode parar?  Esta é a questão.  O vosso pai ou mãe não o podem fazer.  O vosso rei ou professor 


também não.  Santos não a podem parar.  Onde está o mestre que possa parar a luta entre a mente e o 


corpo?  Já alguma vez o procuraram seriamente?  Esse mestre é o verdadeiro amor.  (184-211, 


1.1.1989) 


 


A mente original é o vosso vigia; protege-vos noite e dia, e não vos dá descanso, dizendo-vos 


constantemente: “Pratiquem boas acções. Pratiquem boas acções!”  Então, podem imaginar quão 


exausta tem de estar?  Desde o dia do vosso nascimento, desde o dia em que podem pensar por vocês 


próprios, desde o dia em que adquirem faculdades intelectuais para analisar todos os sistemas na 


sociedade, a consciência segue-vos até à morte, e diz-vos sempre o que têm de fazer.  Isto é algo que 


mesmo o vosso próprio professor, a vossa mãe ou pai não podem fazer.  Ela pede-vos, que se 


assemelhem a Deus, aos santos, aos patriotas, e aos filhos filiais.  Deseja que se assemelhem a eles 


todos, e continua a dizer: “Tu, corpo, devias assemelhar-te a mim!”  (179-311, 14.8.1988) 


 


A união da vossa mente e corpo só pode ser conseguida com verdadeiro amor.  Por essa razão, a 


mente sacrifica-se pelo corpo e esquece-se que o fez, repetidamente.  A mente original está na 


posição de Deus, e, assim, é a vossa professora de todas as professoras.  A vossa mente original é o 


vosso centro, enviado por Deus, a vosso favor.  É o vosso eu vertical.  (226-60, 1.2.1992)  


 


 


 


 







5. O Caminho Seguido por Verdadeiros Seres Humanos 


 


5.1. O caminho que a humanidade devia procurar 


 


Quando as pessoas seguem o caminho indicado pela sua mente original, o universo abrir-se-á 


perante elas.  Deve haver algo que faça com que isto aconteça.  Uma vez que entrem em tal lugar, 


serão capazes de conversar com a sua mente.  Logo que pensem em fazer algo, a resposta já estará à 


sua frente.  Estão a avançar para um tal estado.  Não saberiam tais pessoas o caminho que deviam 


seguir?  Esse caminho seria certamente aberto em frente delas, e assim, todas as forças de processos 


no universo as ajudariam a segui-lo.  Embora possam ter sido arrastadas para as circunstâncias de 


serem testadas, uma vez que lá estejam tudo as ajudará.  Só então, seriam capazes de realizar grandes 


obras.  (120-313, 20.10.1982) 


 


A pessoa que possa conduzir a sua vida com antecedentes de grande força, é uma verdadeira pessoa.  


Uma verdadeira pessoa tem por detrás de si tais antecedentes de força infinita, que a impelem para 


diante, na direcção que deseja tomar.  Ela saberia num segundo, se a direcção estivesse errada.  A 


Igreja da Unificação, que vocês conhecem, não é uma igreja inútil.  Tem antecedentes profundos e 


elevados, antecedentes de grande força, que a apoiam.  Por consequência, uma vez que tenham 


subido para um tal nível, através dos vossos próprios esforços, tudo será resolvido a partir daí.  Neste 


aspecto, precisam decidir por vós próprios a direcção que devem tomar.  Isto é algo que só vocês 


podem determinar.  É algo que sabem melhor que qualquer outra pessoa.  (120-313, 20.10.1982)  


 


Vocês precisam encontrar o caminho que deviam seguir.  Resolveria o dinheiro todos os problemas?  


Não, não resolveria.  Pode haver alturas em que vocês precisam de dinheiro, mas haverá outras, em 


que, como seres humanos, terão de seguir outro caminho.  Portanto, precisam decidir o vosso próprio 


caminho.  Precisam analisar em profundidade a vossa mente, considerar as qualidades intrínsecas 


com que foram originalmente dotados, e, tendo tudo isso em conta, deviam decidir um futuro 


objectivo a prosseguir.  Embora Deus vos possa apontar na direcção certa, depende de vocês segui-la, 


de vossa livre vontade.  (120-298, 20.10.1982)  


 


A influência de um íman é mais forte que a gravitação da terra, mas que torna tal influência 


possível?  A força actual de um íman é mais fraca que a gravitação da terra, mas, quando as duas 


forças se combinam, a primeira ultrapassa a segunda.  O mesmo acontece com a nossa consciência.  


Logo que vocês nascem, os antecedentes do vosso nascimento já estão determinados.  Isto é algo que 


só vocês podem decidir.  Se forem incapazes de discernir e passar julgamento sobre tais coisas, 


nunca serão capazes de realizar grandes obras.  (120-301, 20.10.1982) 


 


Talvez olhem para a natureza e digam: “Oh, não preciso de quatro estações.  Só preciso da 


Primavera; detesto o Verão, Outono e Inverno!”  Porém, se perguntassem a Deus, Ele responderia: 


“Amo todas as quatro estações”.  Por isso, vocês precisam aprender a amar o Verão, o Outono e o 


Inverno, embora a princípio os possam ter detestado.  Quando a neve do Inverno chega, Deus olha 


para o mundo coberto de neve branca e obtém prazer dela.  Então, também vocês deviam dizer: “Oh, 


também a amo!”  Devia ser assim.  (133-29, 1.7.1984) 


 


Vocês deviam ser capazes de olhar para a natureza, com uma mente semelhante à de Deus.  Tal 


devia ser o vosso estado de espírito.  Se houver uma inundação ou trovoada, não digam coisas como: 


“Oh, detesto isto!” Deus pensa nelas como: “Ah, Ah, estão a beijar-se e a fazer amor!” e diz àqueles 


que dizem que não gostam delas: “Ah, Ah, Ah, Ah, Ah, seus loucos!  Seus patifes!”  (133-29, 


1.7.1984) 


 


Vocês deviam amar as pessoas:  Deviam amar igualmente todas as cinco raças.  Diria Deus algo 


como: “Oh, eu só amo os brancos”?   Então, toda a gente devia ter de usar vestuário branco.  Todas 


as pessoas brancas teriam de se vestir de branco.  Teriam de jogar fora todo o vestuário de cor.  







Porque usariam o preto e outras cores?  Isso é uma contradição.  Quando entram em suas casas vêem 


toda a espécie de cores; têm mesmo pianos pretos lá.  Porque teriam pianos pretos, quando também 


há pianos brancos?  Porque teriam quadros pretos?  Tais pessoas também não deviam ter noites.  As 


noites são escuras, e assim não deviam tê-las.  Porquê?  Porque está tudo centrado nos brancos?  Que 


é a supremacia branca?  É o caminho para a ruína.  Quantos anos pensam que durará?  Quantos?  


Embora o Inverno possa ser longo, só dura três meses.  Para ter eternidade, é preciso que se goste de 


todas as quatro estações.  Portanto, não se devia gostar só dos brancos.  (133-29, 1.7.1984) 


 


O amor de Deus é tal que Ele ama tudo e a humanidade, para não falar dos seres humanos do 


passado, presente e futuro.  Por essa razão, está a levar a cabo um movimento para libertar mesmo 


aqueles espíritos que estão no inferno.  Os seres humanos precisam seguir o caminho da vida e amor 


verdadeiros.  Por mais importante que possam ser, se não viverem para os outros, ninguém os 


seguirá.  Aqueles que vivem para os outros tornam-se automaticamente os seus líderes.  Tornam-se 


pessoas de verdadeira vida.  (133-30, 1.7.1984) 


 


Vocês próprios deviam saber que caminho têm de seguir.  Uma vez que tenham estabelecido uma 


direcção, deviam investir toda a vossa energia em segui-la.  Deviam investir tudo o que têm, até tal 


ponto que estariam demasiado esgotados para mesmo abrirem os olhos ou se aperceberem dos sons à 


vossa volta.  (120-315, 20.10.1982) 


 


Se vocês têm vivido uma vida religiosa normal na Igreja da Unificação, já sabem o que deviam fazer.  


Por outro lado, aqueles que vivem para si próprios e agem no seu próprio interesse, não saberão.  


Quando uma tempestade se aproxima, os ratos a bordo dum navio apercebem-se dela e sabem que o 


navio será destruído, e, por isso, antes de as âncoras serem lançadas, eles abandonam-no, trepando 


sobre a amarra para o porto, onde estão a salvo.  Se os ratos se apercebem de perigo, os seres 


humanos, certamente, têm também de se aperceber.  Deviam saber para onde estão a caminhar. 


As formigas sabem quando a estação das chuvas está prestes a começar.  Uma vez eu testemunhei 


uma colónia de formigas deslocando-se para outro lugar, em fila indiana; isso demonstrou que 


sabiam do começo da estação das chuvas.  Vocês não sabem, porque têm tendência para devaneios e 


coisas semelhantes.  Não ter nenhuma ideia acerca da vossa missão é um problema sério.  Precisam, 


em consulta com Deus, de chegar a uma compreensão dos problemas sérios da vossa vida.  E 


também precisam de se adaptar, de livre vontade, às vossas condições ambientais.  Quem mais 


poderá fazê-lo senão vocês?  Só vocês o podem fazer.  (120-298, 20.10.1982)  


 


Quando uma pessoa está serena, existe um lugar, bem no fundo do seu coração, onde a mente pode 


estar em paz.  Há um lugar onde a mente pode ter algum descanso.  A vossa mente devia encontrar o 


caminho para esse lugar.  Uma vez que se tenha restabelecido de algum do seu cansaço, tornar-se-á 


de novo sensível.  E se vocês se aproveitassem desse momento para concentrarem a vossa mente, 


sem outros pensamentos na vossa cabeça, seriam capazes de compreender tudo.  É por isso que 


precisam de meditar e orar.  (120-306, 20.10.1982) 


 


Mesmo eu oro e ofereço devoções.  Vocês precisam oferecer devoções, sempre.  Elas não são algo 


que só possam oferecer uma vez e, em seguida, pôr de lado para outra ocasião.  Precisam ter uma 


faca sempre afiada.  Se a usam e não a afiam, que acontece?  Do mesmo modo, se perderam a calma, 


precisam de avivar as vossas faculdades mentais.  Esse é o problema.  Precisam de se acalmar, e 


descansar a vossa mente.  (120-306, 20.10.1982) 


 


Quando vocês atingem o centro do mundo do coração, descobrirão que está em movimento para 


cima e para baixo.  Estarão em movimento automaticamente.  Este mundo está a respirar.  Sabiam 


que mesmo a terra respira?  A terra inspira e expira, movendo-se quase um metro de cada vez.  É 


assim que se regula a si própria.  Do mesmo modo, o centro do mundo do coração também se move 


para cima e para baixo, à volta do seu eixo.  Está em movimento.  (120-306, 20.10.1982)  


 







Todas os seres existentes têm formas elípticas.  Por consequência, quando vocês entram no centro da 


mente, o coração, podem sentir uma força infinita ressoando nele.  Assim, se estabelecerem uma 


linha perpendicular, podem manter a força infinita em ângulos rectos.  Por essa razão, precisam 


cultivar o vossos sentidos espirituais.  Precisam devotar-se a sentir o profundo mundo espiritual em 


todos os aspectos da vida na terra.  Precisam fazê-lo porque requerem uma fonte que vos possa 


fornecer infinitamente uma força motriz, durante a vossa vida.  (120-308, 20.10.1982)   


 


Mesmo eu penso seriamente no meu trabalho, se ele é tão extraordinário que requer uma energia 


maior que a minha energia inata.  Quando é necessário adquirir uma energia maior que a minha, o 


problema consiste em saber onde posso obter essa energia.  Se falhar em adquirir tal poder, não há 


outra alternativa senão retroceder, mas isso não é uma opção.  Portanto, precisamos de orar, 


precisamos de Deus e do mundo do coração.  Não há limites no mundo do amor, por mais que se 


extraia dele.  O mundo de substância acaba num certo ponto, e o mundo de poder pode ser destruído 


num segundo, mas o mundo do coração é infinito.  Por isso, vocês precisam agir com base no mundo 


do coração.  (120-306, 20.10.1982)  


 


Deus não é um ditador.  Ele também Se investiu nos seres humanos.  Deus existe antes dos seres 


humanos, por atenção a eles.  Por conseguinte, eles têm tentado segui-l’O durante dezenas de 


milhares de anos, e ainda O estão a seguir.  Para poder manter a nossa posição de existência perante 


o universo, o qual segue o Caminho Celestial de existir para os outros, também precisamos existir 


para os outros.  Vivendo para os outros, o este, o oeste, o passado e o presente podem ser ligados.  


Deus tem o mesmo amor que tinha no passado, e ama o este e o oeste igualmente, e, assim, as 


diferenças entre os dois podem ser ultrapassadas.  Isto significa que desenvolvimento pode ter lugar, 


porque o passado, presente e futuro podem ser ultrapassados, e como o este e o oeste podem ser 


ultrapassados, os dois podem ser unidos.  Tudo isto só se torna possível através de amor.  (187-89, 


6.1.1989) 


 


Quando vocês se afirmam, destroem-se a vós próprios, o vosso companheiro recíproco e Deus; de 


facto, alienam-se completamente.  Em tal situação, nenhuma teoria de unidade pode ser descoberta.  


Estas palavras podem parecer simples, mas a sua simplicidade não as torna menos importantes.  No 


fim da nossa busca de um ideal, no fim último, o que é necessário é estar unido verticalmente ao 


amor de Deus, e para fazer com que esse padrão vertical nos puxe mais rapidamente em direcção a 


esse objectivo, precisamos viver para os outros.  No lugar onde vivemos para os outros, unidade 


completa pode ter lugar.  (187-89, 6.1.1989)  


 


Como é que a unificação acontece?  Como posso causar a unificação?  Através de quê?  Através de 


força bruta, poder, dinheiro, autoridade ou conhecimento?  Tudo pode ser resolvido somente num 


lugar onde há amor.  Não é simples esta conclusão?  A conclusão é que o mundo satânico só pode 


ser recriado no Reino de Deus quando se vive para os outros, com verdadeiro amor.  Isto só é lógico.  


(182-134, 16.10.1988) 


 


5.2. O caminho que verdadeiros seres humanos deviam seguir 


 


Qualquer coisa que se envolva em movimento por causa de si própria, produz o mal, mas quando o 


faz para o bem do todo, produz desenvolvimento.  É necessário ter isto em mente.  Quando vocês 


vivem para os outros todas as portas se abrirão à vossa frente.  O indivíduo, a família, a tribo, a raça, 


o mundo, o reino de Deus, de facto, o caminho do amor e todos os outros caminhos no mundo se 


abrirão completamente à vossa frente e dar-vos-ão as boas-vindas.  Então, qual seria este caminho?  


Precisamos pensar nisto.  Portanto, a Igreja da Unificação, tendo em vista tal perspectiva, ensina que 


viver para os outros é um princípio da lei celestial.  (133-16, 1.7.1984) 


 


Onde conduz o caminho da verdadeira vida?  O que devia ser estabelecido como uma lei pública é 


que todos nós devíamos viver para os outros.  Este lei é eterna, porque é um princípio verdadeiro 







onde quer que se vá.  Foi verdadeira no passado, é verdadeira no presente, e será verdadeira no 


futuro, e por isso, vocês deviam viver para os outros.  Se Deus aparecesse em frente de santos e 


sábios sagrados, como, Jesus, Buda, Confúcio ou Maomé e lhes perguntasse: “Qual é a vossa 


opinião em relação a isto?” responderiam eles: “Essa lei está certa!” ou responderiam “Essa lei está 


errada!”?  Evidentemente que diriam que está certa.  É a lei do universo.  É uma lei que permite que 


os seres humanos vivam vidas verdadeiras.  Tal é o verdadeiro caminho à vossa frente.  (133-16, 


1.7.1984) 


 


Que deviam vocês fazer para se tornarem figuras mundiais?  Basear a vida na ética e moralidade não 


é suficiente.  Baseá-la nos seres humanos não é suficiente.  Se a baseassem na humanidade, nunca 


poderiam ir para além da nação.  Sem uma ideologia celestial, não é possível transcender a nação.  


(38-260, 8.1.1970) 


  


É por isso que os santos apresentaram ao mundo não só seres humanos, mas também Deus.  Quando 


se consideram as pessoas tidas em conta como santos do mundo, elas veneraram a Deus ou não?  Já 


houve alguém que se tivesse tornado um santo, sem Deus?  (39-316, 16.1.1971) 


 


Além disso, os santos ensinaram não somente os princípios morais da humanidade, mas também os 


princípios morais de Deus.  (33-291, 21.8.1970)  


 


A pessoa que vive para os seus pais e os ama na sua casa é um filho filial, uma pessoa que vive para 


a sua nação e a ama é um patriota, e uma pessoa que ama o mundo é um santo.  Então, que é que 


tenho estado a ensinar-vos ?  Que se tornem filhos e filhas divinos, que amam Deus, o mundo e o 


universo.  Que se tornarão vocês?  Tornar-se-ão filhos e filhas divinos, ou filhos e filhas filiais?  Para 


se tornarem todos, precisam ter no vosso coração um amor semelhante ao de Deus.  (129-99, 


1.10.1983) 


 


Deus não teve outra alternativa senão dotar os seres humanos com vidas curtas na terra, com o 


melhor de todos os lemas, a melhor tarefa a cumprir, e portanto deu-lhes o lema: “Amem a Deus, 


mais que a qualquer outro ser”, como uma tarefa para cumprirem.  Fazendo isso, uma pessoa pode 


tornar-se o filho de Deus, o qual é algo sem precedentes na história.   


Desnecessário será dizer que, no dia em que se tornem filhos de Deus, se tornarão também 


aperfeiçoados como o santo, patriota, e filho de piedade filial.  Tornar-se-ão todos eles, 


perfeitamente.  E uma vez que o tenham conseguido, permanecerão na posição vitoriosa na vossa 


própria casa, e também nas fundações nacional e mundial.  (100-157, 9.10.1978)  


 


Que está a Igreja da Unificação a tentar conseguir?  Não está a tentar tornar uma pessoa particular 


numa pessoa extraordinária, mas a fazer santos de todos nós.  Grandes homens têm inimigos, mas 


santos não têm.  Grandes homens só amam o seu próprio povo, mas santos amam toda a humanidade.  


Por conseguinte, se um grande homem tentasse permanecer perante Deus, Ele dir-lhe-ia: “Tu amaste 


o teu povo, mas falhaste em amar toda a humanidade, que eu procuro e amo, não é verdade?” e, 


então, ele não poderia permanecer em Sua presença.  Por outro lado, a pessoa que cumpriu os 


deveres de um santo, pode comparecer directamente na presença de Deus.  Que disse eu que a Igreja 


da Unificação está a tentar conseguir?  Disse que está a tentar criar pessoas extraordinárias, ou 


santos?  (38-263, 8.1.1971) 


 


Que tipo de Ser é Deus, que criou o universo e estabeleceu leis universais?  Ele permanece na 


posição representativa de viver para os outros, mais que qualquer outro ser no universo.  Um tal Ser 


é Deus.  Portanto, para O encontrarem, vocês precisam viver para os outros.  Embora Ele seja o Rei 


do Conhecimento, não espera que compareçam perante Ele com conhecimento.  Embora seja o Rei 


da Habilidade, não pede que compareçam perante Ele com habilidade.  Embora seja o Mestre e o Rei 


da Autoridade, Dinheiro e Substância, Ele não pede que Lhe levem estas coisas.  Em vez disso, diz-







vos que qualquer pessoa e todas as pessoas que vivam para os outros, podem aparecer perante Ele.  


(133-16, 1.7.1984)  


 


5.3. A razão para o estabelecimento da lei de viver para os outros 


 


Podemos discernir que palavras como amor, ideal, felicidade ou paz, não podem ser realizadas 


individualmente.  Estas são palavras que só podem ser realizadas através de relações, e assim, 


mesmo quando se considera a existência de Deus, o Ser Absoluto, o ideal, felicidade e paz desejados 


por Ele não podem ser conseguidos quando está só.  Até agora, não compreendemos que a 


humanidade é o objecto através do qual os Seus ideais, amor, felicidade e paz, podem ser realizados.  


Para que serviria amar, se Deus estivesse sozinho, e para que serviriam os Seus ideais, se não tivesse 


ninguém com quem os partilhar?  Por consequência, é razoável concluir que estas condições não 


podem ser conseguidas, sem ser através de uma relação com a humanidade.  (75-315, 16.1.1975)  


 


Onde colocaria Deus, O Rei da Sabedoria e o Centro de tudo, a origem do verdadeiro amor, ideal, 


felicidade ou paz verdadeiros, entre o sujeito e o objecto?  Nesta questão está um grande dilema.  Por 


um lado existe o sujeito, e por outro lado o objecto; entre os dois caminhos, um para o sujeito e o 


outro para o objecto, onde deviam ser colocadas as condições do ideal?  Esta questão não pode 


deixar de ser um sério problema para Deus, o Criador.   


Em relação ao ideal, amor e paz verdadeiros, Deus teve de considerar se devia estabelecer o sujeito 


como centro, e colocar a origem ideal no objecto que vive para o sujeito, ou estabelecer o objecto 


como centro, e colocar a origem ideal no sujeito que vive para o objecto.  Depois de considerar, 


Deus decidiu que Se colocasse a origem ideal no sujeito, não só o próprio Deus, mas todas as 


pessoas no mundo, precisariam que o objecto vivesse para elas, por outras palavras, todas se 


tornariam sujeitos e não objectos.  Se este fosse o caso, o caminho da unidade seria bloqueado.  É 


necessário compreender isto.  (75-318, 16.1.1975) 


 


Onde está o caminho que conduz à unidade e à origem da paz?  Deus não teve outra alternativa 


senão estabelecer o princípio que, não só Ele próprio, mas também todos os seres humanos precisam 


viver para os outros.   


Por conseguinte, verdadeiro amor, assim como ideal, paz e felicidade verdadeiros, podem ser 


conseguidos vivendo para os outros; não podem ser encontrados de nenhum outro modo.  Até agora, 


nós, seres humanos, não sabíamos que isto era a essência da criação do universo.  (75-318, 


16.1.1975) 


 


Porque nasceram os homens e mulheres?  Os homens não nasceram para si próprios, mas para as 


mulheres, e vice-versa.  Cada um deles não nasceu para si próprio.  Embora não tivessem nascido 


para si próprios, estão a afirmar os seus próprios desejos.  Esta ideologia do “Eu, eu próprio” devia 


ser destruída.  Uma vez que seja destruída, a unificação do mundo pode ter lugar.  (61-266, 


1.9.1972) 


 


Uma pessoa que prossiga o caminho de procurar o seu próprio valor, não em si própria, mas no seu 


cônjuge, por outras palavras, com base num modelo relacional, não é uma pessoa infeliz.  Onde quer 


que esteja, a sua fundação de coração tem um domínio relacional, e por isso, não se sentirá sozinha, 


mas feliz.  (59-200, 16.7.1972) 


 


Porque não teve Deus outra alternativa senão estabelecer o princípio de existir para os outros?  Antes 


de responder a essa pergunta, permitam-me que vos faça outra.  Se alguém fizesse algo por vocês, 


com risco da sua vida, fazendo muitos sacrifícios e dando-se de si próprio cem por cento, o vosso 


verdadeiro coração dir-vos-ia que reciprocassem a sua gentileza dando só cinquenta por cento e 


guardando os outros cinquenta por cento na vossa algibeira, ou que lhe pagassem com tudo o que 


têm?  Como funciona o nosso verdadeiro coração?  Toda a gente deseja ter um verdadeiro coração. 







Se compreendessem que ele fez por vós aquilo que fez, com um coração verdadeiro e sincero, 


desejariam recompensá-lo com mais de cem por cento.  Se os cem por cento dados são 


recompensados com cento e dez por cento, então, esses cento e dez por cento seriam recompensados 


com cento e vinte por cento, porque a recompensa foi exactamente tão verdadeira e sincera como o 


primeiro acto.  Neste processo, o conceito de eternidade pode ser instituído.  É deste modo que a 


eternidade começa.  Por consequência, um tal princípio precisava ser estabelecido primeiro que tudo, 


para que desenvolvimento e prosperidade pudessem ter lugar.  (73-326, 10.8.1974)  


 


Apesar do facto de o ideal e amor serem mais preciosos para os seres humanos que mesmo a vida, os 


seres humanos de hoje acreditam que tais coisas lhes pertencem.  Este é um mal-entendido que 


precisa ser esclarecido.  De onde vêm o amor e ideal?  Vêm do nosso companheiro recíproco.  Sendo 


assim, uma lei de viver para os outros precisava ser estabelecida.     


Portanto Deus, que é o Rei da Sabedoria, antecipando as consequências de hoje, não podia deixar de 


estabelecer uma tal lei.  (73-326, 10.8.1974) 


 


O conceito de eternidade é impossível quando toda a gente vive para si própria.  Quando vocês vêem 


um objecto em movimento, podem discernir que, quanto maior for a força, entre os companheiros 


recíprocos, tanto mais depressa ele se move.  A razão por que Deus, o Rei da Sabedoria, estabeleceu 


a lei de viver para os outros, foi para tornar possível a existência da eternidade.  (75-322, 16.1.1975) 


 


Sei que muitos de nós são da opinião que preferiam morrer, que estar sob o controlo de alguém.  De 


facto, vocês podem ver esta tendência na camada social educada, mais que em qualquer outro lugar.  


Todavia, uma coisa que se devia compreender, é que os seres humanos eram felizes no passado 


quando estavam sob o controlo de alguém que vivia para eles.  Quando se observa a organização do 


mundo espiritual, Deus é o grande Soberano do cosmos, assim como o Ser Central que existe no 


centro de todas as coisas do universo, e assim, vocês não fazem ideia de quão bem-aventurados 


somos de ser governados por Ele.  Como Ele sabia que a esfera ideal da unidade, na qual estaríamos 


gratos mesmo que fossemos controlados por Ele durante dezenas de milhares de anos, podia ser 


estabelecida em tal lugar, Deus não teve outra alternativa senão estabelecer o princípio de viver para 


os outros.  (75-322, 16.1.1975)  


 


O amor não tem a sua origem em mim.  Sem um companheiro recíproco, não é possível encontrar 


amor e ideal, os quais são mais preciosos que a própria vida.  Até agora não tínhamos compreendido 


isto.  O ser do qual podemos receber este amor e ideal preciosos é o nosso companheiro recíproco.  


Para podermos estar no lugar onde podemos humildemente aceitar este amor e ideal preciosos, 


precisamos viver para os outros, e, é por isso que Deus tinha de estabelecer o princípio de viver para 


os outros.  (75-322, 16.1.1975) 


 


O amor não pode ser conseguido sozinho.  De onde vem o amor?  Não vem de mim próprio, mas do 


objecto.  Como vem do objecto, preciso curvar a cabeça e viver para ele.  É aqui que se aplica a lei 


da natureza que dita: “Vive para os outros!”.  Uma coisa muito preciosa vem para mim e, para 


recebê-la, preciso respeitar e viver para aquele que a dá.  Somente quando se pratica a “Filosofia de 


viver para os outros” se pode receber amor.  (142-277, 14.3.1986) 


  


Verdadeiro amor é o amor que dá, se esquece que deu, e dá uma vez mais.  Falso amor é o amor que 


dá, como parte de uma transacção, para obter lucro, o amor que diz ao recipiente que “tu devias dar-


me mais que eu te dei, porque te dei tanto”.  Tal é o amor de Satanás.  (138-172, 21.1.1986)  


 


A nossa terra natal é um lugar onde só aqueles que existem para Deus podem entrar, um lugar onde 


podem entrar aqueles que nasceram, viveram e morreram para os outros.  Como tal é a organização 


ideal da nossa terra natal original, para nos ajudar e treinar a encontrar o caminho para esse lugar, 


Deus estabeleceu muitas religiões no processo da história.   







A razão por que a religião tem ensinado, até agora, as pessoas a ser gentis, humildes e ter espírito de 


sacrifício, é que tais são as leis do mundo espiritual, e, uma vez que os seres humanos precisam de 


voltar para o mundo espiritual quando se libertam do seu corpo físico, a religião tinha de os treinar 


em preparação para o próximo mundo, enquanto ainda estavam na terra.  Portanto, as religiões de 


nível mais elevado enfatizaram um espírito de sacrifício e serviço mais elevados, de modo a alinhar 


as pessoas com o mundo espiritual, através da sua vida diária.  (75-320, 16.1.1975) 


 


As pessoas neste mundo perguntam frequentemente: “Ah! Que é a vida?” O problema imediato 


consiste em estabelecer uma visão sobre a vida, sobre a nação, sobre o mundo, sobre o universo, e 


consequentemente, uma visão sobre Deus.  Como deviam ela ser estabelecida?  A questão mais 


importante de todas consiste em saber como criar um sistema de prioridades na vida, e como todas as 


coisas externas podem ser relacionadas com ele. 


Contudo, da perspectiva baseada no princípio de viver para os outros, a visão mais valiosa da vida é 


que eu existo para toda a humanidade, para todo o mundo, para a nação, sociedade, família, a minha 


esposa e os meus filhos.  Encontrar felicidade em tal posição reflecte a melhor perspectiva possível 


sobre a vida.  (75-323, 16.1.1975) 







CAPÍTULO II 


 


Uma Perspectiva sobre a Família 


 


1. Que É uma Família Ideal? 


 


1.1. Porque é a família valiosa? 


 


A família é o ponto de partida onde o ideal de Deus pode ser realizado, assim como a felicidade da 


humanidade.  É o lugar onde todos os esforços humanos produzem fruto, e todo o trabalho de Deus é 


completado.  Porque é a família boa?  Porque ela é a base para todas as actividades livres baseadas 


no amor dos pais.  (Bênção e Família Ideal - 934) 


 


E a família ideal é um lugar onde se pode encontrar o amor eterno dos pais, o amor eterno entre 


marido e mulher, e o amor eterno dos filhos, baseados em Deus.  (90-201, 1.1.1977) 


 


Todos os seres humanos têm de ter uma família.  Uma família é composta pelos pais, filhos, e coisas 


materiais.  Que entidades podem manifestar, num curto período de tempo, o desenvolvimento da 


história de muitas gerações das Eras do Antigo Testamento, Novo Testamento e Testamento 


Completo?  São as coisas materiais, os filhos e os pais, por outras palavras, os pais, seus filhos e os 


seus bens materiais.  Todos eles são necessários, dentro dos confins de uma família.  (29-157, 


27.2.1970) 


 


O ideal da Igreja da Unificação não existe noutro lugar.  O começo, assim com a conclusão, é a 


família.  Até agora, nem sequer uma pessoa foi capaz de resolver este problema, e, por consequência, 


a sua solução tem sido procurada mais que nunca.  E como a felicidade está nessa solução, e como 


ela provou o seu valor infinito na sua forma sistematizada e universalizada, o Unificacionismo veio a 


ser oficialmente reconhecido.  Portanto, se todas as pessoas do mundo, sem excepção, viessem a 


curvar a cabeça e admitir que gostam deste “ismo”, o mundo seria automaticamente unido.  (26-103, 


18.10.1969) 


 


Os sessenta e seis livros da Bíblia todos exprimem o desejo de formar famílias ideais.  Que é que os 


homens desejam?  É ser casados com uma esposa ideal.  Se existir algum homem que afirme que não 


é isso que pretende, não se pode considerar um homem.  E o desejo mais fervente das mulheres, 


desde o seu nascimento, é encontrar maridos ideais.  Não importa quão importante uma mulher 


possa ser no mundo, não importa que tenha um curso superior ou um doutoramento em Filosofia, a 


sua maior esperança será encontrar um homem ideal.  Será encontrar um homem ideal que ela possa 


amar, e ter bons filhos e filhas.  Tal é a raiz da felicidade.  Como a doutrina da Igreja da Unificação 


está firmemente implantada em tais famílias, ninguém seria capaz de a destruir.  (26-103, 


18.10.1969) 


 


Onde é o Reino do Céu primeiro estabelecido?  É primeiro estabelecido nas nossas famílias.  Então, 


como se pode designar a nossa crença?  É a ideologia da família.  Nós defendemos o Cosmosismo; a 


palavra coreana para o cosmos é “Cheon Ju”, e o carácter chinês “Cheon” (天) significa “Céu” e 


“Ju” (宙)significa “Casa”.  Então, Cosmosismo é a ideologia da Casa do Céu.  Tenho de entrar em 


tais detalhes, de modo a esclarecer o significado da palavra cosmos.  (26-103, 18.10.1969)  


 


A família é uma pequena nação que tem as suas raízes na pequena sociedade.  É uma pequena nação, 


um pequeno mundo, e um pequeno cosmos.  Por conseguinte, vocês não podem fazer nada se 


abandonarem a família.  A grandeza da Igreja da Unificação deve-se ao facto de ensinar às pessoas 


tais coisas acerca da família.  (24-230, 17.8.1969)  


 







A família é a origem e base eterna.  Este facto não pode ser trocado pelo pai ou pelo irmão mais 


velho, na verdade, por nenhum sistema em nenhuma nação.  Além disso, este facto não pode ser 


trocado pelo mundo, pelos céus e pela terra, ou mesmo pelo próprio Deus.  Por essa razão, a palavra 


revolução nunca terá nenhum significado numa família.  (25-87, 30.9.1969)  


 


Os momentos mais importantes na vida de uma pessoa são os do nascimento, casamento e morte.  


Então como devia ela nascer?  Devia nascer bem, ou, como se diria na Igreja da Unificação, devia 


nascer com base no domínio do coração.  O próximo momento mais importante é aquele do 


casamento.  Vocês casam-se para viver.  Expresso de modo simples, casam-se para estabelecer a 


base de quatro posições.  Somente quando tais leis públicas do universo são estabelecidas na terra, a 


Vontade de Deus, assim como a vontade da humanidade podem ser realizadas.  E o lugar onde estas 


leis universais podem ser encontradas e manifestadas é a família.  (24-230, 17.8.1969) 


 


O mundo assemelha-se a uma família.  Isto é verdade em relação a qualquer mundo.  Por isso, o 


mundo ideal do futuro tem de ser estabelecido com base na trindade da família.  Então, qual é a 


finalidade da criação?  É completar a base de quatro posições.  Como os seres humanos precisam 


completar primeiro a base de quatro posições, toda a gente se casa e assenta a sua vida.   


Os seres humanos assemelham-se a Deus, e a sociedade, baseada nos seres humanos assemelha-se a 


eles, com base em Deus.  Para tornar isto uma realidade, eu fundei a Igreja da Unificação.  Embora 


saibamos que todo o mundo devia ser assim, isso ainda não aconteceu.  Porém, através de tais 


princípios, o mundo pode finalmente tornar-se um mundo à semelhança dos seres humanos.  Um 


mundo ideal é aquele que, na sua totalidade, tem uma pessoa como modelo.  A este respeito, ele 


transcende nações e raças.  (26-190, 25.10.1969) 


 


A família é a fundação horizontal, na forma de um mundo em miniatura.  Da família provêm a nação 


e o mundo.  Que é a família?  A família é a miniatura horizontal do mundo, e é o padrão relacional 


perante o centro absoluto.  Então, que são indivíduos?  São as alpondras nas quais o centro absoluto 


pode permanecer.  (26-258, 9.11.1969) 


 


A autoridade absoluta para julgar este mundo não pode ser conferida apenas a um indivíduo.  Precisa 


ser conferida a uma verdadeira família.  Que atacaria Satanás primeiro?  A família.  Portanto, se 


vocês formaram uma família, mas falharam em unir-se num só corpo, a família desintegra-se.  Uma 


ruptura é causada entre pai e filho, marido e mulher, na verdade, na família inteira,.  E a ferida 


causada no coração de uma pessoa que formou uma família, somente para vê-la desintegrar-se mais 


tarde, não pode cicatrizar por toda a eternidade.  Nenhuma consolação fará algum bem a essa pessoa.  


(30-85, 17.3.1970) 


 


Precisamos tornar-nos pais, marido e mulher, e irmãos e irmãs, com base na família, conforme a 


vontade de Deus.  (24-306, 7.9.1969) 


 


Porque é a família boa?  Porque ela fornece a base na qual se pode compartilhar amor livremente.  


Por consequência, uma pessoa tem saudades da sua terra natal e da sua casa, onde vivem os seus pais 


e irmãos.  (38-328, 8.1.1971) 


 


Quando o pai está satisfeito, toda a família está satisfeita; quando a mãe está satisfeita, toda a família 


está satisfeita; e mesmo quando o filho está satisfeito, toda a família está satisfeita.  A família é o 


lugar onde todo o universo pode sentir alegria simultaneamente.  (30-85, 17.3.1970) 


 


Vocês precisam controlar o vosso corpo e mente e tornar-se seres humanos perfeitos; e o marido e 


mulher precisam de se tornar um só corpo, de modo a formar uma família perfeita.  (30-246, 


24.3.1970) 


 







No dia em que a mãe e o pai se tornem um só corpo, essa família pode crescer e desenvolver-se, e no 


dia em que os filhos e os pais se tornem um só corpo, essa família pode florescer numa família a um 


nível mais elevado.  Então, que aconteceria se a família se unisse completamente com todos os seus 


parentes?  Um novo espírito nacional seria estimulado.  E se todos eles desejassem atingir um nível 


mais elevado, causariam a unidade de toda a nação, e seriam lembrados para sempre como uma tribo 


de sujeitos leais.  (74-313, 1.1.1975) 


 


Uma família do reino de Deus não pode ser formada à força; pelo contrário, aparece 


automaticamente onde há alegria.  Mesmo quando se ama, não se devia procurar só receber; o amor 


ideal é estabelecido unicamente quando uma acção de dar e receber tem lugar entre os dois.  (66-123, 


18.4.1973) 


 


Uma família feliz é aquela em que o marido vem para casa depois do trabalho, discute com a sua 


mulher tudo o que lhe aconteceu fora de casa, e tenta encontrar com ela novas áreas para explorar.  


Uma família feliz é aquela em que todos os seus membros põem em comum os seus esforços para 


descobrir novas coisas.  Quando os pais dão primeiro o exemplo fazendo isso, então os filhos 


automaticamente devotarão também as suas energias para criar tal família.  (29-113, 25.2.1970)  


 


A verdadeira família é o lugar onde o marido ama a sua mulher como a sua mãe, e onde a mulher se 


sacrifica pelo marido e o ama como o seu irmão mais velho.  E o Reino do Céu é o mundo onde um 


marido ama a sua mulher como Deus, e uma mulher ama e respeita o seu marido como Deus.  Uma 


tal tradição devia ser estabelecida nesta terra.  (Bênção e Família Ideal – 920)  


 


A mãe e o pai não se podem tornar um só sem amor.  Porque gostam vocês do amor?  Porque é o 


vosso destino, mesmo que não o desejem.  O ideal é que o pai e a mãe se amem um ao outro, mais 


que se amam a si próprios, e quanto mais isso acontecer tanto mais ideal será.  O que liga a mãe e o 


pai completamente num só são os elos de amor.  As correntes de metal enferrujam e finalmente 


partem-se no decurso do tempo, mas os elos de amor são eternos. 


E os laços entre pais e filhos não podem tornar-se mais estreitos com comida ou dinheiro.  É 


unicamente o amor entre pais e filhos que os pode unir.  (18-329, 13.8.1967)  


 


Uma família formada numa fundação que não pode ser abalada pelos elementos de uma revolução 


não seria absorvida por nenhumas filosofias ou ideologias.  Pelo contrário, essa família controlá-las-


ia e ultrapassá-las-ia.  Uma família com um tal padrão seria eternamente imutável, mesmo depois de 


décadas, séculos, e milénios, e manteria a forma de uma tribo e de uma nação.  (25-87, 30.9.1969) 


 


Que estaria dentro de uma embalagem de amor?  Quando vocês a desembrulhassem, uma vez 


chegados à terra natal, um marido ou esposa ideal apareceria.   


Além disso, essa embalagem seria um saco com sorte, do qual surgiria uma família ideal.  O que 


sairia desse saco seria a restauração do primeiro lugar.  Consequentemente, o indivíduo, a família, a 


tribo, raça, nação e o mundo estarão todos em primeiro lugar.  Se toda a gente estivesse em primeiro 


lugar, ninguém estaria acima ou abaixo de ninguém.  Por conseguinte, os irmãos e irmãs, assim 


como a própria família, seriam restaurados.  Para estabelecer uma tal fundação de unidade, uma 


embalagem de amor, que seria como uma arca cheia de tesouros, é necessária.  (19-295, 10.3.1968) 


 


1.2. Na família florescem o amor pela sociedade, nação e humanidade 


 


Logo que a vossa mente e corpo estejam unidos com base em Deus, movimento circular manifesta-


se em todas as formas e aspectos.  Portanto, no que respeita ao amor entre irmãos, o irmão mais 


velho devia amar o irmão mais novo, imitando o modo como os pais amam os filhos.  Numa família 


cujos membros estão unidos por tal afeição, o amor familiar desabrocha.  Este amor, por sua vez, 


desenvolver-se-ia em amor pela sociedade, e, em seguida, em amor pelo nosso povo.  Se toda a 







gente se amasse entre si deste modo, o mundo tornar-se-ia um mundo de amor.  Todavia, 


presentemente, temos uma ideia muito vaga sobre o modo de conseguir isto.  (28-170, 11.1.1970)  


 


Como devia ser o amor entre filhos?  Baseados em que padrão deviam eles amar-se entre si?  Os 


irmãos deviam amar-se uns aos outros como o pai e a mãe se amam entre si.  Com quem devíamos 


aprender a amar?  Devíamos aprender com os nossos pais.  (66-120, 18.4.1973) 


 


O amor ideal é estabelecido na família.  Contudo, Deus nunca teve verdadeiros filhos e filhas.  Ele 


nunca teve verdadeiros irmãos e irmãs ou marido e mulher, e assim, nunca se tornou o Pai.  Por isso, 


a vontade de Deus é cumprir todas estas coisas.  Somente em tal lugar habitaria o amor.  E as 


pessoas abandonariam tudo o que têm no mundo e tentariam encontrar o caminho para o lugar onde 


tal amor é manifestado.  (19-314, 17.3.1968)   


 


Que é o verdadeiro amor?  É o amor parental, conjugal, e filial.  Sem uma tradição de sacrifício uns 


pelos outros, o amor não pode durar muito tempo e seria destruído.  Como os pais se sacrificam 


pelos seus filhos, os laços de amor entre eles não se podem partir. 


E os filhos e filhas que crescerem recebendo verdadeiro amor dos seus pais, não podem ser pouco 


filiais para com eles.  Quando o marido e mulher tentam cada vez mais viver um para o outro e 


sacrificar-se um pelo outro, pensando nos seus corações, “Tu viveste para mim”, a sua família 


receberá bênçãos do Céu.  Tais famílias são a terra abençoada que Deus procura.  (43-323, 2.5.1971) 


 


Quando se considera quem é mais importante numa família, não são vocês, os filhos, que decidem 


isso.  Então, numa dada família, quem tem o valor mais elevado?  São os pais.  Considerem-se a 


vocês próprios como exemplo.  Autoridade, conhecimentos, honra e dinheiro talvez sejam preciosos 


para vocês, mas nenhum deles é mais valioso que os “pais”.  A seguir viria a vossa esposa e , 


finalmente, os vossos filhos.   


Existe algo, de facto, mais valioso que os vossos pais, esposa e filhos?  Não, não existe tal coisa.  


Então, porque gostamos de pais, esposa e filhos?  Porque temos amor por eles. 


O amor dos pais é absolutamente necessário para os filhos.  O amor conjugal é absolutamente 


necessário entre um marido e mulher.  O amor fraternal entre irmãos e irmãs, e a piedade filial para 


com os pais são também absolutamente necessários numa família.  (Bênção e Família Ideal – 915) 


 


De quem gostam vocês mais, na vossa família?  Dos vossos pais, não é verdade?  Porquê?  Porque 


eles estão na posição mais próxima, com a qual vocês podem manter uma relação de amor através da 


vossa vida inteira.  Aquele que amam mais a seguir, seria o vosso marido ou mulher.  Se o amor 


partilhado entre o marido e mulher não é um amor condicional, mas incondicional, então, esse amor 


seria a melhor coisa numa família, trazendo-lhe felicidade e harmonia, embora este amor talvez não 


esteja intimamente relacionado, em termos absolutos, com o amor eterno de Deus. 


Finalmente, há o amor dos filhos para com os pais.  Se os filhos puderem sacrificar-se e amar os seus 


pais de modo positivo, enquanto anseiam por um ambiente ideal no qual a esperança no futuro possa 


desabrochar, o seu amor será uma contribuição pura e sincera para a felicidade da família.  (Bênção 


e Família Ideal – 914) 


 


Quando se considera uma família, quem é o seu centro?  Seria o seu membro mais velho, isto é, se o 


bisavô ainda estivesse vivo, ele seria o centro da família.  Se os outros membros da família 


decidissem ignorá-lo, só por ele estar prestes a morrer, isso seria o mesmo que ignorar o mundo 


vertical.  Mesmo que ele se tivesse tornado senil, seria, mesmo assim, o centro dessa família.  Como 


tal, devia ser o primeiro a ser servido na altura das refeições.  Mesmo que o pai da família fosse o 


presidente dessa nação, mesmo assim o avô devia ser servido primeiro, porque o filho representa a 


posição horizontal.  (34-242, 13.9.1970) 


 







De onde provém a infelicidade?  A infelicidade apareceria primeiro, se perdêssemos o nosso ninho 


de amor.  Uma família feliz é aquela em que os filhos vivem com e atendem aos pais, os quais a 


protegem.  Tal família seria aquela em que os pais, representando Deus, são servidos no nível 


superior, enquanto, no nível horizontal, dois estranhos, representando duas famílias separadas, se 


unem como marido e mulher, ligados pelos laços de amor, obedecem às leis da natureza e continuam 


a linhagem da família.  (19-305, 10.3.1968)  


 


Numa família tem de haver pais e filhos. Só então essa família pode estabelecer as bases da 


felicidade.  Não se pode duvidar que a razão por que Deus anseia pela humanidade é encontrar a Sua 


própria felicidade.  E na Sua busca pela base da felicidade, Deus não pode cumprir este ideal sem a 


humanidade.  Somente quando Ele forma uma relação com ela, pode Deus encontrar essa base 


comum.  Tal como sentimos felicidade quando estamos emocionalmente satisfeitos nas nossas 


próprias casas, Deus também deseja sentir felicidade numa tal posição.  (32-198, 15.7.1970) 


 


Mesmo que uma pessoa tenha tudo o que alguma vez pudesse desejar neste mundo, e por isso cante 


de felicidade, tais coisas externas não podem trazer felicidade.  Elas podiam ser as condições para 


encontrar felicidade, mas não podem ser a própria felicidade.  Então, que determinaria se podem ou 


não encontrar felicidade?  Para poderem sentir felicidade, vocês precisam de pais afectuosos, 


cônjuge e filhos.  Nem sequer uma única pessoa na terra pode negar a verdade disto.  Se uma pessoa 


cumprisse só uma dessas condições, sentiria uma tristeza proporcional àquilo que falta, e no seu 


coração haveria insatisfação proporcional.  (21-140, 17.11.1968) 


 


Qual foi o ideal de Deus para os nossos primeiros antepassados?  Foi que o homem e mulher se 


unissem para formar uma família.  Então, o centro de uma família ideal não seria nem o homem nem 


a mulher.  Uma família é, no fim de contas, um grupo centrado no amor de Deus, com pais, filhos e a 


ligação de um marido e mulher.  Por consequência, podemos concluir que a Vontade de Deus é 


completar uma família baseada no Seu amor.  (Bênção e Família Ideal – 301)  


 


A nossa família ideal é o lugar onde os pais, filhos, marido e mulher, e irmãos e irmãs anseiam por 


se unir num só, com amor.  Num tal lugar começa a igualização mundial eterna, e consequentemente, 


o Reino do Céu na terra, seguido automaticamente pelo Reino do Céu no Céu.  (300-226) 


 


Uma vez que Deus é a substância original do verdadeiro amor, aqueles unidos por verdadeiro amor 


formam um só corpo.  Os pais são deuses vivos, permanecendo na posição de Deus, o marido e 


mulher representam a dualidade de Deus, numa relação recíproca, e os filhos e filhas são pequenos 


deuses.  Uma família de três gerações, organizada de tal modo, baseada em verdadeiro amor, é a 


fundação para o Reino do Céu.  Sem uma tal fundação, o Reino do Céu não pode ser estabelecido.  


A família é o centro do universo.  A perfeição de uma família é a base para a perfeição do universo, 


e, assim, se houver amor na família e pelo universo, pode-se ir para qualquer lado, sem restrições.  


Neste caso, Deus permanece na posição central, combinando todos os tipos de amor, como o Pai de 


todo o universo.  (298-306, 17.1.1999)  


 


O amor do homem, da mulher, do filho, da filha, dos pais e de Deus estão incluídos na fundação 


original ao nível da família.  Quem quer que ame os seus pais, cônjuge e filhos, num tal lugar 


harmonizado, vive uma vida do Reino do Céu.  (Bênção e Família Ideal – 946) 


 


Há um ditado que diz: “Tudo está bem quando há harmonia interior”.  Isto significa literalmente que, 


se a paz reina numa família, tudo vai bem.  Uma família aperfeiçoada é a família de paz, a qual 


forma a base do Reino do Céu.  A força motriz de uma família é o verdadeiro amor.  Verdadeiro 


amor é o amor puro e maravilhoso de se amar a Deus mais que a nós próprios e amar o nosso 


cônjuge mais que a própria vida.  Neste universo, Deus não criou uma força maior que o poder do 


verdadeiro amor.  O verdadeiro amor é o amor de Deus.  (219-118, 28.8.1991) 







 


Um ser humano devia ser parte da relação entre um pai e filho, assim como da relação entre um 


marido e mulher, e relação entre irmãos.  Por outras palavras, estas três relações deviam encontrar-se 


num ponto.  Só pode haver um ponto central.  Isso significa que o centro das coisas que estão acima 


e abaixo, à esquerda e à direita, e à frente e atrás, deve ser um só e o mesmo.  Se o ponto central 


fosse diferente para cada um deles, o equilíbrio das coisas que estão acima e abaixo, à esquerda e à 


direita, e à frente e atrás, seria destruído.  No fim, sete pontos compostos das posições superior e 


inferior, esquerda e direita, frente e trás, e finalmente o ponto central, seriam formados.  O 


significado do cumprimento do número sete é que os sete pontos se tornaram um só em verdadeiro 


amor aperfeiçoado, com base em Deus, e assim uma forma esférica perfeita foi conseguida, e uma 


família que manifesta harmonia e paz, foi formada.  (287-21, 10.8.1997) 


 


2. A Família é a Unidade Básica do Céu 


 


2.1. A família é a pedra angular do Reino do Céu na terra e no Céu 


 


O Reino do Céu tem de ser estabelecido a partir da família; como Jesus não formou uma família, não 


pôde entrar no Reino do Céu, mas, em vez disso, está no paraíso.  O paraíso é como a sala de espera 


pela qual vocês têm de passar para entrar no Reino do Céu.  O inferno começou a existir, porque os 


seres humanos caíram.  Não foi criado por Deus no começo.  (21-199, 20.11.1968) 


 


A base de quatro posições é a pedra angular do Reino do Céu na terra e no Céu.  O Reino do Céu 


não pode ser estabelecido só por um indivíduo.  Assim, Jesus não o pode estabelecer sozinho; o 


Espírito Santo tem de descer à terra.  (13-67, 17.10.1963 


 


O ponto de partida do Reino do Céu não é o indivíduo ou a nação.  É a família.  Por essa razão Jesus 


desceu à terra à procura de uma noiva.  É um indivíduo o ponto de partida do Reino do Céu?  Não, a 


família é.  (30-83, 17.3.1970) 


 


A família é a unidade básica na realização do Reino do Céu.  O Reino do Céu é um lugar de onde, 


uma vez que lá se tivesse entrado, nunca se desejaria sair, e o lugar onde habita Aquele que se 


desejaria encontrar dezenas e centenas de milhares de vezes e, mesmo assim, se ansiaria por mais.  


Se todas as pessoas na terra desejassem ir para esse lugar, encontrá-l’O e viver para sempre com Ele, 


o mundo seria unido num só.  Presentemente, a Igreja da Unificação está a caminho desse lugar. 


Porém, esse lugar não pode ser estabelecido de uma só vez.  Primeiro, a fundação do indivíduo tem 


de ser estabelecida; em seguida, a fundação da família, espalhando-se para a tribo, nação e mundo.  


(12-180, 1.4.1963) 


 


O Reino do Céu de uma família é estabelecido quando um homem e uma mulher estão 


completamente unidos; o Reino do Céu individual é estabelecido quando a mente e o corpo estão 


completamente unidos.  O marido, mulher e filhos deviam unir-se, com base na Vontade de Deus, no 


Reino do Céu da família.  A Vontade tem como objectivo a humanidade, e o centro da Vontade é 


Deus.  Por conseguinte, o Reino do Céu da família deve ser ligado ao lugar onde uma família existe 


para a humanidade, com base em Deus.  Temos de trabalhar para a humanidade, com base em Deus, 


e não só para Ele.  


Deus está a tentar encontrar uma tal família.  A não ser que tal família seja estabelecida antes de o 


mundo ser restaurado, toda a humanidade, todas as nações, e todas as famílias não podem ser salvas, 


e assim, para criar uma tal família, eu estabeleci famílias abençoadas.  (100-310, 22.10.1978) 


 


A base de quatro posições, de que o Princípio da Unificação fala, é o domínio do amor entre três 


gerações.  Quando três gerações vivem juntas em felicidade, o ideal da criação é realizado.  


Evidentemente que o marido e mulher se deviam amar mutuamente.  Além disso, deviam orar com 







amor pelos filhos e cuidar deles sinceramente, de modo a criar uma família feliz e harmoniosa.  


Quando isto é cumprido verticalmente e ligado horizontalmente, perfeito amor é estabelecido.  


Mesmo primos-irmãos e primos segundos deviam unir-se em amor, para criar a forma perfeita do 


amor.  (Bênção e Família Ideal – 947) 


 


A nossa família e o Reino do Céu têm a mesma forma.  Numa família há pais, marido e mulher, 


filhos, e irmãos e irmãs.  A nossa família pode ser unida através do amor.  Nesta fundação, 


unificação pode ser estabelecida, a vida pode ser ligada, e o ideal pode ser realizado numa família.  


Portanto, pode entrar-se no Reino do Céu, quando se pode respeitar o amor conjugal e o amor 


parental.  Os avós amaram os pais, os pais amaram um marido e uma mulher, e o casal amou os 


filhos.  Se qualquer destes for negado, o Reino do Céu não pode ser estabelecido.  Vocês deviam 


amar os vossos pais mais que o vosso marido ou mulher, e deviam amar os vossos avós mais que os 


vossos pais.  Este lema é a essência e o ideal do Reino do Céu.  (Bênção e Família Ideal – 946)  


 


Que é o mundo do ideal de Deus da criação?  É o lugar onde o Reino do Céu na terra e o Reino do 


Céu no Céu estão estabelecidos, com base na soberania dos Verdadeiros Pais.  O Reino do Céu só é 


estabelecido através da fundação do amor.  Ninguém no mundo da Queda recebeu o amor de 


verdadeiros pais; não há vestígios dele.  O mesmo é verdade do mundo espiritual, porque não houve 


ninguém que tivesse recebido o amor de verdadeiros pais na terra, antes de ir para lá.  O amor do 


homem, mulher, filho, filha, pais e Deus, estão incluídos na fundação original ao nível de família.  


Quem quer que ame os seus pais, cônjuge e filhos, em tal lugar harmonizado, vive uma vida do 


Reino do Céu.  (Bênção e Família Ideal – 946) 


 


Onde está o Reino do Céu?  Não cai simplesmente do céu.  É o lugar onde desenvolvemos uma 


tradição viva de dar e receber entre o pai, a mãe e os filhos.  É o lugar onde sentimos alegria 


completa em utilizar todas as coisas na nossa vida quotidiana, para criar um ambiente ideal.  (Bênção 


e Família Ideal – 945) 


 


Sinto que, daqui em diante, devia ensinar-vos as regras de uma família, as regras no que respeita à 


vida que deviam conduzir, como famílias do Céu.  Aqueles que estão a percorrer o curso da 


restauração têm alguém que lhes ensine, com base no Princípio, e assim deviam aprender dessas 


pessoas.  A era na qual eu próprio tomo responsabilidade por tais problemas, já passou. 


Cada uma e todas as famílias precisam ser salvas.  A organização da nossa Igreja da Unificação é 


uma das famílias.  Isso significa que colocamos as famílias primeiro.  Enquanto indivíduos foram a 


primeira consideração no passado, no presente damos primeira consideração à família.  (22-334, 


11.5.1969)  


 


O dia da reunião só chegará depois de termos passado pelas Eras da Palavra e da Substância.  E só 


depois desse dia ter chegado, podemos começar a nossa vida do Reino do Céu.      


No dia da reunião, teremos de atingir um tal estado que a Sua mente será sentida como a minha 


mente, o Seu coração como o meu coração, a Sua forma como a minha forma, as Suas dificuldades 


como as minhas dificuldades, as Suas chagas como as minhas chagas.  Somente quando vocês 


atingirem um tal estado e sentirem que a Sua mente é a vossa mente e o Seu coração é o vosso 


coração, se podem tornar famílias do Reino do Céu.  Para que se tornem famílias do Reino do Céu, 


precisam atingir um tal estado na terra.  (19-251, 15.1.1968) 


 


Onde começa a vida do Reino do Céu?  Começa na família, e em nenhum outro lugar.  O Reino do 


Céu é a versão da família dimensionalmente expandida; não está fora da esfera da família.  Por 


consequência, quando vocês abraçam a vossa esposa ou marido, precisam pensar que todos os 


homens e mulheres do mundo se estão a unir completamente.  A família é o lugar onde se pode fazer 


a oferta condicional de amar toda a humanidade.  (30-83, 17.3.1970) 


 







O Reino do Céu é estabelecido com base na família.  Por essa razão, vocês nunca se deviam 


esquecer de manter a vossa dignidade como famílias abençoadas.  (21-77, 20.10.1968) 


 


No futuro, o serviço dominical da Igreja da Unificação não devia ser no formato de um sermão, mas 


de um relatório.  O conteúdo do relatório devia ser aquilo de que essa família se pode orgulhar.  Por 


conseguinte, toda a família precisaria vir e assistir ao serviço.  Deste modo, as famílias podem tomar 


como modelo aquelas famílias que tiveram sucesso, e guiar para o caminho certo aquelas que não 


tiveram.  Assim, podemos estabelecer o Reino do Céu das famílias.  Vocês deviam ter em mente que 


o Reino do Céu na terra não pode ser estabelecido antes do Reino do Céu de famílias.  (23-63, 


11.5.1969)  


 


A razão por que não estou a construir nenhumas igrejas actualmente, é que tenho os meus próprios 


planos.  Não preciso de muitas pessoas em igrejas.  O Reino do Céu não tem a sua origem na igreja; 


tem a sua origem na família, isto é, na noiva e no noivo.   


A mulher nasceu para ver o homem, e o homem nasceu para ver a mulher.  Quando um bebé acorda, 


ele procura a sua “mamã”.  O marido devia chamar a sua esposa mais que o bebé chama a sua mamã.  


Uma pessoa que falhou em fazer isso é verdadeiramente digna de dó.  A esposa devia também 


chamar o marido mais que o marido a chama a ela.  Eles deviam tornar-se marido e mulher que 


possam fazer isso.  Como marido e mulher gozando da felicidade da harmonia conjugal, eles deviam 


chamar um pelo outro constantemente.  Se puderem viver desse modo para sempre, não enviarão os 


jovens, mesmo quando envelhecerem.  No futuro, organizarei uma viagem à volta do mundo para os 


casais abençoados que atinjam os oitenta anos de idade.  (23-55, 11.5.1969)   


 


Tal como no começo da nossa Igreja da Unificação, vocês deviam formar famílias e viver em casas 


onde, quando os vossos amigos vos vêm visitar, digam: “Eh, gosto deste lugar mais que da minha 


própria casa.  Aqui, cevada cozida e papa de aveia são mais saborosas que arroz na minha casa.  


Deixem-me ficar mais uma noite!”  Só quando a vossa família for tal que os vossos amigos que vos 


vêm visitar quererão abandonar as suas próprias casas para viver na vossa, ela pode ser chamada a 


família do Reino do Céu.  (16-328, 31.7.1966) 


 


O Reino do Céu entre marido e mulher só é estabelecido se um casal se torna um, com base no amor 


de Deus.  Ninguém pode dissolver essa união, e ela nunca se separará em duas.  Que espécie de amor 


encontraram vocês?  Se encontraram o amor de Deus, a vossa mente e corpo deviam estar 


completamente unidos, para que o amor de Deus possa habitar em vós.  Assim, o Reino do Céu para 


o casal e a família pode ser estabelecido.  Quando um pai e mãe estão completamente unidos em 


amor, e os filhos têm os seus objectos para amar, o Reino do Céu de uma família é realizado.  


Quando os pais se tornam pólos positivos e os filhos pólos negativos, o Rei do Céu de uma família 


aparece.  (Bênção e Família Ideal – 943)  


 


Num casal, que devia o marido fazer?  Ele devia estar envolvido em actividades da igreja.  E a 


esposa devia formar uma ligação com as coisas materiais.  É isto que eles deviam fazer em termos 


do ambiente.  Então, que deviam fazer em relação à família?  O pai, mãe e os filhos e filhas deviam 


unir-se completamente.  A partir daí, o Reino do Céu da família pode aparecer.  Portanto, para 


estabelecer o Reino do Céu baseado no amor, a base de quatro posições precisa ser cumprida.  (26-


101, 18.10.1969) 


 


2.2. A família é o campo de treino do verdadeiro amor 


 


O “cosmosismo” é uma ideologia para estabelecer a unidade entre a mente e o corpo, para 


estabelecer a família como a essência do amor, e para ligar esta ideia ao mundo espiritual e ao 


mundo físico.  O carácter chinês para “Ju” (宙) em “Cheon Ju” (cosmos) significa casa.  É por isso 


que uso o termo “cosmosismo”.  O cosmos é a combinação dos mundos invisível e visível.  Como é 







que isto se relaciona connosco?  Precisamos de uma família.  Se vocês não se puderem unir ao nível 


da família, o “cosmosismo” não terá nada a ver convosco.  A família é o padrão último para 


completar o ideal ensinado pelo “cosmosismo”.  Se não puderem ser felizes numa família, serão 


infelizes no mundo espiritual, assim como no mundo físico.  (26-190, 25.10.1969) 


 


O amor continua eternamente.  O amor é a máxima aspiração e, por esse motivo, toda a gente no 


mundo deseja herdá-lo de braços abertos.  Deixando por detrás um tal amor na terra, vocês podem 


justamente avançar para a presença de Deus, quando entram no mundo espiritual.  O lugar onde 


podem completar um tal amor é a família.  Entrar no Reino do Céu através da família não é mais que 


estabelecer a esfera de unidade do amor.  (Bênção e Família Ideal – 937) 


 


Se existe um Céu, tem de existir uma terra, e se existem um Céu e uma terra, têm de existir um 


homem e mulher que os representem.  Na família, reside o padrão de coração onde os dois podem 


ser unidos em todas as dimensões.  Esta família é o padrão absoluto para o mundo da finalidade de 


Deus, e pode ultrapassar quaisquer circunstâncias difíceis.  É aí que a fundação para uma nova 


história, um novo mundo e um novo cosmos, é estabelecida.  (25-148, 3.10.1969) 


 


Com base na família, devíamos realizar o “cosmosismo”.  O cosmos é a totalidade do Céu e terra.  O 


Céu e a terra são como a mente e corpo num homem.  A mente e o corpo deviam tornar-se um.  Um 


objecto é necessário para um sujeito; de modo semelhante, uma mulher é necessária para um homem.  


A união de um homem e mulher é uma família.  (26-189, 25.10.1969) 


 


Uma família é a fundação ética da sociedade e a organização exemplar, fundamental e primária.  


Numa tal família, o amor torna-se o mais nobre padrão de valor.  (Bênção e Família Ideal – 930) 


 


O valor dos seres humanos não devia ser colocado no mundo ideal, mas nas pessoas ideais.  Por 


conseguinte, para amar o mundo é necessário amar outras pessoas.  Devíamos amá-las como um 


homem ama a sua esposa ou uma esposa ama o seu marido.  (Bênção e Família Ideal – 929) 


 


Para se tornarem filhos de Deus, vocês precisam de se assemelhar ao Seu coração.  O Seu coração 


está implantado no mundo.  Por consequência, precisam de amar todas as pessoas no mundo.  Se 


sentirem que não as podem amar, devido à distância, amem a vossa nação, tribo, família e os vossos 


pais, porque os pais representam Deus, o marido e mulher representam Adão e Eva, e os filhos 


representam toda a humanidade.  (24-307, 7.9.1969) 


 


Que é o mundo ideal?  Ser colorido é mais ideal que ser de uma só cor.  Nesse sentido, qual é mais 


ideal, cinco raças vivendo juntas em unidade, ou cinco raças vivendo separadamente?  Todas as 


raças vivendo juntas seria mais ideal. 


Portanto, temos de reparar o mundo, que não está construído de um modo ideal.  Vocês pensam, ou 


não, que Deus gosta que o Rev. Moon repare este mundo estropiado?  Deus quer apoiar tal pessoa.  


Deste ano em diante, deviam focar a vossa atenção sobre como ampliar os laços de coração da 


família celestial, que herda a tradição celestial e ama a humanidade.  (Bênção e Família Ideal – 928) 


 


Levantem a mão se gostam de velhos avôs e avós.  Que se passa com aqueles que não gostam deles?  


Vejo que muitas das vossas mãos estão em baixo.  Se tivessem de cuidar de avós de quinhentos anos 


de idade, que fariam?  Gostariam deles mesmo assim?  Gostar de pessoas mais velhas é gostar de 


Deus, porque Ele é o Ser mais velho do mundo.  Se amam a Deus, deviam amar toda a gente, 


independentemente da idade, quer se trate de jovens avós ou tios ou filhos.   


Isto quer dizer que precisam amar a família de Deus.  Incluídos na Sua família estão japoneses, 


coreanos, americanos e pessoas de outras nacionalidades.  A pessoa com preconceitos raciais não é 


aquela que ama a família de Deus.  Preconceitos raciais não podem existir no mundo ideal.  Não é 


verdade?   







Quando filhos que receberam amor dos seus pais saem de casa e encontram pessoas da idade deles, 


sentir-se-ão muito íntimos e tentarão falar com eles e ajudá-los.  Quando pessoas que têm uma 


relação maravilhosa com os seus irmãos e irmãs penetram na sociedade, facilmente se darão bem 


com as pessoas que encontram, terão relações profundas com os seus vizinhos, e sentir-se-ão à 


vontade mesmo nas relações com o sexo oposto.  Chegarão a encarar o sexo oposto como os seus 


irmãos e irmãs, sem quaisquer desejos sexuais ou ideias mórbidas.  O Reino do Céu na terra é a 


família onde se pode sentir tais relações de amor, com base em Deus.  (Bênção e Família Ideal – 


927) 


 


A vida juntamente com avós, pais e filhos, é vida familiar sã.  Se uma geração falta na família, a 


família é estropiada.  Quando uma família ideal é estabelecida, essa família devia servir como os 


tijolos para construir o Reino do Céu.   


Nós temos a missão de estabelecer famílias ideais na terra.  Quando as pessoas que sentem o 


profundo amor dos seus avós, na sua família saem para a sociedade, por exemplo, para as ruas de 


Nova Iorque, sentir-se-ão muito íntimas em relação a pessoas idosas, e estas tratá-las-ão como seus 


netos.  Não importa aquilo que acontecer, elas quererão comunicar entre si, sentindo intimidade 


umas com as outras.  Jovens que serviram os seus avós, tentarão ajudar pessoas idosas 


imediatamente, sempre que elas precisem de ajuda.  (Bênção e Família Ideal – 927)  


 


A família composta de avós, pais, e filhos é a forma do mundo em miniatura.  O caminho para a 


humanidade consiste em expandir o amor pela família, em amor pelo mundo.  Vocês deviam 


considerar e amar pessoas idosas, como os vossos avós, as pessoas que parecem mais velhas que 


vocês, como os vossos irmãos e irmãs mais velhos, e as pessoas que parecem mais novas que vocês, 


como os vossos irmãos e irmãs mais novos.  Assim, a verdadeira pessoa é aquela que considera toda 


a gente como parte da sua família. O coração dessa pessoa pode amar toda a humanidade, 


transcendendo os muros e barreiras de nações.  Então, vocês estão verdadeiramente qualificados para 


amar o vosso pai e mãe.  (Bênção e Família Ideal – 926) 


 


Onde quer que vocês vão, não deviam considerar como estranhas quaisquer pessoas que encontrem.  


Em vez disso, deviam pensar nelas como membros da vossa família.  Quando vêem pessoas idosas, 


deviam pensar nelas como os vossos próprios pais e deviam estar sempre prontos a chorar com elas e 


a compartilhar a sua tristeza, se algo lhes acontecer.  (16-314, 31.7.1966) 


 


Uma verdadeira família é o lugar onde um marido ama a sua esposa, como a sua mãe, e uma esposa 


ama o seu marido, como o seu irmão.  Em seguida, o mundo onde um marido ama a sua esposa 


como Deus, e a esposa ama e respeita o seu marido como Deus, é o Reino do Céu da família ideal.  


Uma tal tradição devia ser estabelecida na terra. 


Vocês não podem abandonar os vossos irmãos mais novos ou mais velhos.  Não podem abandonar a 


vossa mãe.  Não podem abandonar ninguém na vossa família.  Por conseguinte, a palavra “divórcio” 


não pode existir.  Um marido representa o pai e um irmão mais velho; por isso uma esposa não pode 


abandonar o marido, do mesmo modo que não pode abandonar o seu pai e irmão mais velho.  Vocês 


têm de amar o mundo com tal amor.  Quando vêem uma pessoa da mesma idade da vossa mãe, 


deviam amá-la como a vossa mãe.  (Bênção e Família Ideal – 926) 


 


Porque tem toda a gente afeição pela sua família?  Porque ela é a base para acção livre, com base no 


amor parental.  Do mesmo modo, Deus também devia actuar livremente lá.  Quando a sociedade é 


composta dos indivíduos cujo conteúdo interno é um núcleo de amor, independentemente da sua 


aparência externa, Deus torna-se livre.  Não vos parece?  Quando vocês visitam a casa de alguém, 


como hóspedes, sentem-se desconfortáveis, não é verdade?  Porquê?  Porque não há laços de amor 


entre vocês.  Sentem-se embaraçados, porque os laços de amor não existem nas quatro direcções.  


Por consequência, o nosso caminho consiste em nos tornarmos homens e mulheres de carácter.  


(Bênção e Família Ideal – 925) 







 


A Igreja da Unificação considera que o Reino do Céu começa dentro da esfera da tribo.  Quando pais, 


irmãos, primos-irmãos e primos segundos se unem completamente, com base no avô, três gerações 


perfeitas são estabelecidas.  Quando este domínio tribal de amor se torna um com Deus na terra, todo 


o mundo será o mundo de amor, o Reino do Céu.  Quando uma mulher se casa numa família, tem de 


servir os avós e pais do seu marido, na posição de Deus e do seu marido. 


Ela também tem de se harmonizar com as cunhadas e cunhados.  Se tais relações de amor forem 


expandidas para a sociedade, nação e mundo, este mundo será cheio de paz e amor, em vez de crime 


e guerra.  Este é o Reino do Céu, o mundo ideal de Deus.  (Bênção e Família Ideal – 947) 


 


Onde fica o centro do universo?  Na família.  Onde fica a base para o estabelecimento do verdadeiro 


amor?  É na vossa família  Portanto, a família do ideal original, deve abraçar o amor do universo e 


sentir a sua protecção.  Também, uma tal família deve expandir o domínio do amor pelo universo, ao 


nível nacional, de modo a percorrer o caminho do patriotismo e, finalmente, deve atingir o nível 


mundial.  A pessoa que ama uma família é chamada um filho ou filha de piedade filial, a pessoa que 


ama uma nação é chamada um patriota, e aquela que ama o mundo é chamada um santo.  (Bênção e 


Família Ideal – 925) 


 


O centro da família é Deus, e este mundo devia ser a nação de Deus.  As famílias abençoadas 


deviam esforçar-se por levar uma vida ligada à nação de Deus.  A tribo, a nação e o mundo devem 


ser estabelecidos do ponto de vista que existimos e trabalhamos para os outros, e assim, uma família 


devia ser responsável pela organização do mundo centrado em Deus.  A Igreja da Unificação, 


dirigida por mim, é como uma tribo e uma nação.  A finalidade da Igreja da Unificação é formar 


uma nação composta de cinco raças unidas, que possam trabalhar para a causa do mundo.  Este é o 


meu objectivo, e é a finalidade que Deus deseja cumprir através de mim.  (Bênção e Família Ideal – 


947) 


 


A família é o centro de treino representativo, onde se pode receber educação no amor da humanidade.  


É o ambiente representativo para o estabelecimento do centro do coração.  Se vocês acreditam uns 


nos outros e vivem uma vida marital feliz na vossa família, permanecerão como o centro de todo o 


universo e serão abençoados com felicidade.  Esse é o ponto de começo do domínio ideal.  Seres sem 


amor vivem uma vida sem significado.  (Bênção e Família Ideal – 925) 


 


A família é criada para ser o manual para a vida no Reino do Céu.  Se vocês amam todas as pessoas 


da idade do vosso avô, como o vosso próprio avô, irão certamente para o Reino do Céu; se amam 


uma pessoa da idade dos vossos pais, como os vossos próprios pais, não haverá fronteiras para vós 


no mundo espiritual.  Se podem considerar todos os jovens do mundo como os vossos próprios filhos 


e filhas, serão capazes de visitar qualquer lugar no Reino do Céu.  Embora haja doze portões de 


pérolas, e a direcção já esteja estabelecida no mundo espiritual, poderão passar através de qualquer 


lugar.  A família é o material de ensino através do qual vocês se podem relacionar com todo o Reino 


do Céu.  Por outras palavras, é o manual.  (Bênção e Família Ideal – 924)  


 


Numa família, os pais deviam herdar completamente o eixo vertical e alinhar-se com ele.  Em 


seguida, o marido e mulher devem relacionar-se horizontalmente, formando um ângulo de noventa 


graus com o eixo.  O modelo é o mesmo para a nação.  O eixo de amor só existe num lugar. 


Por essa razão, embora a família, em si mesma, seja pequena, expande-se para a tribo, nação e 


mundo, à volta deste eixo.  A esfera ideal surge quando os diferentes tipos de relações com o eixo 


central continuam a expandir-se em todas as direcções.  Consequentemente, o trabalho que estou a 


fazer agora, consiste em endireitar o eixo, de modo a unir o mundo. 


Por conseguinte, eu devia conquistar a posição de príncipe de todas as ideologias, de modo a fixar a 


direcção.  Conquistarei esta posição, não pelo uso da força, mas digerindo com amor.  (Bênção e 


Família Ideal – 924) 







 


As vossas famílias representam a soberania do Reino de Deus.  Os pais estão na posição da 


soberania, os filhos na posição dos cidadãos, e as coisas materiais representam a terra desse Reino; 


subsequentemente, ser filial para com os nossos pais, é o mesmo que ser leal para com a nossa nação 


e também conduz uma pessoa a cumprir as suas obrigações como um santo.  Presentemente, a 


família tornou-se a origem de muitos actos vergonhosos, mas Deus espera que ela seja transformada 


num terreno santificado.  Por isso, a missão de salvar as famílias corruptas no domínio da Queda 


pertence-nos.  Embora as famílias nesta terra se estejam a desintegrar e a ser destruídas, não estamos 


em posição de as abandonar.  (35-306, 30.10.1970)  


 


3. O Ideal e Valor da Verdadeira Família 


 


3.1. Verdadeiros Pais, verdadeiros casais, e verdadeiros filhos 


 


Deus é o pai vertical, que tem verdadeiro amor pela humanidade.  Só existe uma tal relação vertical e 


perpendicular.  Ela é absoluta.  Não pode haver duas tais relações.  Se o Pai vertical fosse deixado 


sozinho sucumbiria.  Por consequência, os pais horizontais precisam ser encontrados e ligados ao Pai 


vertical.  Entrando em mais detalhes, o Criador é o pai vertical com verdadeiro amor, e Adão e Eva, 


criados, estão na posição dos filhos, assim como na dos pais horizontais, as encarnações substanciais 


de Deus.  E quando eles mantêm acção de dar e receber no lugar onde se unem e estão em sintonia 


uns com os outros, um ponto central aparece, e, ao mesmo tempo, o centro desse domínio de 


ressonância do casal será firmado.  Esta é a origem da vida, da qual vocês nasceram.  (183-40, 


29.10.1988) 


 


O Pai vertical requer um pai horizontal que se possa unir com Ele.  Porquê?  Ele é necessário para 


criar uma esfera.  Um ser, por si próprio, não pode formar uma esfera.  Uma esfera só começa a 


existir quando a frente e trás e a esquerda e direita estão ligadas, com base no vertical e horizontal.  


E só quando uma esfera é formada, nos podemos harmonizar com os outros e não viver uma vida 


centrada em nós próprios. 


O universo revolve à volta do seu eixo; está na posição do objecto perante o grande eixo do universo, 


Deus, e revolve à Sua volta.  É por isso que permanece no mesmo nível.  Portanto, só existe um 


criativo verdadeiro amor de Deus no universo.  Só existe um eixo.  Não podem existir dois.  (182-


143, 16.10.1988) 


 


As teologias que existem actualmente descrevem o Criador como um Ser Divino e os seres humanos 


como essencialmente inferiores e seculares.  Elas tratam toda a humanidade como pecadora.  


Todavia esta percepção é errada.  Deus criou a humanidade por causa do amor. 


Assumindo que só existia o amor vertical de Deus, os filhos concebidos por Ele estariam numa única 


linha vertical.  Ele não seria capaz de os fazer expandir horizontalmente.  Tendo isto em conta, Deus 


não é Aquele que daria nascimento aos Seus filhos; em vez disso, Ele tê-los-ia através de 


Verdadeiros Pais.  E o casal permanecendo na posição dos pais do verdadeiro amor horizontal, são 


Verdadeiros Pais.  Eles são os pais com amor horizontal que formam um ângulo recto com Deus, o 


Verdadeiro Pai com amor vertical.  Por esse motivo, o amor de ambos os pais é necessário.  De um 


lado está o Pai que é o Criador, e do outro lado estão os verdadeiros pais físicos, os companheiros 


objecto de Deus, que foram criados na procura do ideal.  Por conseguinte Deus está na posição do 


Pai espiritual e os Verdadeiros Pais estão na posição dos pais físicos.  Deste modo, os seres humanos 


deviam ter nascido com base tanto no amor vertical como no horizontal.  (182-258, 23.10.1988) 


 


Porque deviam vocês ter filhos?  Para poder sentir o coração profundo de Deus, a Sua alegria e 


deleite quando Ele criou Adão e Eva.  Por essa razão, aqueles que não têm filhos falham em apreciar 


os seus pais, marido ou mulher.  Talvez tenham amado no passado e amem no presente, mas não 







podem abrir o futuro.  O avô e avó representam o passado, o pai e a mãe, o presente, e os filhos e 


filhas, o futuro.  E o lugar onde estes três se podem unir num só, é a família.  (216-192, 31.3.1991) 


 


Eva é a noiva externa de Deus.  Então, porque criou Deus Adão e Eva?  Foi para a reprodução.  Para 


multiplicar os Seus descendentes.  Que conseguiria Ele, pela multiplicação dos Seus descendentes?  


Desse modo, multiplicaria os cidadãos do vasto Reino do Céu.  Seria a reprodução possível no 


mundo espiritual?  De modo nenhum, porque o amor de Deus é vertical e desce como uma linha.  


Uma vez que desce por um único caminho vertical, a reprodução não pode ter lugar nessa linha 


vertical.  Então, porque criou Ele Adão e Eva, que são a base horizontal da reprodução, a fundação 


do amor?  Como eles permanecem no plano horizontal, revolvem do este para o oeste.  Um plano de 


cento e oitenta graus expande-se infinitamente.  Consequentemente, a reprodução é necessária de 


modo a levar aqueles que nascem neste vasto plano horizontal para o mundo espiritual, como os 


cidadãos eternos do Reino do Céu.  E o lugar onde a reprodução tem lugar, é a terra.  Isto acontece 


porque a reprodução só é possível através do corpo físico de homens e mulheres.  Bebés não podem 


nascer no mundo espiritual.  (213-265, 21.1.1991) 


 


Os cidadãos do Reino do Céu não nascem no mundo espiritual.  Para que criou Deus os seres 


substanciais?  Foi para multiplicar os cidadãos do Reino do Céu.  Sem corpos substanciais a 


reprodução não pode acontecer.  O amor vertical só atinge um ponto.  É somente quando este amor 


revolve, com base na fundação horizontal, que uma esfera que revolve trezentos e sessenta graus 


pode começar a existir.  Existe um espaço abundante para essa esfera se estabelecer.  É deste modo 


que os filhos e filhas de Deus podem nascer na terra.  Por isso, não é um infortúnio ter muitos filhos 


e filhas aqui na terra.   


Quanto mais filhos e filhas nascem na terra, tanto mais cidadãos haverá no Reino de Deus.  O que 


Deus deseja é um mundo ilimitado.  Não devia haver nenhum lugar vazio neste vasto mundo.  Ele 


precisa de cidadãos para encher o mundo, até que transborde.  (218-130, 14.7.1991) 


 


Qual é o ponto de começo?  É a verdadeira dignidade de pais, verdadeira dignidade real e verdadeira 


dignidade do filho mais velho.  Este era o ponto de partida do qual Adão e Eva deviam ter começado.  


Eles são o palácio principal de Deus.  Onde quer que fosse que eles se aperfeiçoassem, estaria o 


palácio de Deus.  Nesse lugar estaria o palácio de Deus, assim como o amor de Deus.  Quando os 


seres humanos e o Criador, a criação e o Criador estão unidos num só, a fundação do verdadeiro 


amor é estabelecida.  O ponto de partida desta união é o centro de Deus.  É a fundação para a família 


original aperfeiçoada de Adão, e o palácio onde Deus pode habitar para sempre.  (218-189, 


28.7.1991)  


 


Que é que o nosso coração deseja, quando nós, seres humanos, acordamos de manhã?  No momento 


em que acordamos, não nos preocupamos com o que comeremos ao pequeno-almoço, ou com o 


trabalho que temos de fazer nesse dia, ou os problemas de todo o mundo; em vez disso, desejamos 


possuir um coração imutável, cheio de amor noite e dia, durante todo o ano, durante a nossa vida 


inteira.  Este é o lugar onde tais homens e mulheres podem formar uma unidade horizontal perfeita e 


ser ligados com o Deus vertical formando um ângulo recto.  É o lugar onde os seres humanos podem 


ser unidos com Deus em amor e formar o mundo ideal de amor.  Para isto, Deus criou o Céu e a terra.  


(213-157, 20.1.1991) 


 


Como nascemos nós?  Com base no ideal original da criação, que é o amor de Deus, as vidas da 


nossa mãe e pai, os seres substanciais criados através do amor, foram excitadas e incendiadas, deste 


modo unindo-se completamente, e foi assim que eu nasci.  Que os incendiou?  Foi a completa 


assimilação do homem e da mulher.  As suas células foram incendiadas, e com base no amor dos 


pais, eu nasci, herdando uma vida, linhagem e sangue.  Por esse motivo nós somos o fruto do amor 


dos nossos pais.  Somos o fruto do amor dos nossos pais.  (213-157, 20.1.1991) 


 







Os fundamentos dos princípios de Deus da criação são que as mulheres nasceram para os homens, e 


os homens para as mulheres.  Não foi para eles próprios.  Para o homem, a mulher é o centro, e para 


a mulher, o homem é o centro.  Eles não nasceram para si próprios.  Não começaram a viver para si 


próprios.   


Para que criou Deus o mundo?  Se toda a gente compreendesse que foi para o amor, quão pacífico e 


unido seria o mundo?  Por causa disso, como Deus tem amor absoluto, o Seu objecto certamente 


viverá para sempre.  Essa é a coisa mais preciosa de todas.  (215-300, 21.2.1991) 


 


Toda a criação teria aparecido maravilhosa aos vossos olhos na altura do vosso casamento, tal como 


aconteceu quando Deus criou o universo.  Toda a criação, incluindo vocês, existe através de amor.  


Quando vocês compreendem isto, então, através desse amor, as emoções fundamentais que Deus 


sentiu na altura da Criação, podem ser criadas e partilhadas com o vosso cônjuge, e todas as formas 


de existência na terra, completamente unidas.  Por outras palavras, vocês também sentiriam as 


sensações fundamentais de Deus na altura da Criação.  Vocês também são uma parte da criação, que 


herdou todos os ideais concebidos por Deus, quando Ele estava a criar o universo.  Se puxassem o 


verdadeiro amor em direcção a vocês, os céus e terra também seriam arrastados na vossa direcção.  


Mesmo coisas que estão longe de vocês seriam arrastadas na vossa direcção, se fossem puxadas por 


verdadeiro amor, e aquelas coisas perto de vocês, poderiam ser enviadas para um lugar longe, 


através do verdadeiro amor.  (216-192, 31.3.1991)  


 


Os filhos e filhas nascidos no mundo de uma cultura são os príncipes e princesas do Deus absoluto.  


No palácio de Deus, os príncipes e princesas são precisamente os seres humanos.  Este palácio é 


centrado no Criador, Deus.  Nós somos a Família Real centrada sobre o Rei dos Reis, o Criador.  


(218-198, 28.7.1991) 


 


Os órgãos reprodutores dos homens e mulheres são prendas herdadas do Criador e dos antepassados, 


e têm permanecido inalterados através das eras.  São prendas preciosas, com as quais nem mesmo o 


próprio Deus pode interferir, e que não podem ser violadas nem mesmo pelos nossos antepassados.  


Se alguém as violasse, essa pessoa tornar-se-ia a carne e sangue do diabo, destruindo o palácio 


principal do amor, o centro das grandes leis do Céu.  Os órgãos reprodutores são o palácio principal 


da vida, dando nascimento na fundação de verdadeiro amor eterno, como pura essência de Deus.  


Eles são também a origem de uma nova linhagem de sangue.  Para que foram os órgãos reprodutores 


criados?  Foram-vos dados pela grande causa dos céus e da terra, para a grande administração 


providencial do universo.  (193-147, 3.10.1989) 


 


Na altura da Criação, Deus concebeu o homem e a mulher com os órgãos sexuais como o seu 


emblema.  Por isso, a força que move os órgãos reprodutores, controla todos os elementos estruturais 


dos seres humanos.  Por esta razão, um homem e uma mulher unem-se completamente no acto de 


amor e dão nascimento a um filho.  Que acontece durante o nascimento?  A quem se assemelha o 


bebé?  O bebé torna-se ligado ao sistema nervoso da mãe e, por isso, o seu próprio sistema nervoso 


desenvolve-se de maneira semelhante.  Podem ramos crescer, se não houver raízes?  A lógica disto 


não pode ser negada. 


Quando um homem e uma mulher se tornam excitados durante o acto de amor, um princípio 


determina que a sua mente e corpo se unam num só.  Isso é lógico.  Então, qual é o órgão por meio 


do qual o amor, vida e a nossa geração podem ser ligados continuamente à geração dos nossos 


filhos?  Esse órgão é o órgão reprodutor do homem e da mulher.  Então, que vem primeiro, amor ou 


vida?  Nesta questão está o problema.  De modo semelhante aos problemas no mundo de hoje 


causados pela nova filosofia materialista, que pergunta se foi a mente ou corpo que apareceu 


primeiro, nós também precisamos perguntar a nós próprios: o que é mais precioso, o amor ou a vida?  


Este é o problema.  Que vem primeiro?  A ordem de importância precisa ser determinada.  E a 


resposta é que o amor vem primeiro.   







Quando Deus primeiro estabeleceu o ideal da criação, Ele não o fez com base em Si próprio.  Em 


vez disso, centrou-se no amor, e, por conseguinte, criou o mundo relacional.  Isto está logicamente 


correcto.  (193-145, 3.10.1989) 


 


De onde vieram os homens e mulheres?  Se existe um Criador do universo, eles teriam tido a sua 


origem n’Ele.  Então, para que finalidade criou o Criador, homens e mulheres?  Para que os criou?  


Foi para o amor.  Que amor?  Verdadeiro amor.  Assim, o que é o verdadeiro amor?  O verdadeiro 


amor é o amor que é eterno e, contudo, imutável.  Embora as eras e as circunstâncias possam mudar 


com o tempo, esse amor permanecerá inalterado.  Em suma, os homens e mulheres foram criados 


para cumprir o ideal de verdadeiro amor, cuja verdadeira natureza é única, eterna e imutável.  Não 


foram criados para si próprios.  A Criação começou baseada em Deus, que é a raiz de tudo.  Portanto, 


pode dizer-se que todo o universo foi criado por causa do amor.  (213-156, 20.1.1991) 


 


Uma verdadeira família amadurecida através de verdadeiro amor é o ninho de Deus.  (173-166, 


14.2.1988) 


 


A maior mágoa de Deus é que Ele não educou os filhos, os irmãos, os maridos e mulheres, e não os 


ensinou a ser verdadeiros pais.  (228-34, 1.3.1992) 


 


3.2. As qualidades de uma verdadeira família 


 


A terra pátria para onde vocês precisam ir depois de restaurarem os quatro grandes domínios do 


coração e as três grandes realezas, com o amor da Família Real dentro de vós, é o Reino do Céu.  


Verão logo que morrerem.  Mesmo o homem mais extraordinário estaria em apuros por causa disto.  


Por isso, deviam tomar uma decisão e tomá-la depressa, para receber a Bênção, para que não se 


lamentem quando esse tempo chegar.  “Eu devia ter ouvido as palavras do Rev. Moon!”  Essa é a 


solução mais rápida.  (239-76, 23.11.1992)   


 


Satanás arruinou os quatro grandes domínios do coração e as três grandes realezas.  Ele arruinou o 


Reino de Deus e o mundo futuro, destruindo assim as realezas dos três domínios.  Por essa razão, 


para podermos entrar no Reino do Céu precisamos de nos tornar perfeitas encarnações dos quatro 


grandes domínios do coração, e tornar-nos pessoas que possam receber o amor da Família Real, 


como os príncipes e princesas de amor que herdarão as Três Grandes Realezas.  É o princípio 


celestial que tais pessoas entrarão no Reino de Deus.  (239-74, 23.11.1992) 


 


Como tudo foi perdido através da Queda Humana, quando se encontra a nossa esposa como 


representativa de Deus, sentir-se-á o coração de uma filha ou de um irmão mais novo.  Igualmente, 


sentir-se-á também o coração da noiva, da mãe, e mesmo dos novos filhos e filhas.  Por isso, quando 


as pessoas me viam queriam fazer de mim seu filho.  Restaurando um tal domínio de coração, 


podem julgar o que está certo e o que está errado, o bem e o mal e, consequentemente, podem voltar 


para o lado do Céu; deste modo, todos os ressentimentos e sofrimentos podem ser aliviados.  É assim 


que a mente trabalha, e nada se pode fazer para o evitar. 


Vocês precisam formar famílias de amor.  Anunciem que o Reino do Céu é o lugar onde podem 


entrar membros da Família Real completamente unificada, que sentiram amor nela; o domínio da 


Família Real de príncipes e princesas do Reino de Deus, na esfera do amor de Deus!  Ámen!  


Enquanto estão a viver, precisam basear a vossa vida neste princípio.  E mesmo quando passam para 


o próximo mundo, precisam fazer o possível para seguir este princípio.  Em toda a minha vida, 


nunca pensei noutra coisa senão nisto.  (238-262, 22.11.1992) 


 


Todos vocês, quando estão em casa precisam servir o vosso avô e avó, como serviriam a Deus.  


Precisam servir a vossa mãe e pai como se eles fossem o rei e rainha, o centro da família.  E, como 


os filhos e filhas de tais mães e pais, vocês são os príncipes e princesas que precisam herdar os seus 







respectivos deveres, enquanto estão a crescer, e uma vez que tenham crescido, precisam herdar a 


realeza do futuro e dirigir o mundo.   


De agora em diante, os membros da Igreja da Unificação deviam guardar estes pensamentos no seu 


coração e estar em sintonia com tal ordem de amor.  Quando se tiverem tornado os pais, mães, avós 


ou filhos de uma tal família, irão automaticamente para o Reino do Céu.  O Reino do Céu é o lugar 


onde podem entrar as pessoas que sentiram tal amor da Família Real do Reino de Deus.  (221-309, 


26.10.1991) 


 


Os membros da Igreja da Unificação têm relações mais estreitas entre si que com os seus próprios 


irmãos.  Deste modo, no mundo do futuro, a frente e trás precisam unir-se completamente, em 


seguida o marido e mulher precisam unir-se completamente, e finalmente, a esquerda e direita 


precisam unir-se num só.  Expresso de modo mais simples, o acima e abaixo, frente e trás, e 


esquerda e direita precisam unir-se completamente.  Acima e abaixo representam os deveres de 


filhos; frente e trás, os deveres de irmãos; e esquerda e direita, os deveres de marido e mulher.  E, 


uma vez que a perfeição tenha lugar deste modo, vocês podem, então, ascender à posição de Deus no 


mundo espiritual e tornar-se como Ele.   


A única maneira que podem voltar para Deus, é através de verdadeiro amor, e nada mais.  A 


Verdadeira Família é a versão alargada da família de Adão treinada e aperfeiçoada, baseada no 


padrão oficial, e assim, logo que é expandida para o mundo, trará a unidade do Este e do Oeste, 


assim como do homem e da mulher.  O objecto precisa de se unir completamente com o homem, o 


sujeito; frente e trás precisam de se unir num só; e acima e abaixo precisam unir-se num só.  Desse 


modo, o mundo unido verá sem dúvida a perfeição e acabamento de tudo o que tem lugar nele 


através de verdadeiro amor, baseado no princípio!  Ámen!  (222-321, 6.11.1991) 


 


Considerando que o curso da vida de hoje é aquele de uma pessoa que anda sem destino, que 


precisamos ter?  Precisamos sentir amor.  Devido à Queda Humana os seres humanos não receberam 


o amor original do pai e da mãe, e assim, com o amor dos Verdadeiros Pais, verdadeiros irmãos, 


verdadeiro marido e mulher, e verdadeiros filhos e filhas, vocês precisam formar uma família 


vertical e criar um ambiente horizontal, isto é, expandir a vossa família em numerosas famílias, em 


todas as direcções.  E assim, quando estas famílias tomam a forma de verdadeiras famílias que 


podem ligar o vertical com o horizontal, desse modo estabelecendo a ligação aos domínios da tribo, 


raça, nação e mundo, o mundo assim ligado através do amor, será aquilo que se chama o Reino do 


Céu!  (139-212, 31.1.1986)  


 


O amor dos filhos, irmãos e pais precisa ser expandido.  Quando este amor é expandido e 


formalizado, de tal modo que ocorre no mundo inteiro, a família tornar-se-á uma família 


aperfeiçoada dos céus e da terra, herdando a nação vertical e a nação horizontal.  As pessoas que 


viveram em famílias que sentiram o coração interno de Deus, assim como as formas substanciais 


externas de Adão e Eva, pertencem ao domínio da Família Real do Reino de Deus.  Não é simples?  


O que estou a dizer é verdade.  (240-17, 11.12.1992)  


 


Só há uma posição central nos três ideais principais do amor de Verdadeiros Pais, do verdadeiro 


professor e do verdadeiro dono.  Só há uma tal posição baseada nos pais da verdadeira família.  


Mesmo eu próprio regresso a casa, à noite, não é verdade?  Mesmo o presidente de uma nação 


regressa a sua casa, à noite.  Por conseguinte, o lugar onde um representante baseado no amor 


parental ensina, é a escola; e a pessoa que governa uma nação, na posição de um pai afectuoso, é o 


presidente.  (213-124, 16.1.1991) 


 


Então que é o verdadeiro amor?  O verdadeiro amor consiste em dar mais do que se tem, e esquecer-


se que se deu.  Que é o patriotismo?  É dar a vida e esquecer-se.  Um verdadeiro marido é alguém 


que está disposto a dar a sua vida repetidamente, e para sempre, pela sua esposa.  Permanecer em tal 


posição é o caminho percorrido por um verdadeiro marido, verdadeira esposa, verdadeiro filho, 







verdadeiro irmão, verdadeiro pai, e uma verdadeira família.  Uma família na qual o avô, a avó, a mãe 


e o pai, o marido e mulher, e os filhos e filhas estão todos prontos a fazer isso, acabará 


automaticamente no Reino do Céu, mesmo que Deus lhes tivesse dito que não viessem.  Porquê?  


Porque se assemelham a Ele.  (210-32, 30.11.1990)  


 


Vocês não precisam de muito dinheiro.  O dinheiro desaparece, assim como o conhecimento, e tudo 


o mais.  Contudo, a tradição da verdadeira família baseada no verdadeiro amor, permanece para 


sempre, mesmo no mundo espiritual.  Isto é a coisa mais preciosa de todas.  (215-160, 17.1.1991) 


 


Se a família de Adão e Eva tivesse cumprido a sua responsabilidade, desde o filho até aos irmãos, 


marido e mulher, e pais, os seus filhos e filhas não teriam acabado do modo como acabaram.  Porém, 


os filhos e filhas de Adão não alcançaram o domínio do amor de Deus.  Se tivessem sido os filhos e 


filhas de Adão não caído, teriam todos sido ligados horizontalmente e teriam assim estabelecido o 


Reino do Céu na terra; em vez disso, o vertical e horizontal não foram ligados, e assim, o Reino do 


Céu não pôde ser estabelecido.   


Por essa razão, os filhos e filhas precisam herdar as duas nações. 


Como na Família Real, os filhos e filhas herdam o Reino de Deus assim como o Reino na terra, a 


nação vertical e a horizontal, e as linhagens dos pais verticais e horizontais, eles são elegíveis para 


herdar todas as coisas internas dos pais verticais e todas as coisas externas dos pais horizontais.  


Fazer parte da Família Real, significa levar a vida actual de ter herdado as duas nações.  E o facto 


que vocês se tornaram a Família Real, significa que permanecem na fundação aperfeiçoada, na qual 


podem ser aceites, sempre, por ambas as nações.  (240-17, 11.12.1992) 


 


O amor de uma mãe e dum pai pode ser considerado a flor que representa todos os homens e 


mulheres do mundo, espalhando a sua fragrância e sendo simultaneamente a base do fruto.  É o 


representante.  Em suma, a mãe e o pai representam os homens e mulheres do mundo.  Então quem 


representam os seus filhos e filhas?  Representam os descendentes das gerações futuras.   


Por consequência, a mãe, o pai e o filho precisam unir-se completamente, através do amor de Deus, 


e praticar um amor tal que, aqueles que estão acima vivem para aqueles que estão abaixo, e vice-


versa.  Não vivem para si próprios.  Da perspectiva da natureza original da criação de Deus, vivem 


para os outros.  (214-270, 3.2.1991)  


 


O avós deviam conduzir-se como representantes de Deus, os pais, como o presidente do mundo, e os 


filhos e filhas, como os filhos e filhas do rei do reino de Deus, isto é, os príncipes e princesas; tal é o 


ideal da família, e a família original do amor de Deus, o Criador.  A família é o palácio do Reino do 


Deus, e, como tal, os seus membros representam a Família Real do Reino de Deus.  O avô, do ponto 


de vista de Deus, é o representante dos príncipes e princesas. 


Os vossos pais são os representantes dos príncipes e princesas de todas as nações no mundo.  Não é 


verdade?  Não acalentam todas as pessoas um tal desejo?  Toda a gente é o mesmo.  Os filhos são os 


representantes dos futuros príncipes e princesas de todo o universo.  O centro, que tem um tal grande 


valor, é a nossa família.  Isto é algo de que nos podemos orgulhar.  O facto de estarmos na fundação 


de uma tão extraordinária lógica, é verdadeiramente precioso.   


“Tenho orgulho de Deus”.  Quando vocês dizem isto, Deus sentirá o mesmo acerca de vocês.  “Eu, 


como a família central, senti orgulho de ser a família representante do marido e mulher ideais”.  


Quando vocês estão prontos a proclamar isto, o todo, incluindo todas as coisas do futuro, dar-vos-á 


as boas-vindas.  Reconhecem os antecedentes que estão por detrás da família histórica, a família de 


tal valor?  Esta é a organização da família ideal, como foi criada por Deus.  Vocês precisam avançar 


para uma tal posição.  Deus está na posição do Avô, e, qualquer pessoa que vem à Sua presença, 


obedece-Lhe.  (216-299, 14.4.1991) 


 


Amar e respeitar o avô é o mesmo que herdar o passado e aprender acerca do mundo do passado.  


Do pai pode aprender-se o presente, e amando e cuidando dos nossos filhos, podemos aprender o 







futuro.  E aquilo que se herda, a linhagem de sangue que se herda através da avó e avô, e da mãe e 


pai, é verdadeiro amor.  Herda-se verdadeiro amor. 


Embora a avó e avô sejam velhos, estão unidos num só através de verdadeiro amor, assim como a 


mãe e pai, e por isso, vocês precisam tornar-se como eles e herdar o futuro.  E, a não ser que formem 


uma verdadeira família, nunca podem herdar o futuro. 


Olhar para estes três membros da família, é o mesmo que olhar para o universo.  O amor do universo 


está na verdadeira família que representa toda a história, a começar por Deus, assim como o presente 


e o futuro.  Numa verdadeira família, a avó, a mãe e a irmã mais velha, são amadas.  Do mesmo 


modo, no reino animal, a fêmea e macho também são amados; é assim que todas as criaturas neste 


mundo são.   


Isto significa que a família é o manual no qual se pode aprender o amor do universo.  Sem a avó, a 


família é instável.  O mesmo é verdade de uma família sem um avô ou qualquer dos pais.  Somente 


quando a família tem todos os seus membros, se pode mover directamente para o Reino de Deus tal 


como é.  Os avós, a mãe e pai, e os filhos, todos entram no Reino do Céu como são. 


A pessoa que ama os verdadeiros avós, verdadeiros pais, verdadeiros filhos, verdadeira família, 


verdadeira nação e verdadeiro universo, pode entrar no Reino do Céu.  E o livro modelo é a família.  


Se vocês pensassem em Deus, com tais pensamentos na vossa mente, o vosso futuro seria eterno.  


Quando pensam em Deus e dizem: “O meu amor é para o futuro”, então, o vosso futuro será 


eternamente abençoado.  (162-140, 5.4.1987) 


 


4. Entramos no Céu como Famílias 


 


Uma família pertence a uma nação, uma nação pertence ao mundo, e o mundo pertence ao universo; 


por isso, se vocês amam a Deus, atingirão a condição que amaram tudo no universo, embora tenham 


abandonado a vossa família e nação.   


Por consequência, a Igreja da Unificação diz-vos que vivam para o mundo e Deus.  Se vocês 


puderem amar o mundo e a humanidade, tanto como me amam a mim, podem ir para o Reino do 


Céu.  (Bênção e Família Ideal – 954) 


 


Quando dizemos Pai Celestial, estamos a dizer que Deus é um Pai.  Se Adão e Eva não tivessem 


caído, ter-se-iam tornado o Rei e a Rainha da nação, assim como os pais.  Teriam sido o Rei e a 


Rainha do Reino do Céu e o Rei e a Rainha do universo.  Por isso se diz que um filho afectuoso de 


piedade filial pode ir para o Reino do Céu, e um sujeito afectuoso e filho filial pode ir para o Reino 


do Céu. 


Quando uma mulher serve o seu marido como Deus, Senhor ou Rei e leva uma vida de verdadeiro 


amor, ela pode ir para o Reino do Céu.  Deste modo, é lógico que vocês não podem ir para o Reino 


do Céu, a não ser que amem os vossos pais, nação e mundo.  (Bênção e Família Ideal – 954) 


 


Que é a Queda Humana?  Que são filhos caídos?  Filhos caídos não podem sentir Deus, 


completamente, como o seu Pai.  A sua mente não tem um conceito de Deus.  Vocês deviam ter as 


seguintes experiências e percepções.  Primeiro, deviam sentir substancialmente que renasceram e 


herdaram nova vida, e são filhos de Deus que vivem uma nova vida através dos Verdadeiros Pais.  


Segundo, precisam compreender que são cidadãos qualificados do Reino de Deus.  Terceiro, quando 


olham para a nação e mundo, deviam sentir o amor de Deus, e ter em mente este pensamento: “Deus 


deu-me este mundo.  Por essa razão, eu, como Seu filho, tenho o direito de possuir este mundo”.  


(Bênção e Família ideal – 953)  


 


Vocês não podem ir sozinhos para o Reino do Céu.  A este respeito, um homem precisa ser unido 


com uma mulher.  E para passar por este processo, é necessário estar unido com Caim.  Para isto, um 


ambiente relacional é necessário.  O Pensamento da Unificação ensina que vocês não podem ser 


restaurados a não ser que tenham estabelecido um modelo de unidade entre irmãos e irmãs, antes de 


receberem pais ou um cônjuge.  (Bênção e Família Ideal – 953) 







 


Se vocês não podem sentir amor celestial na terra, não podem ir para o Reino do Céu.  Amaram 


sinceramente uma pessoa de tipo Caim?  Para irem para o Reino do Céu, o vosso amor devia 


ultrapassar o amor parental e conjugal do mundo satânico.  Se os pais no mundo satânico morrem 


pelos seus filhos, nós devíamos exercitar um amor que os ultrapassa.  (Bênção e Família Ideal – 953) 


 


A vossa mente e a vossa vida deviam transbordar com o amor de Deus e deviam deixar que as gotas 


de amor caíssem continuamente.  Quando o amor cai em gotículas, há esperança, mas quando o 


amor seca, vocês e a vossa família perecerão.  As pessoas sem coração serão excluídas do mundo de 


amor.  Tais pessoas estão destinadas à exclusão do mundo da tradição de amor.  (Bênção e Família 


Ideal – 952) 


 


Somente quando vocês podem respeitar o amor parental e conjugal, podem ser qualificados para ir 


para o Reino do Céu.  Têm de amar mais os vossos pais que o vosso cônjuge e têm de amar mais os 


vossos avós que os vossos pais.  Esta é a essência do Reino do Céu e o lema ideal.  (Bênção e 


Família Ideal – 952) 


 


Quem pode ir para o Reino do Céu?  Não podem entrar no Reino do Céu, as pessoas que amem o seu 


filho mais que Deus, nem aquelas que amem as suas esposas ou a si próprias, mais que Deus.  (35-


305, 30.10.1970) 


 


Eu sou Hyo Won Eu.  Como o melhor discípulo do Pai, trabalhei durante muito tempo na posição de 


presidente, e escrevi o Discurso sobre o Princípio, que se tornou a escritura mundial, e assim, pensei 


que estaria na posição mais elevada no mundo espiritual.  Mas quando o Pai organizou a trindade no 


mundo espiritual, na ordem de Ki Suk Lee, Hyo Won Eu e Jong Goo Park, fiquei muito desapontado 


e queixei-me.       


O Pai disse: “O mundo espiritual é o mundo do amor, onde existe a competição de amor, não a 


competição de intelecto.  Ki Suk Lee tem mais amor, e é por isso que ele se tornou o primeiro da 


trindade”.  Eu pôde compreender, depois de ouvir a explicação.  Ainda não entrei no Reino do Céu; 


ainda estou a caminho.  Até agora, o meu trabalho tem-se inclinado em direcção ao intelecto, mas 


trabalharei duramente, com todo o meu coração, com a minha mulher na terra.   


Heung Jin Nim está no Reino do Céu.  Ele não pôde entrar no Reino do Céu até ter recebido a 


Bênção.  O mundo espiritual é o mundo de amor.  (Bênção e Família Ideal – 952) 


 


Uma pessoa solteira nunca pode entrar no Reino do Céu.  Para uma pessoa solteira, o Reino do Céu 


é a terra do desespero.  Numa terra de solidão ainda há esperança, mas na terra de desespero não há 


nenhuma esperança, não é verdade?  (Bênção e Família Ideal – 951) 


 


Como imaginam vocês o Reino do Céu?  Numa palavra, o Reino do Céu é o ambiente onde uma 


pessoa aperfeiçoada pode viver.  Considerando que é um lugar para uma pessoa aperfeiçoada com 


verdadeiro amor, então que espécie de pessoa é a pessoa com verdadeiro amor?  A humanidade é 


composta de homens e mulheres.  Quando se considera como a perfeição do ideal de amor de Deus 


pode ser conseguida na terra, podemos seguramente concluir que não pode ser conseguida sem um 


homem e uma mulher.  O amor de Deus não pode ser aperfeiçoado sem um homem e uma mulher, 


que juntos possuam o perfeito amor como a força dominante.  (Bênção e Família Ideal – 951) 


 


Quem construirá o Reino do Céu?  As pessoas que o podem fazer são casais que possam estar gratos 


a Deus, mesmo quando estejam a ser crucificados por causa da Sua Vontade.  A porta do Reino do 


Céu só pode ser aberta através do marido e mulher que possam afirmar ser absolutos, com fé, prática 


e coração absolutos.  (Bênção e Família Ideal – 951) 


 







Considerando que é a minha esperança que vocês se tornem famílias exemplares neste mundo do 


inimigo, de acordo com a Vontade de Deus, deviam compreender que só podem entrar no Reino do 


Céu, através da família.  (29-9, 15.2.1970) 


 


Vocês não podem ir sozinhos para o Reino do Céu.  A Bênção permite que atravessem os portões do 


Reino do Céu.  O Reino do Céu é um lugar onde famílias podem entrar.  É um lugar onde as três 


gerações precisam ser ligadas, de modo a entrar.  Os setenta membros da família de Jacob, são três 


gerações da sua família adicionadas.  Foi desse modo que ele pôde entrar no Egipto.  (12-266, 


25.5.1963) 


 


O Reino do Céu, baseado no princípio original da criação, é um lugar onde se entra com a nossa 


família.  Só se pode ser feliz quando os nossos pais, filhos, e membros da nossa família entraram 


todos juntos no Reino; se os pais foram para o inferno e só os filhos vão para o Reino do Céu, podia 


esse lugar ser verdadeiramente chamado o Reino do Céu?  Por conseguinte, ao pavimentar o 


caminho do Reino do Céu, no futuro, a Igreja da Unificação devia primeiro estabelecer a base da 


família.  Senão, não se pode entrar no Reino do Céu.  Com base na família, é necessário que nos 


libertemos de todas as situações nas quais Satanás nos possa acusar.  Por outras palavras, precisamos 


de nos libertar de todas as condições históricas e providenciais de acusação.  (21-63, 1.9. 1968) 


 


Vocês não podem ir sozinhos para o Reino do Céu.  Não é possível entrar-se lá sozinho.  Adão e Eva 


caíram e abriram juntos os portões do inferno e, por esse motivo, não se pode entrar sozinho no 


Reino do Céu.  Portanto, mesmo Jesus não pôde lá entrar; em vez disso, ele está actualmente no 


paraíso.   


Jesus devia ter entrado no Reino do Céu só depois de encontrar uma noiva.  Os cristãos de hoje não 


sabem disto, e dizem que o seguirão.  Se eles fossem fiéis às suas palavras, teriam de ir e voltar de 


novo.  A não ser que vocês formem uma família, não podem ir para o Reino do Céu.  É por essa 


razão que a Igreja da Unificação está a levar a cabo a Bênção.  (23-315, 8.6.1969) 


 


A mulher pecou primeiro e, por isso, depois de o Espírito Santo, que é um espírito feminino, vir na 


forma da mãe e limpar o mundo do seu pecado, Jesus precisa vir outra vez, como o noivo, com uma 


nova semente.  A finalidade de Deus é recarregar e criar um novo mundo centrado n’Ele, como parte 


da família dos Verdadeiros Pais de um novo Céu e terra.  Só quando um tal mundo passa a existir, se 


pode dizer que tudo foi feito de acordo com os planos de Deus.  Se Ele, que tem trabalhado durante 


seis mil anos, não tivesse uma finalidade, não haveria necessidade de acreditar num tal Deus.  (21-


199, 20.11.1968) 


 


Que espécie de lugar é o Reino do Céu?  É um lugar onde o homem e a mulher que formaram uma 


família juntos, podem entrar.  Jesus veio à terra, mas não pôde tomar uma noiva, e subsequentemente 


ter filhos e filhas, e assim, durante dois mil anos, até agora, tem estado no paraíso, orando e tendo o 


Espírito Santo a trabalhar em seu favor.  (21-199, 20.11.1968) 


 


Originalmente, Deus não criou o mundo de tal modo que o marido entrasse no Reino do Céu, e a 


esposa no inferno.  Na altura da criação, as figuras principais do ideal, isto é, o pai e mãe, filhos e 


filhas deviam estabelecer uma tribo, raça e nação.  Não devia ser assim?  Todavia, em vez disso, os 


seres humanos caíram, e, por essa razão, o inferno passou a existir.  (16-33, 26.12.1965) 


 


O Reino do Céu, do qual falamos na Igreja da Unificação, não é um lugar onde se pode entrar 


sozinho, mas um lugar onde toda a família entra em conjunto.  De acordo com o ideal de Deus da 


criação, é o Reino do Céu, o lugar onde o homem e a mulher entram separadamente?  Evidentemente 


que não. É o lugar onde entram juntos.  É um lugar onde, se o pai entrasse, a mãe também devia 


entrar, e se os pais entrassem, os filhos deviam também entrar com eles.  Tanto a mãe como o pai 


deviam entrar no Reino do Céu juntos; se o pai acabasse no Céu, e a mãe no inferno, podia um tal 







lugar ser chamado o Reino do Céu?  Deste ponto de vista, a nossa Igreja da Unificação é 


verdadeiramente uma religião histórica.  (34-209, 6.9.1970)  


 


O Reino do Céu é o lugar onde seres humanos não caídos, depois de se casarem em matrimónio 


sagrado no abraço amoroso de Deus, nesta terra, e darem nascimento a filhos e filhas amados por 


Deus, e netos que seriam um motivo de deleite para Ele, entram juntos como uma família.  Podia 


esse lugar ser chamado o Reino do Céu, se só vocês lá entrassem, e não os vossos filhos?  O paraíso, 


por outro lado, é um lugar onde entram separadamente o marido e mulher, pais e filhos, por mais 


afectuosos que possam ser.  Não está de nenhum modo relacionado com a família.  Seria um tal 


lugar o Reino do Céu?  O mundo onde toda a família pode servir os pais e se envolve em acção de 


dar e receber, com base em Deus, é o Reino do Céu.  Se o filho estivesse a arder no inferno, estaria 


isso certo?  Seria um tal lugar o Reino do Céu?  (19-105, 31.12.1967)       


 


Não se pode entrar no Reino do Céu individualmente.  Eu investiguei isso e descobri que não é o 


lugar ilusório, imaginado e acreditado por cristãos, até agora.  Originalmente, o Reino do Céu é um 


lugar onde se entra em unidades de família.  A família inteira deve entrá-lo em conjunto.  É um lugar 


para a família. 


O lugar onde o pai, mãe, filhos e filhas podem entrar juntos e viver em harmonia, tendo Deus como 


centro, é o mundo ideal.  Contudo, se o pai acabou no inferno, a mãe no Céu, a irmã mais velha no 


inferno e o irmão mais novo no Céu, haveria alegria nesse facto?  O Reino do Céu é o lugar onde 


toda a família entra em conjunto.  (22-271, 4.5.1969) 


 


Qual é a chave para entrar no Reino do Céu?  É um lugar onde um indivíduo não pode entrar sozinho.  


Lá só se pode entrar em unidades de família.  Não só isso, vocês precisam levar convosco membros 


da vossa tribo.  Ter muitos membros na vossa tribo nesta terra perante Deus, é verdadeiramente uma 


bênção.  Não seria considerada abençoada uma família com muitos filhos e filhas, assim como 


riqueza abundante?  A este respeito, para se ser abençoado e entrar no Reino do Céu, é preciso ir, 


não como um indivíduo, mas como um membro de uma família.  (22-168, 2.2.1969) 


 


5. A Promessa da Família 


 


5.1. As pessoas que podem recitar a Promessa da Família 


 


As famílias que podem recitar a Promessa da Família são aquelas cuja mente e corpo estão unidos 


num só.  Vocês não podem recitá-la, a não ser que a vossa mente e corpo estejam unidos num só.  


Recitando a Promessa e orando todos os dias, vocês precisam eliminar todas as coisas que estão 


aquém do padrão dela, e aumentar aquelas que coincidem com ele, desse modo atingido completa 


unidade entre a mente e o corpo.  Este padrão só pode ser atingido em tal estado.  (261-143, 


9.6.1994) 


 


A Era do Testamento Completo tem de se manifestar de acordo com a Promessa da Família.  O 


conteúdo principal da Promessa da Família é a frase: “A nossa família, baseada no verdadeiro amor”.  


Esse conteúdo significa que ultrapassámos o domínio da Queda.  Significa que aquilo que tem estado 


dividido pelo falso amor, falsa vida e falsa linhagem de sangue dos falsos pais, foi unido.   


Quando vocês estão a recitar, “Com base no verdadeiro amor”, precisam fazê-lo num lugar onde a 


vossa mente e corpo estejam completamente unidos num só.  Também precisam estar num estado em 


que homem e a mulher, a mente e o corpo, o marido e a esposa, e os filhos e filhas estejam unidos 


num só.  Com base nos vossos filhos e filhas, vocês precisam resolver o impasse histórico causado 


quando Abel derramou o seu sangue nas mãos de Caim.  A Promessa da Família precisa ser recitada 


num lugar onde tudo e toda a gente se uniu completamente, na fundação da unidade entre a mente e 


o corpo, entre marido e mulher e entre os filhos.  (264-192, 9.10.1994) 


 







Quem pode recitar a Promessa da Família?  As pessoas que estão ligadas ao falso amor e falsa vida, 


através de falsos pais do mundo satânico, não estão qualificadas para a recitar.  Só aqueles que 


regressaram ao mundo que foi originalmente desejado, se tornaram um só com Deus e os 


Verdadeiros Pais não caídos, e atingiram a união entre mente e corpo, marido e mulher, e filhos e 


filhas, através de verdadeiro amor, podem recitar a Promessa da Família.  (264-213, 3.11.1994) 


 


Quem pode entrar no Céu?  Não é um lugar onde qualquer pessoa pode entrar.  É um lugar onde só 


podem entrar aqueles que atingiram união entre mente e corpo, marido e mulher, e filhos e filhas, e 


estabeleceram a base de quatro posições para uma família de três gerações.  Por consequência, para 


entrar no Reino do Céu, toda a família, que é a base de começo, precisa estar completamente unida.  


A Promessa da Família é só para aqueles que podem atingir isto.   


Então vocês precisam verificar a todas as refeições, pequeno-almoço, almoço e jantar, e também 


quando acordam de manhã e vão para a cama à noite, se estão na posição de ter induzido, uma vez 


mais, uma relação com Satanás, através da desunião entre a vossa mente e corpo.   


Não devia existir conflito entre marido e mulher.  Uma luta entre eles não causa nada senão 


problemas.  Até agora, vocês têm vivido como lhes agradou, mas no futuro virá um tempo em que 


conflitos na família serão governados pelas Leis do Céu.  Estas leis serão severas; não haverá perdão.  


As mulheres em particular têm de estar cientes disto.  Mulheres caídas precisarão aprender a 


controlar a língua.  Precisam ter cuidado com aquilo que dizem.  As mulheres têm importantes 


responsabilidades sobre os seus ombros, porque todas as responsabilidades recairão sobre elas.  


(264-214, 3.11.1994) 


 


A Promessa da Família não é para o público em geral.  Não se destina a ser recitada por qualquer 


pessoa.  Cada uma das oito partes da Promessa da Família começa com a frase, como premissa: “A 


nossa família, baseada em verdadeiro amor”.  Esta frase só pode recitada na fundação que não esteja 


relacionada, de nenhum modo, com o mundo satânico.  (263-195, 4.10.1994) 


 


5.2. Conteúdo da Promessa da Família 


 


1. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete ir ao 


encontro da terra natal original, para construir o Reino de Deus na terra e no Céu, o ideal original 


da criação. 


  


A primeira parte da promessa é: “Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em 


verdadeiro amor, promete ir ao encontro da terra natal original, para construir o Reino de Deus na 


terra e no Céu, o ideal original da criação”.  Em termos simples, estas palavras significam que eu sou 


aquele que estabelecerá o Reino do Céu na Terra e no Céu.  Significam que preciso formar uma 


família, porque a família foi perdida. 


A nossa família estabelecerá, através de verdadeiro amor, o ideal original da criação, o Reino do 


Céu na Terra e no Céu, com base na nossa terra natal original.  A nossa base é a terra natal 


original, que por sua vez é baseada na família, e não uma nação.  É por isso que vocês precisam 


regressar à vossa terra natal.  Se têm tal família, precisam regressar à vossa terra natal, de modo a 


estabelecer o Reino do Céu na terra e no Céu.  Uma vez que tenham encontrado a terra natal, as 


nações e todo o mundo automaticamente se unirão num só.  Não há motivo para preocupações.  


O Reino do Céu na terra e no Céu passará a existir automaticamente.  E aquilo que causará a sua 


existência será a família.  (260-157, 2.5.1994) 


 


Então qual é a primeira parte da promessa?  Contém as palavras, “Para procurar a nossa terra 


original, com base em verdadeiro amor”, e por isso precisamos encontrar essa terra natal.  E lá, 


prometeremos completar “O ideal da criação de Deus, o Reino do Céu na Terra e no Céu”.  


Precisamos estabelecê-los, com as nossas próprias mãos.  Precisamos recuperá-los do mundo do 







diabo.  Precisamos restaurar completamente o mundo satânico.  Compreendem?  Por isso, não 


estamos a falar de acabamento, mas de estabelecimento.  (261-88, 22.5.1994) 


 


A primeira parte refere-se à procura da nossa terra natal original e estabelecimento do ideal 


original da criação, o Reino de Deus na Terra e no Céu.  Como o Reino foi perdido, precisa ser 


restaurado.  E Deus não é aquele que devia estabelecê-lo; compete-nos a nós fazê-lo.  (263-148, 


21.8.1994) 


 


2. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


representar e tomar uma importância central no Céu e na Terra, servindo Deus e os Verdadeiros 


Pais; aperfeiçoará o dever de piedade familiar na família, de patriotismo na nação, de santos no 


mundo, e de filhos e filhas divinos no Céu e na terra. 


  


A segunda parte também contém a frase, “A nossa família, centrando-se em verdadeiro amor”, a 


qual significa que nada pode ser conseguido sem verdadeiro amor.  A próxima frase é, “promete 


representar e tomar uma importância central no Céu e na Terra, servindo Deus e os Verdadeiros 


Pais; aperfeiçoará o dever de piedade familiar na família”, o que significa que o pai precisa tornar-se 


um filho de piedade filial, tal como os filhos e filhas.  De facto, todos os membros precisam tornar-


se filhos e filhas filiais.  Precisam herdar a tradição de piedade filial.  Em seguida, a promessa diz: 


“Aperfeiçoaremos o patriotismo na nossa nação, santos no mundo, e filhos e filhas divinos no Céu e 


Terra”. 


Assim, a segunda parte da promessa afirma: “a nossa família promete representar e ter importância 


fundamental no Céu e Terra, pela assistência a Deus e aos Verdadeiros Pais; aperfeiçoaremos o 


caminho obediente de piedade filial na nossa família, patriotismo na nossa nação, santos no mundo, 


e filhos e filhas divinos no Céu e Terra, com base no Verdadeiro Amor”.  Isso significa que vocês 


precisam tornar-se pais e educar bem os vossos filhos e filhas.  As palavras “filhos e filhas divinos” 


referem-se aos filhos que obedecem à lei do Reino de Deus e do Seu Palácio, tanto no mundo físico 


com no mundo espiritual. 


Em ambos os mundos, a soberania e os cidadãos do Seu Reino precisam viver de acordo com a Sua 


lei.  A soberania é o companheiro sujeito e os cidadãos são os companheiros objecto, os quais 


existem nos dois mundos.  (260-157, 2.5.1994)  


 


A segunda parte significa que a nossa família promete representar e ter uma importância 


fundamental no Céu e Terra pela assistência a Deus e Verdadeiros Pais; promete aperfeiçoar o 


caminho obediente de piedade filial na nossa família, patriotismo na nossa nação, santos no mundo, 


e filhos e filhas divinos no Céu e Terra; em suma, significa que completaremos tudo, desejado por 


Deus, na nossa família.  Através dela, prometemos que, como pais, educaremos os filhos na nossa 


família, os cidadãos na nossa nação, e as pessoas que vivem no mundo, e no Céu e na terra, para que 


se possam tornar os membros de família do Reino de Deus.  (260-190, 8.5.1994)  


 


De que trata a segunda parte?  Fala de uma família representativa.  Portanto, vocês precisam 


prometer: “representar e tomar uma importância central no Céu e na Terra, servindo Deus e os 


Verdadeiros Pais; aperfeiçoará o dever de piedade familiar na família, de patriotismo na nação, de 


santos no mundo, e de filhos e filhas divinos no Céu e na terra” 


Precisamos libertar o mundo de tudo e todos que foram desleais, ímpios e traidores a Deus, através 


da história.  Houve muitos desses em famílias, nações, no mundo e mesmo no mundo espiritual.  Por 


mais numerosos que possam ser, como seus representantes, vocês precisam tornar-se um com 


Verdadeiros Pais e aperfeiçoar uma tal família, conforme se descreve na promessa.  (261-88, 


22.5.1994) 


 


Em seguida, precisam ligar os deveres de filhos e filhas filiais, patriotas, santos, e filhos e filhas 


divinos, através de amor.  A vossa família representa Adão e Eva, a família mais elevada. 







E uma vez que se estabeleçam na terra, com base no amor do Céu, tornam-se a família central.  Essa 


família seria uma de filhos e filhas divinos, santos, patriotas, e filhos e filhas de piedade filial.  Essa 


família seria a semente para sempre.  O mesmo é também verdade dos seus frutos.  Tornando-vos 


pessoas baseadas neste princípio durante milhares de gerações no futuro, tornar-se-ão, sem dúvida, 


os cidadãos do Reino de Deus.  (263-149, 21.8.1994) 


 


3. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


aperfeiçoar os Quatro Grandes Reinos do Coração, as Três Grandes Realezas, e o Reino da Família 


Real. 


  


A terceira parte é, “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete aperfeiçoar os Quatro 


Grandes Domínios do Coração, as Três Grandes Realezas, e o Reino da Família Real.”  Vocês 


sabem acerca dos Quatro Grande Domínios do Coração e das Três Grandes Realezas.  Se Adão e 


Eva tivessem aperfeiçoado os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas, 


antes Da Queda, ter-se-iam tornado a Família Real.  E são as nossas famílias abençoadas que 


precisam conseguir isto.   


Para que a mulher receba amor do homem, e vice-versa, eles precisam permanecer numa tal posição; 


senão, não se podem amar mutuamente.  Relações sexuais numa relação conjugal só podem ter lugar 


quando os Quatro Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas forem realizados.  O que isso 


significa é que os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas não podem 


existir sem amor.  Por esse motivo, o homem é absolutamente necessário para a mulher, como a 


mulher é para o homem.  As Famílias abençoadas precisam esforçar-se todos os dias tendo em mente 


este objectivo.  Isto é algo realizável, precisamente em frente dos nossos olhos.  (260-190, 8.5.1994) 


 


A terceira parte declara: “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete aperfeiçoar os 


Quatro Grandes Reinos do Coração, as Três Grandes Realezas, e o Reino da Família Real”.  Como 


Adão e Eva falharam em realizá-los, com base no seu primeiro amor, compete-nos a nós fazê-lo, 


como tinha sido originalmente desejado.  Palavras como os filhos e filhas divinos têm significados 


implícitos de restauração, e, por conseguinte, precisamos conseguir a terceira parte pelo 


cumprimento da segunda. 


A passagem indica claramente, “para aperfeiçoar os Quatro Grandes Domínios do Coração, as Três 


Grandes Realezas, e o Reino da Família Real”.  O Reino da Família Real significa que os 


descendentes directos do Senhor, na Sua Segunda Vinda, não têm condições de indemnização para 


cumprir.  Essas condições não lhes dizem respeito.  Tais condições seriam deixadas para a mulher e 


filho do domínio de Caim, não para os descendentes directos.  E foi isso exactamente que aconteceu 


com a Verdadeira Mãe, a mãe de Seong Jin, e o próprio Seong Jin.  


Exprimindo isto mais claramente, é reconhecer o Domínio de Caim como o Domínio da Família 


Real.  Colocando-os na posição do irmão mais novo restaurado, e tratando-os como a Família real, 


Satanás não teria motivos para acusar.  Satanás teria de reconhecê-los, porque não teria condições 


sobre as quais os pudesse reivindicar como seus filhos.  Se o domínio de Caim não fosse incluído, 


isso significaria que no mundo satânico estariam aqueles que não fazem parte da família real, e por 


isso Satanás continuaria a manter a sua existência caída.  Porém, reconhecendo o domínio de Caim 


como parte da família real, Satanás teria de retroceder.  Isto é crucialmente importante.  (260-158, 


2.5.1994) 


 


Os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas precisam ser aperfeiçoados.  O 


avô permanece na posição de Deus.  O pai é o centro das segundas gerações, e, por essa razão, seria 


o rei das famílias no mundo.  Consequentemente, vocês precisam servir a vossa mãe e pai, como o 


rei e rainha, e o vosso avô, como Deus.  Recebendo os dois tipos de amor de mãe e pai, em nome de 


Deus, podemos entrar na era dos netos, e, subsequentemente, avançar para o universo que será a 


manifestação do Reino de Deus na terra e no Céu.  (264-195, 9.10.1994) 


 







Desse modo vocês aperfeiçoariam finalmente o modelo ideal, como foi originalmente desejado por 


Deus, o modelo original do Adão não caído, isto é, os Quatro Grandes Domínios do Coração, as Três 


Grandes Realezas, o Domínio da Família Real, com base no Verdadeiro Amor!”  Somente as 


famílias que cumpriram isto podem avançar para o lugar da perfeição, servindo Deus e Verdadeiros 


Pais como os representantes do mundo, semelhantes a Jesus, e no momento em que vocês começam 


a servir Deus de uma tal posição, a vossa ligação com Satanás será completamente cortada.   


Até agora, as pessoas do mundo permaneceram na posição do filho mais velho e actuaram como 


nossos inimigos, matando Abel no lado de Deus; todavia, não podem continuar a fazê-lo.  Quando a 


verdade da matéria foi esclarecida, aconteceu que o irmão mais novo estava na realidade na posição 


do irmão mais velho.  As suas posições foram mudadas, mas eles eram irmãos mesmo assim.  Por 


essa razão, essas pessoas do mundo deviam ser tratadas como parte da Família Real.   


Se a Igreja da Unificação é a Família Real de tipo Abel, o mundo satânico é a Família Real de tipo 


Caim.  Os membros da Igreja da Unificação não podem entrar no Reino do Céu, a não ser que 


tenham unido estes membros da família real de tipo Caim.  Vocês precisam levar a cabo este 


trabalho em unidade com os Verdadeiros Pais.  Unindo-se com eles não haveria oposição, e o mundo 


seguiria automaticamente.  (261-88, 22.5.1994) 


 


4. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


formar a família universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação, e 


aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. 


 


A quarta parte diz: “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete formar a família 


universal que abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação, e aperfeiçoar o mundo de 


liberdade, paz, unidade e felicidade”.  A frase “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor” é 


a mesma que nas outras partes.  A seguir vem a frase, “promete formar a família universal que 


abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação”.  Por maior que uma família seja, é, mesmo 


assim, uma família.  Quando vocês forem para o mundo espiritual, descobrirão que fazem parte de 


uma grande família.  A última frase é: “e aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e 


felicidade”.  Significa que, pela construção da família universal, aperfeiçoaremos o mundo no qual 


existirão liberdade, paz e felicidade universais.  (260-158, 2.5.1994)  


 


A frase, “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete formar a família universal que 


abraça o Céu e a Terra, o ideal de Deus para a criação”, indica que o ideal de Deus é fazer de todo o 


mundo uma grande família, uma grande casa.  Uma vez que é o lugar para aqueles que 


aperfeiçoaram os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas, só pode haver 


uma grande família, e não duas, com base em Deus.  Construindo a família universal envolvendo o 


Céu e Terra, a qual é o ideal de Deus da criação, faríamos de todo o mundo uma grande família.  


(260-191, 8.5.1994) 


 


“A nossa família promete formar a família universal que abraça o Céu e a terra e aperfeiçoar o 


mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade”.  A liberdade a que o verso se refere, não é a de um 


indivíduo, mas a das pessoas no mundo, como uma grande família; de modo semelhante, a paz e 


felicidade mencionadas são também as de uma grande família.  Expresso de modo simples, significa 


que todas as pessoas do mundo serão felizes.  (260-192, 8.5.1994) 


 


Então, que é a quarta parte?  Que devíamos fazer, com base no verdadeiro amor de Deus?  


“Construir a família universal que abraça o Céu e a terra, a qual é o Ideal de Deus da criação, e 


aperfeiçoar o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade”.  O ideal de Deus da criação, conforme 


Ele desejou, é criar uma grande família sobre tal fundação.  O mundo Caim e Abel é uma grande 


família.  No lugar onde o ideal original, isto é, os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três 


Grandes Realezas, tiverem sido estabelecidos, o ideal de uma grande família será aperfeiçoado.  







Prometemos aperfeiçoar um mundo de liberdade, paz e felicidade, permanecendo em tal posição.  


Essa é a ordem que precisamos seguir.  (261-89, 22.5.1994)  


 


5. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros 


sujeito e objecto. 


 


A quinta parte é, “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete esforçar-se todos os 


dias para avançar a unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto”.  O 


avanço mencionado na frase refere-se a incessante desenvolvimento que tem lugar diariamente.  Se 


este avanço devesse parar, tudo seria ligado ao inferno.  Portanto, progresso diário tem de ter lugar.  


E compete-nos a nós promover este progresso diário.   


Cada dia da nossa vida religiosa está relacionado com Deus e o mundo espiritual.  Os membros da 


Igreja da Unificação deviam viver cada dia, com base no mundo espiritual; contudo, o problema é 


que muitos não estão a fazer isso.  Eles tendem a pensar no mundo físico, antes de se preocuparem 


com o mundo espiritual.  Devia ser o contrário. 


As nossas famílias deviam unir-se completamente, com base em verdadeiro amor, esforçando-se 


todos os dias para avançar a unificação dos mundos espiritual e físico, como companheiros sujeito e 


objecto.  Precisamos esforçar-nos para promover um avanço contínuo e incessante.  Tudo o que está 


vivo continua a avançar, e tudo o que continua a crescer conduz à prosperidade e ao Reino do Céu.  


Não podemos parar. 


Na altura em que se tornaram membros da igreja, vocês exuberaram de alegria; porém, agora que 


uma década ou duas passaram, como se sentem?  Se pararem, só poderão descer.  Parar conduz ao 


inferno, enquanto que crescimento conduz ao Reino do Céu.  Aquilo que Satanás mais deseja é que 


vocês parem.  Por conseguinte, todos os dias precisam acrescentar algo a vocês.  Estas são 


importantes palavras.  As pessoas no mundo esforçam-se para economizar mais um centavo, mas nós 


esforçamo-nos para salvar mais uma vida, em cada dia.  (260-159, 2.5.1994) 


 


As famílias abençoadas deviam compreender que há um vasto mundo espiritual, na posição de 


sujeito em relação ao mundo físico.  O mundo espiritual está na posição de positividade.  Está na 


mesma posição que a mente.  O corpo representa o mundo físico, enquanto a mente representa o 


mundo espiritual.  A mente é como a positividade, e o corpo como a negatividade.  


Consequentemente, se vocês falharem em reconhecer o mundo dominante da mente, na vossa vida 


diária, acabarão no inferno.  O corpo negou a mente, dando-lhe um grande golpe; todavia, devia ser 


o oposto.   


Portanto, como a quinta parte diz, precisamos “esforçar-nos diariamente para o avanço da unificação 


dos mundos espiritual e físico, como parceiros sujeito e objecto”.  Estes dois mundos têm de ser 


unidos.  Precisamos “esforçar-nos todos os dias para o avanço da unificação”.  O avanço de que se 


fala continua para sempre.  “A nossa família promete esforçar-se diariamente para o avanço da 


unificação”.  Esforçar-nos-emos, isto é, tentaremos avançar tão rapidamente quanto possível.  Não 


podemos parar.  Se pararmos, só retrocederemos.  Paragem conduz ao inferno e morte.  Parar faz-nos 


descer ao inferno, enquanto avançar conduz a desenvolvimento.  Esforçando-nos, precisamos 


acelerar o processo.  Dormir e viver uma vida de ócio, comer e divertir-se não contribuem para a 


providência.  Vocês têm de viver uma vida ocupada.  A vida é curta.  Embora o universo possa ser 


vasto, mesmo assim só tem um eixo central, e se esse eixo devesse revolver uma vez, todo o 


universo também revolveria uma vez.  Precisa fazer o mesmo.  Por esse motivo, precisamos alinhar-


nos com o eixo central. 


É por isso que a passagem afirma, “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


esforçar-se diariamente para avançar a unificação dos mundos espiritual e físico, como parceiros 


sujeito e objecto”.  Vocês precisam avançar velozmente, sem parar, precisamente como eu.  


Precisam avançar sem dormir ou descansar.  Só podem estabelecer uma ligação com aquele mundo 


acerca do qual têm pensado repetidamente; como se propõem estabelecer uma ligação com um 







mundo que nem mesmo alguma vez consideraram?  Portanto, têm de pensar acerca dos dois mundos 


como parceiros recíprocos.  (260-194, 8.5.1994) 


 


A quinta parte da promessa da família é, “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, 


promete esforçar-se diariamente para o avanço da unificação dos mundos espiritual e físico, como 


parceiros sujeito e objecto”.  Isto significa que todo o mundo é uma grande família.  Os céus e a terra 


precisam unir-se num só como companheiro objecto do sujeito que é o Reino de Deus.  Precisamos 


fazer mais que só nos unirmos num só; precisamos libertar este mundo do inferno na terra, o 


domínio satânico, de modo a promover o avanço da unificação.  Não temos tempo a perder.  (264-


202, 9.10.1994) 


 


6. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete 


substancializar Deus e os Verdadeiros Pais; aperfeiçoará a família que mobiliza a fortuna celestial 


e transmite as bênçãos de Deus à comunidade. 


 


A sexta parte afirma, “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete substancializar 


Deus e os Verdadeiros Pais e aperfeiçoar uma família que mobiliza a fortuna celestial e transmite as 


bênçãos de Deus à comunidade”.  Em suma, vocês não deviam tentar viver bem por vós próprios.  A 


frase “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete substancializar Deus e os 


Verdadeiros Pais” mostra que a prosperidade celestial existe em Deus e Verdadeiros Pais.  Por 


conseguinte, o que a frase está a dizer é que vocês tentarão aperfeiçoar uma família que mova a 


prosperidade celestial, de acordo com o Caminho Celestial, e transmita as bênçãos do Céu à nossa 


comunidade.  Isso significa que, onde quer que vão, as nossas famílias abençoadas tornar-se-ão 


famílias centrais que distribuirão bênçãos aos outros.  (260-160, 2.5.1994) 


 


A sexta parte começa com “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete”.  Vocês 


sabem o que verdadeiro amor é, não é verdade?  Têm de tê-lo sempre em mente.  As palavras 


“substancializar Deus e os Verdadeiros Pais” significam que a vossa família representa a família de 


Deus e dos Verdadeiros Pais.  A vossa família representa Deus e os Verdadeiros Pais e, como tal, 


move a prosperidade celestial e transmite as bênçãos do Céu à vossa comunidade.  “A nossa família 


promete aperfeiçoar uma família que transmita as bênçãos do Céu à nossa comunidade”.  As famílias 


abençoadas não deviam simplesmente tentar receber bênçãos para si próprias e viver em afluência.  


Têm de tornar-se parte da família real e ajudar a restaurar todas as pessoas no mundo, para que elas 


se tornem cidadãos do Reino de Deus. 


A nossa família promete substanciar Deus e Verdadeiros Pais e, como tal, torna-se uma família que, 


centrando-se em verdadeiro amor, move a prosperidade celestial.  O que isso significa é que a 


família que encarna Deus e Verdadeiros Pais pode mover a prosperidade celestial.  A frase termina 


dizendo: “A nossa família aperfeiçoará a família que mobiliza a fortuna celestial e transmite as 


bênçãos de Deus à comunidade”.  Através destas palavras, vocês estão a prometer tornar-se a 


instituição doméstica de bênçãos, que distribui todas as bênçãos de Deus igualmente a todas as 


pessoas do mundo.  Deus e Verdadeiros Pais formam uma só família.  Embora seja uma só, há 


muitas famílias abençoadas que podem representar essa família, e assim, todas elas se podem 


espalhar à volta do mundo e tornar-se instituições que distribuem bênçãos em nome da família de 


Deus e Verdadeiros Pais.  Portanto, vocês deviam esforçar-se para se tornarem tais famílias.  (260-


195, 8.5.1994) 


 


A sexta parte menciona algo acerca de mover a prosperidade celestial, não é verdade?  Através dessa 


passagem, vocês estão a fazer a promessa de “tornar-se uma família que mova a prosperidade 


celestial, como a encarnação de Verdadeiros Pais, com base em verdadeiro amor”.  As dificuldades 


suportadas pelos Verdadeiros Pais não foram para o seu próprio bem.  Foram todas para a libertação 


da humanidade inteira, e para transmitir e distribuir nela a prosperidade celestial.  A prosperidade 


celestial que vem com Verdadeiros Pais, precisa ser distribuída.  Em suma, vocês precisam tornar-se 







instituições de bênçãos.  Compreendem?  Por mais que tenham avançado, e por mais unidos que 


estejam, não deviam tentar receber bênçãos para o vosso próprio bem, enquanto estão na terra.  


Realizando actos meritórios na terra, deviam receber grandes benefícios de prosperidade celestial, os 


quais não deviam conservar para vós próprios, mas distribui-los aos outros, para que todos fiquem 


satisfeitos. 


Até agora, eu percorri o caminho da oposição para ligar todas as pessoas à prosperidade celestial, e 


estabelecer a Vontade do Pai num ambiente de felicidade e liberdade, no qual toda a gente fosse 


capaz de mover os céus e a terra e receber bênçãos de Deus.  Como os representantes da família dos 


Verdadeiros Pais, vocês deviam também formar uma família que distribua a prosperidade celestial 


aos outros, porque, só então, vocês podem merecer o direito de seguir as pegadas dos Verdadeiros 


Pais até ao Reino de Deus e viver juntamente com eles.  (261-91, 22.5.1994) 


 


Em seguida é: “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete substanciar Deus e 


Verdadeiros Pais, aperfeiçoaremos uma família que mova a prosperidade celestial e transmita as 


bênçãos do Céu à nossa comunidade”.  Em termos simples, isto significa que vocês deviam tornar-se 


instituições de bênçãos.  Só então podem tornar-se agentes que distribuam bênçãos de Deus no lugar 


onde os céus e a terra estejam completamente unidos.  Compreendem?  Vocês precisam tornar-se a 


fonte de bênçãos.  (264-202, 9.10.1994) 


 


7. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, e através da 


vida pela causa dos outros, promete aperfeiçoar o mundo baseado na cultura do coração, o qual 


tem a sua origem na linhagem original. 


 


A sétima parte é: “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete aperfeiçoar o mundo 


baseado na cultura do coração, o qual tem a sua origem na linhagem original”.  A frase “a nossa 


família promete, com Verdadeiro Amor, enraizado na linhagem original” dá ênfase às palavras 


linhagem original.  A linhagem é muito importante.  Não devia ser mudada nem profanada.  A 


passagem continua a dizer: “romete aperfeiçoar um mundo baseado na cultura do coração.  A cultura 


do coração significa realizar todas as acções na vida, com base na ideologia de viver para os outros 


com Verdadeiro Amor.  O mundo baseado na cultura do coração refere-se a um grande invólucro, 


abraçando o todo, isto é, a tribo do domínio do coração.  (260-160, 2.5.1994)  


 


Vocês podem compreender o que significa “um mundo baseado na cultura do coração”?  Em termos 


simples, significa que o mundo da mente de Deus ou o mundo espiritual ou o mundo físico ou o 


mundo da mente dos Verdadeiros Pais, são um só.  Por esse motivo, estamos a dizer: “a nossa 


família promete aperfeiçoar um mundo baseado na cultura do coração”.  Este é o nosso ideal.  Só 


pode haver uma cultura e não duas.  O mundo da Queda está a transbordar de várias culturas.  


Somente quando as tivermos unido numa só, podemos avançar para o Reino do Céu do indivíduo, 


família, tribo, raça, nação, Céu e eterno Reino do Céu do mundo.  Sem um tal coração, o indivíduo, 


família ou tribo não podem ser ligados.  Sem o mundo baseado na cultura do coração, nada, desde os 


indivíduos até ao universo, pode ser ligado.  (260-196, 8.5.1994) 


 


O nosso mundo é baseado na cultura do coração.  Somos uma família unificada, uma grande família 


baseada no amor de Deus.  Como tal, as cinco raças deviam viver como uma grande família, sem 


alguém acima ou abaixo dos outros.  Um tal tempo está a aproximar-se.  Se as pessoas no mundo 


estivessem unidas na opinião que devíamos determinar um estilo de vida de igualdade para todos, 


então, como podíamos determiná-lo?  Em que nação devia esse estilo de vida ser baseado?  Ao 


tomar tal decisão, devíamos baseá-la na nação mais pobre do mundo.  Por exemplo, se a Coreia do 


Norte fosse a nação mais pobre, devíamos basear nela a nossa decisão, não na Africa ou no Japão.  


Com base na nação na posição de Adão, devíamos estabelecer como modelo a nação mais pobre.  


(261-93, 22.5.1994)  


 







O mundo baseado na cultura do coração é o mundo da cultura original de Deus, e o mundo baseado 


na cultura do Adão não caído e aperfeiçoado.  Não pode haver duas culturas, mas uma.  Por 


consequência, no futuro, o mundo tornar-se-á um mundo unificado onde só existe uma língua, um 


conjunto de costumes e tradições.  Só em tal lugar Deus pode habitar com os indivíduos e famílias.  


(261-95, 22.5.1994)  


 


Em seguida vem a frase, “a nossa família, centrando-se em verdadeiro amor, promete aperfeiçoar um 


mundo baseado na cultura do coração, o qual tem a sua origem na linhagem original”.  Fala do 


mundo do coração, o mundo onde o amor emergiu.  O mundo devia tornar-se um lugar tal que, onde 


quer que vocês fossem, haveria casais esperando na berma da estrada para receber hóspedes.  Se 


tivessem algo bom para comer, quereriam esperar na berma da estrada para receber hóspedes, para 


que pudessem partilhar a sua comida com os seus irmãos e irmãs do mundo.  Entraremos na era na 


qual cada família quererá servir outras famílias no mundo, como os seus próprios irmãos e irmãs, 


recebendo-os em suas casas para os alimentar e fazer por eles tudo o que poderem. 


Avançando na era onde o coração emergirá e será globalizado, estabeleceremos, consequentemente, 


um mundo baseado na cultura unificada do coração, o mundo de uma única cultura, o mundo de 


cultura unificada.  O mundo tornar-se-á o Reino do Céu na terra e no Céu, sem guerras ou conflitos.  


Logo que o mundo se torne um domínio da cultura do coração, tudo estará terminado.  (264-202, 


9.10.1994)  


 


8. Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, tendo entrado na Era do Testamento Completo, 


promete, centrando-se em verdadeiro amor, realizar o ideal de unidade em amor entre Deus e os 


seres humanos, através de fé, amor e obediência absolutos, e aperfeiçoar a esfera de libertação e 


liberdade completa no Reino de Deus na Terra e no Céu.  


 


Que é a oitava parte?  “Como senhora da Cheon Il Guk, a nossa família, tendo entrado na Era do 


Testamento Completo, promete, centrando-se em verdadeiro amor, realizar o ideal de unidade em 


amor entre Deus e os seres humanos, através de fé, amor e obediência absolutos, e aperfeiçoar a 


esfera de libertação e liberdade completa no Reino de Deus na Terra e no Céu”.  Esta parte descreve 


a altura em que Deus criou o Jardim do Éden.   


Com base na Era do Testamento Completo, através de fé, amor e quê absolutos?  Obediência.  Vocês 


precisam atingir a unidade ideal de Deus e da humanidade em amor, e a unidade entre o Reino de 


Deus na terra e no Céu.  Então, poderão actuar em liberdade em todos os cantos do mundo, com os 


direitos dos filhos de Deus.  Só então poderão libertá-l’O e aperfeiçoar o domínio da libertação no 


Reino de Deus na terra e no Céu.  (301-85, 16.4.1999)  


 


Na altura da criação, Deus permaneceu na posição de ter exercido fé, amor e obediência absolutos, 


mas como os seres humanos falharam em formar uma família em relação com Ele, caíram no inferno.  


Uma vez que estamos agora a viver no tempo em que tudo o que foi perdido na família de Adão 


pode ser restaurado ao nível mundial através de fé, amor e obediência absolutos, na fundação 


unificada do domínio de vitória dos Verdadeiros Pais, a Igreja da Unificação devia praticar fé, amor, 


e obediência absolutos, com base nos Verdadeiros Pais.  Eles herdaram de Deus as tradições de fé, 


amor e obediência absolutos, e assim, devíamos herdar deles estas tradições.  Compreendem?  Então 


as bênçãos de Deus estarão com vocês.  (3.11.1996)  


 


Estamos destinados a levar a cabo a tarefa inevitável de unir completamente pai e filho, mas em que 


se devia basear essa unidade?  Essa unidade, que tem a sua origem última na semente do bebé 


produzida na medula óssea, devia ser baseada em Verdadeiro Amor.  Só quando um bebé nasce 


desse modo pode amadurecer suficientemente em coração e corpo para abraçar todo o mundo e unir-


se com os seus pais.  Os filhos deviam seguir os pais com fé, amor e obediência absolutos, tal como 


o filho e o pai deviam seguir o avô com fé, amor e obediência absolutos.  Estas qualidades serão 


transmitidas como uma tradição eterna.  Estamos destinados a levar a cabo a tarefa da libertação!  Só 







então poderemos cumprir a oitava parte, que consiste em conseguir a união ideal de Deus e da 


humanidade em amor, através de fé, amor e obediência absolutos, à medida que entramos na Era do 


Testamento Completo.  Só quando esta unidade tiver sido conseguida, nos poderemos esforçar para 


aperfeiçoar o domínio da libertação do Reino de Deus na Terra e no Céu.  (295-167, 28.8.1998) 







CAPÍTULO III 


 


Uma Perspectiva Sobre a Nação e o Mundo 


 


1. A Nação e Mundo Unidos que a Humanidade Procura 


 


1.1. A ideologia, nação e mundo de Adão 


 


Como teriam sido as coisas se Adão e Eva, os nossos progenitores, não tivessem caído?  Então, na 
família de Adão, ele ter-se-ia tornado o patriarca.  Ao mesmo tempo, ele teria sido também o chefe 


da tribo e o representante da sua nação, isto é, o rei.  Assim, este mundo teria sido unido sob a 


ideologia de Adão.  Todos as outras ideologias inúteis deviam ter desaparecido.  Estas ideologias 


inúteis e insensatas apareceram e estão a confundir o mundo e, por isso, devíamos desenraíza-las. 


A única ideologia que precisamos conhecer é a de Adão; as únicas língua, cultura e tradições, as de 


Adão; os únicos modos de vida e regime, os de Adão; na realidade, tudo neste mundo devia ter 


estado de acordo com o regime ideológico da nação de Adão.  Um tal “ismo” é o Deusismo, porque 


precisamos tornar-nos um com Deus através do Seu coração.  (20-123, 1.5.1968)  


 


Em termos de uma família, a família formada por Adão e Eva não caídos, teria sido uma família só 


para eles os dois, ou uma família representativa do universo?  Então, a quem pertenceria a nação 


estabelecida por eles?  Seria a nação de Deus, ou de Adão e Eva?  Seria a nação de Adão e Eva 


centrada em Deus, e partilhando com Ele uma finalidade comum.  E a versão expandida dessa nação 


seria o mundo, e esse mundo seria também centrado n’Ele.  (161-243, 22.2.1987)  


 


Em que direcção caminhamos?  Estamos a caminho do Reino de Deus, começando com o Reino de 


Deus ao nível da família, e passando pelo Reino de Deus aos níveis tribal, mundial e, finalmente, 
universal.  Esse é o nosso último objectivo.  As pessoas que, enquanto na terra, pensam no mundo 


como a sua nação e as pessoas nele como os seus irmãos e irmãs, e herdam tais tradições baseadas 


no mundo, irão, sem sombra de dúvida, para o lugar mais próximo possível do Reino de Deus.  Isto 


só é lógico.  (161-225, 15.2.1987)  


 


Vocês não deviam pensar para si próprios, em relação ao Reino do Céu: “Levarei comigo a minha 


mãe, pai e filhos e filhas”.  Em vez disso, deviam esforçar-se por levar convosco a vossa nação 


inteira.  Não seria suficiente abandonar a vossa nação e pensar só em termos da vossa família, 


pensando no vosso coração: “Oh, meus filhos e filhas!”  Vocês precisam levar convosco a vossa 


nação. 


Incluída na nação estão toda a vossa raça e os vossos próprios filhos e filhas.  No meu caso, decidi 


no meu coração: “Levarei comigo todo o mundo quando entrar no Reino do Céu”.  Com este 


pensamento na cabeça, trabalhei, dormi e comi, em suma, vivi a minha vida, e porque esse foi o 


modo como vivi, posso ir para o lugar central no mundo espiritual.  Não teriam tal conceito, Deus, 


Verdadeiros Pais e verdadeiros filhos?  (161-225, 15.2.1987) 


 
Não pode haver fronteiras nacionais, num mundo criado por Deus.  Não pode haver discriminação 


racial entre pretos e brancos.  Não há necessidade de conflitos entre o bem e o mal, em tal mundo.  E 


contudo, vemos que o mundo em que vivemos está dividido em nações separadas por fronteiras 


nacionais. 


Não só o problema de discriminação racial, mas, mesmo na família, pode haver discórdia e desunião 


entre marido e mulher, e pais e filhos.  As pessoas boas estão a lutar com as más.  Considerando a 


situação actual do mundo, pode facilmente compreender-se que o Senhor, na sua Segunda Vinda, 


tem de unir o mundo num só, tornando-o num lugar sem discriminação racial e sem fronteiras entre 


as nações.  Ele tem de unir todas as famílias desintegradas, e estabelecer um reino de paz neste 


mundo, onde, mesmo neste preciso momento, o bem está em conflito com o mal.  (53-72, 9.2.1972) 


 







Uma vez que as pessoas cheguem a saber que Deus existe definitivamente, não podem deixar de 


seguir a Sua Vontade.  Então, qual é a Sua Vontade?  É estabelecer um mundo ideal, através da 


transformação das pessoas neste mundo nos Seus queridos cidadãos e deste planeta no Seu amado 


domínio, e uni-los como uma nação soberana.  (56-192, 14.5.1972) 


 


Vocês têm uma tal nação?  Como não têm, precisariam estabelecer uma, não é verdade?  Como seria 


essa nação?  Seria uma nação ideal, uma nação unificada.  Seria uma nação onde qualquer pessoa e 


toda as pessoas pudessem entrar.  Ninguém está excluído da responsabilidade de construir tal nação. 


Famílias, tribos, nações e o mundo devem cooperar no seu estabelecimento.  É desse modo que os 
indivíduos, famílias, tribos, raças, nações e o mundo inteiro podem ser unidos.  (18-213, 8.6.1967) 


 


Cada pessoa, independentemente de quem possa ser, precisa viver na sua própria nação.  Essa é a 


condição absoluta que todos os seres humanos têm de cumprir.  Toda as pessoas, sem excepção, 


precisam viver uma vida com objectivo, cheia de esperanças para uma tal nação e uma tal finalidade.  


No seu coração, elas precisam imaginar a Utopia e esforçar-se por viver para a sua nação e 


finalidade última, pelo estabelecimento de leis justas e obediência a elas.  (18-213, 8.6.1967) 


 


Geralmente, o globalismo significa ver o mundo como uma nação e toda a humanidade como 


compatriotas, mas o globalismo de que a Igreja da Unificação está a falar, transcende todas as 


barreiras a partir do nível familiar.  É um “ismo” para toda a humanidade estabelecer um mundo com 


um Deus como pai, e toda a humanidade como verdadeiros irmãos e irmãs.  Quão fascinante é este 


nosso globalismo!  (Bênção e Família Ideal – 844)  


 


Como seria o Reino do Céu?  Como seria o Reino do Céu na terra?  Seria o lugar onde as pessoas de 


todo o mundo viveriam como os nossos membros da Igreja da Unificação.  No Reino do Céu na 


terra, todas as pessoas adoptariam o modo de vida dos membros da Igreja da Unificação.  Como 
seria esse mundo?  Seria um mundo onde se viveria com Deus, onde ninguém afirmaria que Ele não 


existe ou teria dúvidas sobre Ele.  Seria um mundo onde toda a gente se uniria completamente sob 


Deus, como o nosso Pai Celestial.  Não haveria tentações de Satanás, porque ele não estaria lá.  O 


mundo dominado por Deus seria o Reino do Céu na terra, onde Ele habitaria connosco.  (79-304, 


21.9.1975) 


 


Sem uma teoria da Queda, não podemos resolver todos os problemas do mundo e todos os 


problemas éticos da humanidade.  Sem essa teoria, os problemas humanos não podem ser 


rectificados.  Isto é porque os problemas que observamos fazem parte dos fenómenos finais e 


desesperados dos Últimos Dias, que terminam uma história causada por Satanás, depois da sua 


traição de Deus.  Estes problemas são a estratégia de Satanás para arruinar e destruir a humanidade.  


A não ser que sejam resolvidos, a história não pode ser mudada. 


E, sem mudar a história, não podemos esperar resolvê-la.  Portanto, precisamos primeiro estabelecer 


uma contraproposta em relação à criação e ideais de Deus, e, com base nela, regressar ao Deus 


“ismo” e à ideologia do verdadeiro amor.  Este “ismo” e ideologia não têm o seu foco em nós 


próprios, mas nos outros.  Em suma, um objecto de amor tem de ser criado.  Não há outro modo de 
resolver o assunto.  (219-266, 11.10.1991) 


 


Qual é o objectivo do casamento?  É unir um homem e uma mulher num só, com base no amor de 


Deus e em Sua presença.  Uma tal união é a origem do universo e da paz.   


A essência do verdadeiro amor consiste no pai viver para a mãe, na mãe viver para o pai, no irmão 


mais velho viver para o irmão mais novo, no irmão mais novo viver para o irmão mais velho, e 


assim sucessivamente.  O amor de Deus pode habitar eternamente numa família com os seus 


membros intimamente interligados, através do amor que aprecia os outros.  Essa família pode, assim, 


tornar-se uma família e nação eternas.  (221-212, 24.10.1991) 


 


 







1.2. A nação que todos desejamos 


 


Nós adoramos o Reino de Deus, porque é um lugar onde o amor habita.  É o lugar onde o amor 


permanece, não temporariamente, mas eternamente, e continua a existir transcendendo tempo e 


espaço.  É também o lugar onde se pode ser respeitado e venerado, e onde o nosso valor pode ser 


completamente reconhecido.  Em resumo, é um lugar de eterna felicidade.  É por esse motivo que os 


seres humanos anseiam e suspiram pelo Reino de Deus.  (25-284.5.10.1969) 


 


Se vocês falharem em restaurar o Reino de Deus na terra, durante o vosso tempo neste mundo, uma 
vez que tenham passado para o mundo espiritual, não serão considerados dignos de pertencer a ele.  


Precisam alcançar soberania, dentro do domínio de Deus na terra, antes de entrarem no mundo 


espiritual.  Tal é o padrão original da criação.  (40-131, 30.1.1971) 


 


Não há nada na terra, neste momento, que eu inveje.  Mesmo de um ponto de vista secular, não há 


nada de que devesse sentir inveja.  Não estou interessado em coisas mundanas.  Não estou mesmo 


levemente preocupado com coisas como dinheiro, terra, casas ou coisas do género.  “Mesmo que 


seja numa casa só com um quarto ou algo semelhante, tenho de morrer na minha nação quando o 


tempo chegar.  Não devia eu passar para o próximo mundo, numa nação protegida por Deus?  Se o 


fim vier, e eu for para o próximo mundo sem ter conseguido isso, quão patética terá sido a minha 


vida na terra!  Assim, eu devia procurar essa nação, nem que tenha de viver nela só durante um dia 


antes de morrer”. 


Este é o desejo de toda a minha vida.  Estou a seguir este caminho com uma tal mente que, para esse 


único dia de sucesso, estou disposto a sacrificar milhares de dias.  Mesmo quando vocês estão a 


descansar, estou a caminhar firmemente.  Se não o puderem fazer, mobilizarei estrangeiros no vosso 


lugar, e se a Coreia não o puder fazer, incluirei as outras nações numa operação envolvente; em 


todas as circunstâncias, tenho de continuar no meu caminho.  (51-340, 5.12.1971) 
 


A nossa finalidade em viver uma vida religiosa é tornarmo-nos os cidadãos do Reino de Deus.  A 


não ser que nos tornemos os cidadãos desse Reino, não haverá maneira de as pessoas no mundo e 


toda a criação nos amarem livremente como seus filhos e sentirem orgulho de nós.  As pessoas sem 


uma nação estão destinadas a ser constantemente atacadas.  Estão destinadas a ser colocadas numa 


situação miserável.  Muito provavelmente, aproveitar-se-ão delas sem qualquer razão.  Para não nos 


tornarmos tais pessoas, o problema que precisamos resolver é encontrar a nação desejada por Deus, a 


nação que servirá como o Seu ponto de apoio.  (55-79, 23.4.1972) 


 


Afinal, estamos a derramar suor e sangue por esta nação e este povo, de modo a estabelecermos o 


eterno Reino de Deus, a terra abençoada que os nossos descendentes de milhares de gerações 


vindouras possam louvar para sempre.  (14-193, 3.10.1964) 


 


Não há dúvida que o Reino de Deus é um lugar onde reinam, centrados n’Ele, os Seus filhos de 


linhagem directa, de acordo com a Sua Vontade, e seguindo as ordens dadas por Ele.  Em tal lugar, 


não podem existir democracia ou comunismo.  Uma vez estabelecido, o reino manteria o seu sistema 
eternamente.  Tendo tudo isto em conta, não se pode deixar de pensar que é verdadeiramente 


lamentável que não se seja um cidadão de tal nação.  Por conseguinte, vocês deviam lamentar o facto 


de não serem um dos residentes dessa nação e não fazerem parte dela.  De facto, todos nós devíamos 


lamentar o facto de não termos uma tal soberania imutável.  (72-291, 1.9.1974) 


 


A humanidade tem estabelecido nações soberanas umas a seguir às outras, de modo a estabelecer 


uma única soberania, nação e domínio.  Neste processo, um grande número de pessoas perderam a 


vida, inúmeros cidadãos foram sacrificados, inúmeras nações foram destruídas, e muitos poderes 


soberanos foram substituídos por outros.  Por consequência, não é óbvio que as pessoas que foram 


sacrificadas, as pessoas que permaneceram ao lado de Deus, e todos esses espíritos, que foram 







sacrificados por esta Vontade, desejariam que um dia estabelecêssemos uma tal nação e mundo?  


(72-292, 1.9.1974)    


 


Deus enviou à terra os Seus filho e filha amados, nos Seus esforços para estabelecer uma nação 


absoluta, mas, presentemente, a fundação sobre a qual uma nação possa ser restaurada, ainda não foi 


preparada.  Visto que todos os esforços feitos para este fim foram mal sucedidos, repetidas vezes um 


homem de Deus foi enviado à terra para realizar, promover e levar a cabo, com êxito, o Seu trabalho.  


A história que se desenrolou até ao tempo presente não é mais que a crónica deste trabalho.  (30-10, 


14.3.1979)  
 


Os cidadãos de uma nação sem soberania estão numa situação lamentável.  É por isso que Jesus 


pregou, inquietado: “Por isso não se preocupem, dizendo: “Que havemos de comer?” ou “Que 


havemos de beber?” ou “Que havemos de vestir?” porque os pagãos se preocupam com todas estas 


coisas, e o vosso Pai do Céu sabe que precisam delas.  Mas procurem primeiro o Seu reino e a Sua 


justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo” (Mt. 6:3-33).  Ele disse que deviam 


procurar primeiro o Seu filho, ou o Seu reino?  Ele disse que procurassem o Reino desejado por 


Deus.  (34-337, 20.9.1970) 


 


Mesmo o próprio Jesus está à espera no paraíso.  Vocês precisam compreender que ele não pôde 


permanecer perante o Trono Real de Deus.  Ele não pode permanecer perante Deus, porque não pôde 


estabelecer a soberania do Seu Reino, não pôde reinar nele como seu soberano, e não pôde 


estabelecer uma nação com o direito de ligar a terra directamente com o Reino do Céu.  O paraíso é 


a sala de espera pela qual vocês têm de passar para entrarem no Reino do Céu.  Além disso, o Reino 


do Céu é um lugar onde não se pode entrar sozinho.  É o lugar onde Adão e Eva teriam entrado 


juntos como uma família, se não tivessem caído.  É o lugar onde se devia entrar com os nossos filhos 


e filhas; senão não poderíamos entrar.  (56-201, 14.5.1972) 
 


Porque é que as pessoas religiosas têm lutado, até agora, uma batalha perdida?  Porque não tiveram 


famílias, sociedades ou nações que as apoiassem na sua fé.  Em suma, eram pessoas sem uma nação.  


Se tivessem tido uma nação que as apoiasse, teriam sido capazes de sobreviver dentro do domínio 


dessa nação, mesmo que as suas próprias tribos se lhes tivessem oposto.  Todavia, porque isto não 


aconteceu, as pessoas religiosas foram perseguidas onde quer que fossem, e foram forçadas a 


percorrer o caminho da oferta sacrificial, derramando sangue continuamente; isto foi tudo devido ao 


facto de não terem tido a sua própria nação.  Se tivessem tido um soberano e uma nação, em 


qualquer altura que afirmassem: “Seus degenerados, isto é a coisa acertada!” teriam recebido um 


“Sim”, como resposta dos outros; em vez disso, foram forçados a passar por dificuldades, porque 


não tinham uma nação.  (56-159, 14.5.1972) 


 


No tempo presente, o domínio mundial no qual a salvação espiritual foi aperfeiçoada na terra, o 


domínio da cultura cristã, é o mundo democrático.  Porém, não existe neste mundo actual uma nação 


cristã adequada, que Deus possa escolher como o Seu povo escolhido e onde prometa enviar o 


Messias, tal como prometeu aos Israelitas, em tempos antigos, quando os designou como o Seu povo 
escolhido, promessa que, ainda hoje, é considerada sagrada pelos Judeus.  Todos vocês têm de 


compreender isto.  Esta é a razão por que, tendo perdido a sua terra, e em busca de uma nação 


flutuando no ar, só com um nome e sem domínio, a esfera da cultura cristã se moveu para o oeste 


quando foi perseguida no este, e se moveu para o sul quando foi perseguida no norte, vagueando e 


escapando do caminho da morte, e, contudo, expandindo-se mundialmente, durante todo esse tempo.  


(65-48, 13.11.1972) 


 


Mesmo os membros da Igreja da Unificação não têm a sua própria nação.  O mundo democrático, 


que vemos hoje, é o fruto dos esforços de Deus durante seis mil anos.  Se vocês tivessem nascido em 


Israel, no tempo de Jesus, teriam sido mortos imediatamente.  Um homem como eu teria sido 


destruído, sem mesmo deixar os mais pequenos vestígios da sua existência.  Temos de compreender 







claramente que neste mundo de hoje, há um representante ilícito de Satanás, ao nível nacional, e o 


comunismo, que é a encarnação da injustiça ao nível mundial, está a fazer preparativos para a 


desesperada batalha final, para erradicar a religião.  Temos nós, membros da Igreja da Unificação, 


uma nação que possamos reivindicar como a nossa própria?  Uma vez que não temos, não somos 


como párias em relação ao resto do mundo, e não temos sido tratados desse modo?  Vocês nunca se 


deviam esquecer que têm mais razão para se sentirem mortificados que qualquer outra pessoa.  (55-


209, 9.5.1972) 


 


Se vocês não pertencem a nenhuma nação, por mais feliz que a vossa família seja, em qualquer 
momento, um grupo de bandidos de raça amarela, montados a cavalo, pode aparecer à vossa frente e 


cortar-vos a cabeça.  É por essa razão que precisam procurar a vossa nação.  As pessoas religiosas 


não sabem disto.  De facto, não têm absolutamente nenhuma ideia.  Vocês precisam encontrar uma 


nação de bondade.  Esta é a finalidade da religião.  (57-260, 4.6.1972) 


 


Onde está o indivíduo representante, que possa encontrar essa nação?  Não se pode encontrar um tal 


homem na terra, e, por consequência, estamos a tentar receber este indivíduo representante, através 


da religião, de acordo com a doutrina do Segundo Advento.  Com base nesta doutrina, um novo 


indivíduo surgiria, que, por sua vez, formaria uma nova família, tribo, raça, nação e mundo.  


Portanto, esta doutrina do Segundo Advento é fundamentalmente diferente das outras.  Esse 


indivíduo representante teria de desenraizar aqueles que estão corrompidos neste mundo de morte, 


formar raízes nesse lugar, e crescer com esses corpos mortos como estrume.  Ele seria a pessoa cuja 


personalidade influente lhe permitiria usar como estrume o que é considerado bom na terra.  Tendo 


em conta que ele devia ter o carácter de um cidadão ou de um filho, se a ocasião o requeresse, com o 


poder de ressurreição capaz de absorver, como fonte da sua vitalidade, aquilo que é considerado bom 


no mundo satânico, ele tem de ser uma pessoa com um tal carácter, que lhe permita crescer usando 


como estrume este mundo de morte e corpos mortos em decomposição.  Por outras palavras, ele não 
é alguém que possa ser controlado por este mundo de morte.  (49-93, 9.10.1971) 


 


O Senhor, no seu Segundo Advento, vem para salvar a humanidade.  Logo que a base tenha sido 


estabelecida, Deus está pronto a atacar.  Ele toma a ofensiva.  Isso não significa que ele mate os Seus 


inimigos por decapitação, no estilo de Estaline; em vez disso, Ele obriga-os a renderem-se 


imediatamente.  Precisa obrigar Satanás a submeter-se a Ele, primeiro ideologicamente; segundo, 


através dos cidadãos; terceiro, através da soberania; e quarto, através do Seu domínio.  Todas as 


pessoas desejam ter ideais, amigos, poder e dinheiro, e estas quatro coisas representam as quatro 


mencionadas anteriormente.  (12-169, 16.3.1963) 


 


2. Características da Sociedade, Nação e Mundo Ideais 


 


2.1. A sociedade humana como uma grande família 


 


O lugar onde desejamos viver é o Reino de Deus.  Haveria fronteiras nele?  Evidente que não.  


Haveria mais de duas línguas?  Certamente que não.  Discriminação racial?  De modo nenhum.  
Então, como seria o Reino do Céu?  Como todos os seres humanos nasceram do seio de Deus, são 


todos irmãos e irmãs.  Do ponto de vista de Deus, uma vez que todos os seres humanos são os Seus 


filhos e filhas, segue-se naturalmente que todos somos irmãos e irmãs; do ponto de vista do Reino do 


Céu na terra, somos todos cidadãos do mesmo Reino.  Cada um de nós é um cidadão, um sujeito 


deste Reino.  (66-281, 16.5.1973) 


 


Um ser humano aperfeiçoado devia tornar-se um cidadão de uma nação sem fronteiras, que é 


também o Reino de Deus.  A que país pertencem vocês?  Entre aqueles que estão reunidos aqui, 


alguns talvez sejam americanos, outros alemães, alguns coreanos, etc., mas onde está a minha 


nação?  Este planeta terra é a vossa nação, assim como a minha.  Onde está a minha terra natal?  Este 







planeta é a minha terra natal.  Eu não me interesso por fronteiras nacionais e coisas desse género.  


Nem por pretos ou brancos.  Todos nós somos filhos de Deus.  (79-247, 16.6.1975) 


 


O Princípio Divino é a verdade que não pode ser mudada através da história eterna.  Não pode ser 


mudada pela autoridade de alguma pessoa poderosa ou pela influência de uma grande nação.  Nem 


mesmo todo o mundo ou o próprio Deus a pode mudar.  Se uma verdade permanecer imutável, desde 


o passado até ao presente, e continuar a permanecer inalterada mesmo no futuro, sem dúvida que tem 


o valor ideal procurado pela humanidade, desde o começo do tempo. 


Quando as pessoas ressuscitadas através deste Princípio se tornarem uma, transcendendo a nação e o 
mundo, serão uma irmandade.  Então, as raças branca, preta ou amarela não existirão.  As pessoas 


pretas diferem das outras em termos da cor da sua pele e nada mais.  Os ossos, pele, sangue e mente 


são os mesmos.  A diferença está só na cor da pele, a qual tem mudado através do tempo, devido ao 


clima e ambiente, e, assim, não pode ser alterada.  (Bênção e Família Ideal – 847) 


 


Por exemplo, consideremos os pinheiros.  À medida que se movem das regiões polares para as 


temperadas, tornam-se diferentes.  Variam de acordo com o seu ambiente, o ponto de partida e 


história.  Consideremos também os ursos.  Os ursos do Pólo Norte são brancos, para se protegerem 


num ambiente que é branco.  A raça branca é como os ursos brancos do Pólo Norte, enquanto a raça 


preta é como os ursos pretos da zona temperada.  Essa é a única diferença.  Podiam os ursos 


discriminar entre si, em virtude da cor da sua pele?  (Bênção e Família Ideal – 847)  


 


A humanidade inteira devia unir-se completamente.  A Igreja da Unificação realiza cerimónias de 


casamento internacional.  Ocidentais são casados com orientais, e brancos e pretos também.  


Casamento independente da raça é a cena mais maravilhosa na história humana.  O problema 


aparece quando não podemos transcender barreiras raciais.  A humanidade perecerá, se uma 


ideologia global, com tais asserções, não existir.  Os seres humanos são irmãos e irmãs centrados em 
Deus.  Não há desculpa para todos nós não sermos um, em frente de Deus.  O espírito fundador da 


América consiste em construir uma nação sob Deus.  Este espírito é magnificente, e, presentemente, 


estamos a vê-lo substancializado na realidade.  (Bênção e Família Ideal – 849) 


 


Todas as pessoas no mundo são as mesmas, porque todas são seres humanos, independentemente da 


cor da pele, quer ela seja branca ou preta; a única diferença entre elas é o seu ambiente de vida.  Se 


um homem casasse com uma mulher preta e tivesse com ela um filho preto, e em seguida casasse 


com uma mulher branca e tivesse com ela um filho branco, esse homem seria tanto o pai da criança 


preta como da branca.  Em suma, estes dois filhos teriam o mesmo pai.  A não ser que as pessoas do 


mundo sintam profundamente no seu coração que são irmãos e irmãs, nascidos do mesmo Pai, por 


mais esforço que tenham de fazer para o compreenderem, a unificação de todas as pessoas e todas as 


gerações no mundo, será impossível.  (18-111, 28.5.1967) 


 


O caminho mais curto e rápido para unir as raças é o casamento internacional.  Um homem e uma 


mulher com dois antecedentes culturais e ambientais totalmente diferentes, devem tornar-se um só 


com o amor de Deus.  Isto é harmonia e unificação completas.  Devemos pôr em prática um tal ideal.  
Para levar a cabo um trabalho extraordinário, devíamos encontrar o poder gigântico do amor.  Um tal 


grande poder é o poder máximo do amor.  Esse não é o amor rápido e livre, que muda quando a 


sociedade e o ambiente mudam.  Só o máximo amor pode transcender as barreiras de nacionalidade, 


raça, cultura e conhecimento.  (Bênção e Família Ideal – 845) 


 


As questões pertinentes são: como pode o mundo ser unido num só, e como podem as bases para as 


relações de coração ser estabelecidas?  É por isso que planeio realizar no futuro casamentos 


internacionais para jovens homens e mulheres.  Isto é o que Deus deseja.  Ele não quer pessoas que 


permaneçam escondidas dentro das fronteiras da Coreia; em vez disso, deseja que tudo seja 


cumprido dentro da Sua esfera ideológica.  O maior desejo das mulheres comunistas é casar com 







trabalhadores.  Todavia, as mulheres da Igreja da Unificação deviam ambicionar muito mais que 


isso.  (17-43, 6.11.1966) 


 


De agora em diante, quantos membros da vossa família formaram uniões com linhagens de sangue 


de pessoas estrangeiras, será algo de que vocês se podem vangloriar, quando tiverem passado para o 


mundo espiritual.  Por conseguinte, quando se trata dos vossos filhos e filhas, seria essencial que se 


casassem internacionalmente.  No futuro, todos os homens e mulheres solteiros da Igreja da 


Unificação deviam casar-se internacionalmente.  Quer vocês tivessem nascido como homens ou 


mulheres, valeria a pena casarem-se desse modo.  (34-73, 29.8.1970) 
 


Deus é justo. A América tornou-se a nação representativa, na qual a civilização material floresceu, 


tudo graças às bênçãos de Deus.  Como tal, a nação teria dificuldade em mudar subitamente os seus 


padrões externos para padrões internos.  Por outro lado, no Este, consideramos o aspecto espiritual 


importante, em vez do aspecto material.  O Oeste tem sido abençoado externamente, mas ainda não 


possui o padrão interno, enquanto, por outro lado, o Este tem sido abençoado internamente, mas está 


carenciado do ponto de vista externo.  Deus é tão justo.  (Bênção e Família Ideal – 380) 


 


Logo que vocês comecem a dar importância ao aspecto espiritual, com base na religião, desprezarão 


automaticamente as condições materiais.  O Este prestou grande importância à cultura espiritual, e, 


por isso, desprezou os padrões externos.  E, o que eles desprezaram, foi apanhado e amontoado pelos 


Ocidentais.  Muitas nações no Oeste, incluindo os Estados Unidos, conseguiram viver em afluência 


externamente, porque se apoderaram de todas os recursos naturais do Este, como se fossem os seus 


próprios, e usaram-nos para desenvolver e avançar a civilização ocidental.  Contudo, atingiram o 


limite.  E a civilização espiritual do Este também atingiu um limite.  À medida que o tempo passou, 


o Este começou a exigir cada vez mais da civilização ocidental, a civilização material.  O Oeste 


também começou a exigir cada vez mais da civilização oriental, a civilização espiritual.  
Consequentemente, atingimos um ponto no tempo em que estas duas civilizações estão a ter 


intercâmbio, através de uma acção de dar e receber.  (Bênção e Família Ideal - 381) 


 


Qual seria o caminho mais difícil e laborioso para os seres humanos?  Seria o caminho para o Reino 


do Céu.  Este caminho é o mais difícil de seguir.  De todos os caminhos neste universo, qual seria o 


caminho mais difícil para a humanidade?  Repito, o caminho mais difícil seria aquele que conduz ao 


Reino do Céu. 


Conseguiu Jesus ir para o Reino do Céu?  Ele está, actualmente, no paraíso, a sala de espera no 


caminho para o Reino.  Isso mostra quão difícil é atingir o Reino.  Então, está Deus a residir no 


Reino?  A resposta é não.  Então, pôde alguém entrar no Reino, desde o começo da história?  Se 


Deus não pôde residir lá, e o Seu filho não pôde mesmo lá entrar, quem na terra podia ter lá entrado?  


Assim, haveria alguém a viver no Reino do Céu?  Não, não haveria nem sequer uma pessoa.   É por 


essa razão que o caminho para o Reino é, de longe, o mais difícil de todos.  (72-253, 30.6.1974) 


 


2.2. A sociedade de interdependência, prosperidade mútua e valores partilhados 


universalmente 


 


Aquilo de que Deus mais gosta é da cultura do amor.  Precisaria Ele de dinheiro, poder, 


conhecimento ou coisas semelhantes?  Para desenhar e construir uma casa bonita, seriam necessários 


tijolos, portas e vários outros materiais, mas o que daria os retoques finais a essa casa, seria a beleza 


geral de perfeição.  Isto seria o mais importante de tudo. 


A maior esperança que Deus acalenta para a humanidade não é que sejamos ricos ou nos tornemos 


académicos.  Como a Bíblia menciona: “Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com 


toda a tua alma e com todas as tuas forças”.  Este é o primeiro mandamento.  O segundo 


mandamento é: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.  Estas são palavras extraordinárias.  


(143-273, 20.3.1986) 


 







O capítulo treze da primeira carta aos Coríntios, o capítulo acerca do amor, também diz que entre a 


fé, esperança e amor, as três qualidades cuja natureza é eterna, o amor é a mais importante.  Não é 


verdade?  A humanidade não compreendeu esta verdade.  Que significa amar com todo o seu 


coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças?  Significa amar dando tudo o que se tem, 


mesmo a vida. 


Vocês já alguma vez amaram alguém tão completamente?  As esposas amaram os seus maridos tão 


completamente, e os estudantes, os seus professores, e os cidadãos, a sua nação?  Porque nunca 


alguém praticou perfeito amor, precisamos estabelecer um modelo. 


Os corantes são primeiro feitos, e, em seguida, os produtos são produzidos em massa, usando estes 
corantes; de modo semelhante, precisamos estabelecer um modelo de um verdadeiro ser humano que 


sirva como um corante.  Só então podem verdadeiros seres humanos multiplicar-se e espalhar-se no 


mundo, seguindo o exemplo estabelecido por esse modelo.  (143-273, 20.3.1986) 


 


Quando o tempo chegar, a era da arrogância passará, e entraremos numa nova era onde ninguém será 


capaz de afirmar que é o melhor.  Desse tempo em diante, viveremos num mundo de mutualidade, 


em suma, num mundo de interdependência, prosperidade mútua, e valores partilhados 


universalmente.  Por esta razão, a Igreja da Unificação está a insistir na interdependência, 


prosperidade mútua e valores partilhados universalmente.  Esse mundo não pode ser estabelecido 


pelos esforços de uma única pessoa ou comunidade.  (24-298, 31.8.1969)  


 


O mundo de interdependência, prosperidade mútua e valores partilhados universalmente é o mundo 


que reflecte o ideal Reino do Céu desejado pela humanidade.  Um tal mundo não pode ser 


conseguido por um único indivíduo ou comunidade, e daqui se segue que nesse mundo ninguém 


viveria completamente por si próprio.  Juntamente comigo, haveria o meu cônjuge e, 


subsequentemente, a minha família.  Isto não devia permanecer como um conceito, mas, em vez 


disso, devia ser praticado na vida real.  O mundo onde este conceito tiver sido expresso na realidade, 
no palco da vida, será o mundo do Reino do Céu.  (24-300, 31.8.1969) 


 


Como seria esse mundo?  Não seria certamente um lugar onde as pessoas estão em desacordo entre 


si e têm ciúmes umas das outras, invejando os êxitos dos outros e a sua alegria.  Em vez disso, seria 


um mundo onde o êxito de uma pessoa seria o sucesso de todas, e a alegria de uma pessoa, a alegria 


de todas, e assim, os prazeres e alegrias de uma pessoa seriam partilhados por todo o mundo.  (18-


102, 28.5.1967) 


 


O olho esquerdo trabalha ou não em harmonia com o olho direito?  Isto representa interdependência.  


Cada parte está a viver para uma finalidade única, e é deste modo que cada faculdade do corpo 


funciona.  Embora cada pessoa tenha duas narinas, se uma estivesse entupida, isso seria bom, ou 


mau?  Do mesmo modo, se um ouvido estivesse entupido, isso seria agradável, ou não?  É bom ser 


aleijado, ou não?  Tentem cortar um membro, uma perna ou um braço.  Não se sentiriam bem.  É por 


isso que todas as formas de existência, que estão relacionadas com outras, testemunham dos Céus e 


da terra, através do seu ser. 


Por outras palavras, os próprios seres humanos são prova viva desse facto, e o coração também.  O 
provérbio: “O coração humano reflecte o coração de Deus” deriva daqui.  (24-300, 31.8.1969) 


 


2.3. Uma língua única 


 


Os porcos americanos grunhem do mesmo modo que os coreanos, e os pardais americanos gorjeiam 


do mesmo modo que os coreanos.  Considerando isto, porque estamos nós, seres humanos, os 


senhores de toda a criação, neste estado?  Em cada lugar para onde se vai, fala-se uma língua 


diferente, embora os porcos em todos os lugares grunham do mesmo modo, e as vacas também 


mujam do mesmo modo.  Mesmo uma coisa simples como mandar vir uma refeição é tão 


aborrecida!  Não somente nos tornamos mudos, mas também surdos.  Qual é a causa disto?  Numa 


palavra, a nossa situação actual resultou da Queda.  Como podemos reivindicar ser os senhores de 







toda a criação, quando não somos mesmo capazes de unir as nossas línguas numa só e falar só uma 


língua?  Que triste isto é!  Há muitas coisas absurdas neste mundo.  (20-124, 1.5.1968) 


 


Com o amor absoluto de Deus como o centro, um homem e mulher absolutos têm de se unir e 


estabelecer uma cultura absoluta.  Para estabelecer uma tal cultura, precisamos, antes de tudo o mais, 


ter uma língua unificada e um alfabeto único, e por isso, eu enfatizei repetidas vezes que vocês 


precisam aprender o alfabeto e língua coreana.  Isto é porque a criação e avanço de uma cultura são 


comunicados aos outros, através de palavras escritas e faladas.  (135-166, 12.11.1985) 


 
No futuro, a língua criará um grande problema.  Tenho a certeza que, mesmo neste momento, é 


muito aborrecido para vocês, porque estou a falar em coreano. Quão muito mais difícil seria, então, 


compreenderem-me, se não houvesse ninguém que interpretasse as minhas palavras?  Deviam vocês 


aprender comigo, ou eu com vocês?  Logo que compreendam a língua que falo, coreano, serão 


capazes de aprender mais, de um modo mais profundo, e possuirão um conhecimento muito mais 


valioso que o que possuem actualmente.  Uma vez que aprender deste modo é muito mais importante 


que qualquer outra coisa, podemos concluir que é assim que devia ser.  (74-33, 10.11.1974) 


 


Se os filhos e filhas de Verdadeiros Pais não podem falar a língua de seus pais, não serão melhores 


que mudos.  Mudos, digo-vos eu.  É desse modo que o mundo se desenvolverá, à medida que o 


tempo passa.  O Rev. Moon veio para esta sociedade ocidental e criou nela um considerável 


reboliço.  Vocês deviam compreender que a minha aparência aqui é uma nova ameaça e problema 


para o sector religioso, sem rival nos últimos tempos.  Deviam também ter em mente que, de agora 


em diante, estudos da língua original envolverão a aprendizagem do coreano.  Não importa quantos 


dos vossos livros em inglês digam uma coisa, se o texto original coreano disser outra, os vossos 


livros serão examinados de modo a concordarem com a versão coreana.  Aquilo que permaneceu 


inalterável não tem preço, e isto aplica-se a todas coisas.  No futuro, todos vocês precisarão estudar a 
língua original.  (74-33, 10.11.1974)  


 


A língua e alfabeto coreano foram criados e estão sendo usados na Coreia.  As palavras 


“Verdadeiros Pais” foram primeiro criadas em coreano.  Com base no amor de Verdadeiros Pais, 


pela primeira vez na história, o verdadeiro amor parental de Deus pôde ser enxertado em nós.  Deus 


falou primeiro connosco na base do amor estabelecido por Verdadeiros Pais, e por isso, falou em 


coreano.  Vocês precisam aprender coreano porque a origem das palavras “Verdadeiros Pais” é 


absoluta.   


Também precisam aprender o alfabeto coreano, porque elas são as letras usadas para escrever a 


língua.  Vocês deviam compreender que o primeiro lugar onde Deus pôde falar palavras de amor é a 


Coreia.  (135-166, 12.11.1985) 


 


Como eu primeiro usei o termo “Verdadeiros Pais” em coreano, a origem do termo automaticamente 


torna-se coreana.  As palavras “Cham Bu Mo” (Verdadeiros Pais) não são inglesas ou chinesas, mas 


coreanas.  Consequentemente, também se pode dizer que a Coreia é a terra pátria do amor para os 


membros da Igreja da Unificação, e como este é o caso, nós, que precisamos procurar a nossa terra 
pátria do amor, teremos de aprender a língua e alfabeto coreano.   


Além disso, o vosso desejo de serem abençoados com homens e mulheres coreanos é uma expressão 


do vosso coração mais profundo, que anseia aproximar-se da terra natal original, porque a origem da 


língua na qual Deus primeiro falou as Suas palavras de amor, é o coreano.  (135-166, 12.11.1985) 


 


Há uma filosofia na língua coreana.  Ela tem como antecedentes os princípios e harmonia da 


natureza.  Há um famoso coreano que recebeu um doutoramento em fonologia nos Estados Unidos.  


(173-75, 3.1.1988) 


 


A língua coreana é uma língua que permite exprimir termos religiosos a um nível muito elevado, 


com expressões profundas e delicadas.  Nenhuma outra língua no mundo pode rivalizar com o 







coreano neste aspecto.  É por esse motivo que os coreanos são considerados muito inteligentes.  Eles 


são treinados a apreender e compreender cada palavra, através de uma língua precisa e analítica, e, 


portanto, as estruturas do seu cérebro estão num plano significativamente mais elevado que as dos 


outros.  Não é verdade que os coreanos obtêm sempre o primeiro lugar em Competições 


Internacionais de Treino Vocacional?  Tanto quanto sei, eles têm mantido essa posição durante sete 


anos consecutivos.  (173-75, 3.1.1988) 


 


Como estamos a caminho de um mundo unificado, devíamos completar a leitura dos livros de 


discursos do Rev. Moon, na língua que representa a unificação.  Que farão vocês, se não podem 
mesmo ler esses livros na língua original?  Precisam lê-los na língua original e não em inglês ou 


alemão.  Uma vez que os possam ler, não terão problemas em preparar as vossas próprias 


conferências.  Os meus livros de discursos contêm as palavras proferidas durante a minha vida 


inteira. 


Quando forem para o mundo espiritual e estiverem envolvidos num diálogo, dirão: “Nunca encontrei 


tais livros e, por isso, nunca os li”?  Sou da opinião que esses livros não deviam absolutamente ser 


traduzidos em inglês.  Seria ainda melhor incluir neles caracteres chineses.  Vocês estarão em 


grandes apuros se passarem para o próximo mundo sem ter lido esses livros, especialmente se são 


líderes.  Nas gerações futuras, esperariam encontrar-me em todas as casas, ou os meus livros de 


discursos?  Pensem nisso.  Qual seria?  Evidentemente que seriam os livros.  (173-76, 3.1.1988)  


 


3. A Ideologia Central da Humanidade é a Ideologia do Verdadeiro Amor 


 


3.1. A ideologia de Adão é o parentalismo 


 


Originalmente, Adão, como o progenitor da raça humana, devia ser, ao mesmo tempo, a cabeça da 


sua família, tribo e raça, assim como o rei da sua nação.  Se a Queda humana não tivesse acontecido, 
que “ismo” teria este mundo seguido?  Este mundo teria, então, sido um mundo de Adamismo.  


Outra palavra para este “ismo” é Deusismo.  É assim que o mundo desejado originalmente devia ser.  


Porém, este plano foi destruído aos pedaços, devido à Queda.  Por conseguinte, aquilo que foi 


destruído por Adão, os buracos feitos neste plano, devido a ele, precisam ser reparados e cheios.  


Através da Queda, um grande buraco foi feito neste mundo.  (155-304, 1.11.1965) 


 


Que tinha Deus planeado para Adão e Eva, se eles não tivessem caído?  Ele tê-los-ia casado em 


matrimónio sagrado, com a Sua bênção, e faria com que dessem à luz filhos e filhas com quem Ele 


se pudesse deleitar, desse modo formando uma família que seria a fonte da Sua alegria.  Essa família 


ter-se-ia expandido para uma tribo e, mais tarde, para uma nação.  E uma vez que esta nação se 


expandisse mais, formaria um mundo que teria simultaneamente as ideologias de Deus e Adão.  A 


ideologia e visão sobre o universo, cosmos e vida, que seriam encontradas nesse mundo, seriam as 


de Adão. 


E seria encantador ter nesse mundo as cinco raças, todas de diferentes compleições, vivendo juntas.  


A cor da pele é simplesmente uma reflexão do ambiente de uma pessoa, e, portanto, ter numerosas 


pessoas com diferente cor de pele, é uma coisa encantadora.  Então como vieram essas pessoas a ter 
línguas diferentes?  Devido à Queda dos antepassados humanos, Deus separou-as.  (156-202, 


25.05.1966) 


 


Tudo neste mundo devia ter encarnado o sistema ideológico da nação de Adão: a única língua, 


cultura, modo de vida e sistema de governo teriam sido os derivados de Adão.  De facto, tudo neste 


mundo devia ter estado de acordo com o sistema de governo da nação de Adão.  Um tal caminho é o 


Deusismo, porque precisamos de atingir unidade com Deus, através do Seu coração.  (20-123, 


1.5.1968) 


 


Antes de nos preocuparmos com a soberania, precisamos primeiro discutir a igualdade dos direitos 


humanos.  O “ismo” que procuramos é o Cosmosismo, o qual também pode ser designado como 







Deusismo.  Este “ismo”, na sua totalidade, consiste em eu me tornar um com Deus.  A democracia 


de hoje excluiu Deus dela, e o Comunismo é um “ismo” cuja únicas considerações são a matéria e os 


seres humanos.  O cosmosismo, por outro lado, reúne a humanidade e Deus.  Através dele, estamos a 


tentar transformar este mundo num governado pela soberania de Deus.  (13-72, 18.10.1963) 


 


Precisamos estabelecer uma base para a terra abençoada da mente e coração.  Desse modo, um 


padrão será criado, através do qual, o coração, a mente e o corpo possam ser interligados entre si.  E 


uma vez que a mente e o corpo estejam completamente unidos deste modo, precisamos abraçar o 


mundo.  Por consequência, nesta era de hoje, precisamos de uma ideologia cósmica que se expanda 
muito para além do globalismo, e esta ideologia não é outra senão o Deusismo.  A não ser que os 


seres humanos baseiem a sua vida, na terra, no Deusismo e estabeleçam um padrão firme através do 


qual a mente e o corpo possam sentir o coração de Deus, nunca poderão ser felizes.  (8-30, 


25.10.1959) 


 


Devido à Queda, a mente e corpo dos seres humanos foram sujeitos ao falso amor de Satanás, o qual, 


por sua vez, os tornou em indivíduos egocêntricos e, consequentemente, sem harmonia.  É por essa 


razão que as famílias, sociedades, nações e o mundo, criados pela união de tais indivíduos, estão 


atormentadas por desconfiança mútua, desunião e discórdia, para não mencionar conflitos ampliados 


dimensionalmente e complicação dentro dos seus seres inconsistentes.  Devido a egocentrismo, o 


qual reflecte os desejos de Satanás, o mundo democrático de hoje tornou-se egocêntrico, com 


Satanás e as pessoas que vivem nesse mundo, caminhando para a destruição.  Para salvar este 


mundo, precisamos do Pensamento Unificado e Deusismo, centrados no verdadeiro amor de Deus.  


(219-109, 27.8.1991) 


 


O Deusismo não consiste em viver para si próprio.  Ele ensina a dar para o benefício dos outros.  Em 


suma, é um “ismo” que coloca os outros antes de si próprio.  O “ismo” do diabo pede aos outros que 
vivam para nós, enquanto o Deusismo requer que vivamos para os outros.  É por esse motivo que, 


quanto mais vocês dão, dão e continuam a dar, tanto mais as vossas possessões se acumularão no 


próximo mundo da eternidade.  Num mundo comunista, quanto mais se dá, mais se perde e, por isso, 


ninguém trabalha para os outros.  No mundo de Deus, por outro lado, este não é o caso e, assim, toda 


a gente trabalha noite e dia, sem descanso, derramando sangue e suor pelo benefício de todas as 


outras pessoas.  Aqueles que dão continuamente, de modo semelhante a Deus, estão destinados a ser 


abençoados.  (209-292, 30.11.1990) 


 


Que é o Deusismo?  Outro termo para ele, é a ideologia do Verdadeiro Amor.  E em que consiste a 


ideologia do Verdadeiro Amor?  Consiste em dar, e dar, e esquecer que se deu.  Se todos os cidadãos 


da Coreia fossem assim, como seria esta nação?  (201-54, 28.2.1990) 


 


 


Que é o Parentalismo?  É a verdadeira ideologia de Adão e Eva, como pais aperfeiçoados na terra.  


Então que é o Deusismo?  Uma vez que os Verdadeiros Pais são os pais horizontais, os seres 


humanos também precisam do Pai vertical.  Portanto, o Parentalismo vertical é o Deusismo.  Por 
outras palavras, a Ideologia Central é também Verdadeiro Parentalismo, e Deusismo também pode 


ser chamado Deusismo vertical.  A ideologia horizontal de Verdadeiros Pais e a ideologia vertical de 


Deus, o vertical e o horizontal reúnem-se, e, assim, ligam a vida no Céu com a da terra, o amor no 


Céu com o amor na terra, e a linhagem no Céu com a linhagem na terra.  Desta união nasce a raça 


humana, e, por esta razão, os seres humanos têm características duais.  Eles consistem do eu interno 


e do eu externo.  O eu interno é o aspecto vertical de uma pessoa, e o eu externo é o aspecto 


horizontal.  Estes dois eus reúnem-se para formar um ser humano, o fruto da união mencionada 


acima.  (224-277, 15.12.1991) 


 


 


 







3.2. O parentalismo é a ideologia do Verdadeiro Amor 


 


Aquilo de que Deus mais gosta é da cultura do amor.  Precisaria Ele de dinheiro, poder, 


conhecimento ou coisas semelhantes?  Para desenhar e construir uma casa bonita, seriam necessários 


tijolos, portas e vários outros materiais, mas o que daria os retoques finais a essa casa, seria a beleza 


geral de perfeição.  Isto seria o mais importante de tudo. 


A maior esperança que Deus acalenta para a humanidade não é que sejamos ricos ou nos tornemos 


académicos.  Como a Bíblia menciona: “Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com 


toda a tua alma e com todas as tuas forças”.  Este é o primeiro mandamento.  O segundo 
mandamento é: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.  Estas são palavras extraordinárias.  


(143-273, 20.3.1986) 


 


O caminho que devíamos seguir é aquele que verdadeiramente desejamos trilhar, do fundo do nosso 


coração, e a nação que devíamos procurar e estabelecer, é aquela na qual, verdadeiramente, 


desejamos viver eternamente.  A riqueza que possuiríamos, de direito, devia pertencer ao cosmos 


assim como a nós, e à presente era assim como ao passado e ao futuro.  Além disso, devíamos 


possuir também a autoridade e conhecimento que nos permitissem partilhar as nossas mágoas, assim 


como as nossas alegrias, com os Céus e a terra.  Este é o maior desejo e esperança que os seres 


humanos caídos, de hoje, deviam esforçar-se por cumprir neste mundo.  (13-31, 16.10.1963) 


 


Onde será primeiro realizado o reino ideal de Deus, isto é, a restauração da terra pátria?  Começará 


com um indivíduo que acredite em amar os seus inimigos.  É por isso que, desde que Deus continue 


a existir, o Cristianismo, a religião que primeiro apareceu como o movimento para destruir fronteiras 


nacionais e transcender todas as barreiras ambientais e culturais, e abraçar com amor os nossos 


inimigos, não pode deixar de se tornar na religião mais difundida no mundo.  Quando se semeiam 


feijões, colhem-se feijões; e quando se semeiam flores vermelhas, flores vermelhas desabrocharão.  
Do mesmo modo, se Satanás, que se vinga dos seus inimigos, semeia sementes do diabo, nesse lugar 


crescerão árvores do mal que se vingam dos seus inimigos.  Se, por outro lado, aquele que ama os 


seus inimigos semeia sementes de bondade, lá crescerão árvores de bondade que amarão os seus 


inimigos.  Tal é a lei da natureza.  (107-18, 21.2.1980) 


 


Não há dúvida que o Reino de Deus é um lugar onde reinam, centrados n’Ele, os Seus filhos de 


linhagem directa, de acordo com a Sua Vontade, e seguindo as ordens dadas por Ele.  Em tal lugar, 


não podem existir democracia ou comunismo.  Uma vez estabelecido, o reino manteria o seu sistema 


eternamente.  Tendo tudo isto em conta, não se pode deixar de pensar que é verdadeiramente 


lamentável que não se seja um cidadão de tal nação.  Por conseguinte, vocês deviam lamentar o facto 


de não serem um dos residentes dessa nação e não fazerem parte dela.  De facto, todos nós devíamos 


lamentar o facto de não termos uma tal soberania imutável.  (72-291, 1.9.1974) 


 


Que espécie de “ismo” é o Deusismo, o qual é capaz de absorver o comunismo e a democracia, 


através do Pensamento Unificado, centrado no Rev. Moon?  Consiste em demonstrar os nossos 


poderes?  Não, é a ideologia do Verdadeiro Amor.  A questão consiste em saber como devíamos 
governar no futuro este mundo, com verdadeiro amor.  (181-227, 3.10.1988)  


 


Para quem existe a democracia da Coreia?  Não existe para partidos políticos.  Em vez disso, existe 


para a República da Coreia.  Então, em que deveria consistir o “ismo” que governa a Coreia?  Devia 


consistir no trabalho da Coreia para a causa do mundo.   


O mundo precisa voltar ao Deusismo.  No humanismo não se pode confiar.  Se o mundo for deixado 


como está, perecerá em menos de um século.  Só o Deusismo durará para sempre.  E só sobre a 


lógica do verdadeiro amor, podemos herdar e tornarmo-nos parte das tradições do Deusismo.  Por 


consequência, indivíduos, maridos e mulheres, filhos e filhas, tribos, raças, nações e o mundo 


precisam de verdadeiro amor.  (177-70, 15.5.1988) 


 







Que é o Deusismo?  É a ideologia do amor.  Então, que é a ideologia do amor?  É uma ideologia que 


não pede que os outros vivam para nós, mas que nós vivamos para os outros.  É necessário que vocês 


compreendam isto.  (169-281, 1.11.1987) 


 


Que é o Deusismo?  Não é individualismo, familiarismo, tribalismo, racismo ou nacionalismo.  É 


cosmosismo.  Por mais que uma pessoa encurralada dentro dos muros do individualismo tentasse 


entrar no mundo espiritual baseado no cosmosismo, não conseguiria.  Logo que uma pessoa entre no 


domínio baseado na sua família, e pense para si própria: “Hmm, não me preocupo com o mundo; 


tudo o que me preocupa são os meus filhos e filhas, a minha mãe e o meu pai”, nunca conseguirá 
escapar-se de lá.  Ficará encurralada lá, para sempre.  Então, quem devia derrubar os muros deste 


domínio, o lugar no qual cada família se afirma a si própria e luta com os outros, centrada em si 


própria?  (112-211, 12.4.1981)  


 


Uma pessoa saudável pode digerir coisas que, mesmo as pessoas comuns, não podem.  É por essa 


razão que toda a gente gosta de uma pessoa saudável.  Do mesmo modo, quando uma pessoa tem 


uma mente sã, pode digerir qualquer coisa mentalmente, quer seja democracia, comunismo, ou 


qualquer coisa do género. 


Então qual é o “ismo” que a Igreja da Unificação segue?  É o unificacionismo.  Parece fácil?  


Quando examinamos o corpo físico de um ser humano, vemos que, colocados neste corpo, estão os 


olhos, ouvidos, nariz, pés, etc.  Estas diferentes partes de um corpo têm de unir-se completamente, 


ligando-se à vida nesse corpo.  Assim, para que o corpo funcione propriamente, deviam os seus 


diferentes órgãos, em vez de se unirem completamente, queixar-se entre si: “Oh! Não gosto dos 


olhos, ou de qualquer outro órgão”?  Evidentemente que não.  Deviam dizer: “Gosto de todos os 


órgãos, de todos eles”.  Cada parte do corpo tem de harmonizar-se com as outras.  (111-96, 


1.2.1981) 


 
Aqueles que veneram Deus têm de derramar sangue.  Aqueles que anseiam por amar Deus têm de 


derramar lágrimas.  De facto, as suas lágrimas não deviam parar de correr.  E aqueles que procuram 


Deus têm de derramar suor.  E, em seguida, têm de sacrificar-se e servir da posição de Abel para a 


humanidade e dar tudo o que têm, com todo o seu coração de pais e corpo de escravos.  E, ao darem, 


não se deviam vangloriar em frente dos outros, mas, em vez disso, sentir-se envergonhados por não 


poderem dar algo melhor.  É nisto que o Deusismo consiste.  (38-328, 8.1.1971) 


 


Como devia a propriedade pública ser governada?  Como deviam indivíduos e sociedades ser 


governados?  Além disso, como devia o mundo ser governado?  Com base nestes métodos públicos 


de governo, um novo amor e um novo globalismo têm de ser estabelecidos.  Esse “ismo” não é o 


humanismo.  Não é um “ismo” baseado no Rev. Moon da Igreja da Unificação.  Ideologias 


humanísticas estão destinadas à ruína.  O facto de vocês se poderem ou não unir completamente com 


o Deusismo, será o factor decisivo entre a vida e a morte.  (31-255, 4.6.1970) 


 


Precisamos transcender as esferas culturais deste mundo, criadas pelas numerosas pessoas e pelas 


cinco raças, e criar com essas culturas uma única civilização.  Por outras palavras, precisamos 
estabelecer um mundo ideal governado por um sistema doméstico, social, nacional, assim como por 


outras instituições todas baseadas no Deusismo.  Este processo também pode ser designado de 


ideologia aperfeiçoada de Adão.  Não é comunismo ou democracia, mas ideologia aperfeiçoada de 


Adão. 


Esta ideologia é o curso que nos conduz ao Deusismo.  Um “ismo” é como uma bengala que nos 


ajuda a prosseguir um certo objectivo.  O “ismo”, em si próprio, não é aquilo que procuramos; um 


“ismo” é um processo necessário, pelo qual precisamos passar para atingir o nosso objectivo, e, por 


isso, ideologias passam por mudanças. 


Actualmente, os Estados Unidos é considerado um país desenvolvido, como o suserano da 


democracia, mas o tempo virá, no futuro, em que se tornará corrompido devido ao dinheiro e 


aprenderá a odiar a democracia.  A situação actual da Coreia também reflecte este facto.  Embora a 







democracia, em si mesma, seja uma coisa boa, presentemente as pessoas na Coreia estão envolvidas 


em todos os tipos de intrigas e difamação dos outros, todas motivadas por dinheiro, e estão lutando 


contra todas as outras pessoas para usurparem o poder.  Pode isso ser chamado democracia?  O que 


está a acontecer correntemente é um fenómeno que só beneficia os privilegiados.  (21-156, 


17.11.1968) 


 


Os jovens de hoje não sabem que, quando vivem para os outros, automaticamente se tornam figuras 


centrais, líderes e mestres protectores.  O verdadeiro amor que permite que se invista a vida pelos 


outros, sem esperar nada em troca, e mesmo assim sentindo alegria nesse investimento, produz 
unidade entre homens e mulheres, e pais e filhos.  Em tais famílias habitaria o amor de Deus, e, 


assim, essas famílias tornar-se-iam eternas.  Esta é a essência da nossa doutrina, e aqui está a 


imortalidade.  (222-138, 28.10.1991) 


 


Um novo globalismo que elimine o egoísmo tem de aparecer.  O altruísmo, que tem como objectivo 


viver para os outros, em vez de para si próprio, só pode vir do ideal de Deus.  Isto é porque Ele é a 


entidade do amor, e a essência do amor é o altruísmo, o qual ensina que nos devemos sacrificar para 


salvar os outros.  Consequentemente, a essência do Deusismo é o amor, e esta doutrina é a doutrina 


central, semelhante à cabeça que dirige o resto do corpo, e por isso é denominada Ideologia Central.  


(164-194, 15.5.1987) 


 


O nosso objectivo é garantir a vitória; a questão que, então, se levanta, é: como seremos vitoriosos?  


Precisamos triunfar através da Ideologia Central do Deusismo, e, por essa razão, só o Rev. Moon 


pode emergir como o vencedor.  A Ideologia Central existe para resolver os problemas dos partidos 


de direita e esquerda.  Enquanto Jesus estava a ser crucificado, os ladrões, que foram crucificados 


com ele à sua direita e esquerda, discutiram entre si.  Esta situação não pode ser repetida nesta era, 


quando tudo se está a tornar realidade, com base nos esforços de Deus e dos Verdadeiros Pais.  O 
que isso significa é que as doutrinas dos Verdadeiros Pais e de Deus não deviam estar em conflito 


entre si.  


Então, através de quê podem estas duas doutrinas ser unidas numa só?  Não é certamente através de 


conhecimento, dinheiro ou poder.  Elas têm de unir-se através do amor.  Têm de ser postas em acção, 


com base no amor.  Só quando se lhes ordena, com palavras de amor, que se movam, elas fá-lo-ão 


alegremente.  (169-210, 31.10.1987) 


 


O único “ismo” que devia permanecer connosco é o Deusismo, o qual nos dá a nós e aos nossos 


irmãos e irmãs em todas as nações, o absoluto ideal de amor e o domínio do coração.  Só o 


Deusismo, e nenhum outro “ismo”, devia governar este mundo!  Ámen.  (137-196, 1.1.1986) 


 


4. O Futuro do Mundo Democrático e do Mundo Comunista 


 


4.1. Unindo o mundo democrático e o mundo comunista 


 


Que é o Deusismo?  É ancestralismo, um “ismo” que põe os antepassados em primeiro lugar.  É 
também a Ideologia Central, a qual é como o Parentalismo, desempenhando o papel de mediador na 


luta entre o comunismo e a democracia.  Em suma, a Ideologia Central também pode ser designada 


de Verdadeiro Parentalismo.  Logo que as pessoas venham a conhecer os pais centrados no amor, 


libertam-se do seu controlo mútuo e, em vez disso, unem-se completamente.  E logo que saibam 


como agir e se tornem pessoas que possam viver de acordo com os grandes princípios de Céu, sem a 


ajuda ou direcção de ninguém, todo o trabalho terá sido realizado.  O problema está nas pessoas.  Há 


suficiente dinheiro e nações.  Então, qual é o problema?  Os seres humanos são o problema.  (191-


200, 24.6.1989) 


 


Sem o Princípio, teria sido impossível apresentar uma alternativa ao comunismo, muito menos 


ultrapassá-lo.  Assim, por que meio pudemos ultrapassar o comunismo?  Foi através do Deusismo.  







Que é o Deusismo?  É a ideologia do Verdadeiro Amor, tentando dar vida repetidamente.  Como 


consequência, este universo tornou-se um lugar que transborda do amor de Deus, mais que suficiente 


para abraçar todo o universo.  (213-89, 14.1.1991) 


 


Agora, qual será o último problema difícil que enfrentaremos no mundo?  Será a separação das 


culturas oriental e ocidental.  O ponto em questão, portanto, é como podemos unir o Este e o Oeste.  


Esforços humanos, por si sós, não seriam suficientes para conseguir isto.  Para unir os partidos 


políticos de esquerda e direita, os esforços de um só lado, quer seja a esquerda ou a direita, não 


bastariam.  Em vez disso, a Ideologia Central tem de aparecer neste ponto.  É por esse motivo que 
estamos a falar acerca do aparecimento da Ideologia Central.  Humanismo e Materialismo, os quais 


afirmam que os seres humanos são os mais extraordinários de todos os seres, não seriam úteis nesta 


situação.  Não serviriam para nada.  Precisamos reverter ao “ismo” baseado em Deus e no coração 


original estabelecido na Providência.  A questão é, como podemos apresentar ao mundo e ligar os 


antecedentes culturais do Oriente e do Ocidente, que presentemente estão separados entre si.  


Embora o povo americano se me tivesse oposto, atingimos o estágio onde não tem outra alternativa 


senão seguir-me.  O mesmo se pode dizer do mundo ocidental.  (168-112, 13.9.1987) 


 


A verdadeira paz para a humanidade não pode ser atingida pela direita ou esquerda, por si sós.  A 


razão para isto é que os motivos fundamentais de ambas a direita e a esquerda, não estão livres de 


egoísmo.  Quando uma pessoa está centrada nos seus próprios interesses pessoais e nos da sua nação, 


há eternos conflitos de interesse, e lá não se seria possível encontrar unificação e paz.  (164-194, 


15.5.1987) 


 


O comunismo e a democracia são respectivamente o pensamento da esquerda e da direita.  Isso 


significa que elas são as ideologias irmãs de Caim e Abel, e, por isso, uma nova ideologia devia 


emergir do Este: a ideologia dos pais.  Com base nos pais e na Ásia, a esquerda e a direita têm de ser 
unidas completamente.  Esta ideologia parental não é outra senão a Ideologia Central.  Portanto, 


quando a Ideologia Central diz à esquerda e à direita: “Tu estás errada!” elas responderão: “De certo 


que sim”.  Então, tudo estará bem.  Quando se lhes disser que aquilo que os pais estão a afirmar é 


muito melhor que aquilo que elas defendem, e que por isso deviam segui-los, elas responderão 


“Sim”.  (168-60, 1.9.1987) 


 


Como é claro para nós que a essência do comunismo é o ateísmo, será desnecessário dizer que a 


ideologia que pode ultrapassá-lo é aquela que reconhece e tem a sua base em Deus.  Chamamos a 


esta ideologia Deusismo ou Ideologia Central.  Uma visão do mundo baseada no Deus Absoluto é a 


arma mais efectiva para libertar os seres humanos do comunismo.  Isto é assim porque só a verdade 


autêntica que Deus existe pode erradicar a falsidade que Ele não existe.  (168-237, 21.9.1987 


 


O caminho da restauração não é de modo nenhum fácil.  Agora estamos na era que marca o fim da 


esquerda e da direita.  Quando Jesus deu o último suspiro, entre a esquerda e a direita, deixou na 


terra a mágoa persistente do pai.  Por consequência, o Reino do Céu não pode ser estabelecido, a não 


ser que, com a ideologia dos pais e a Ideologia Central e centrados em Deus, discutamos a esfera da 
unidade no lugar livre das acusações da esquerda e da direita, e assim criemos um ambiente no qual, 


em vez de voltar para trás, podemos marchar em frente, sem parar.  Tal tempo é agora.  Com tal 


propósito, eu apareci com o Deusismo e a Ideologia Central, e estou a trabalhar para eliminar o 


Fraternalismo.  (169-212, 31.10.1987) 


 


Que é a Ideologia Central apresentada pela Igreja da Unificação de hoje?  O Deusismo vem depois 


dele.  Que é a Ideologia Central?  A esquerda e a direita estão em constante conflito, porque não têm 


uma figura central.  Por conseguinte, se houvesse uma figura central, seria capaz de combinar as três 


ideologias da Ideologia Central, da esquerda e da direita, num sistema integrado.  Não é verdade?  


Então, quem seria a figura dominante desta ideologia integrada?  Por mais que vocês pensem nisto, 


no fim, concluirão que a cabeça é a raiz de todos os sistemas nervosos e a parte central do corpo, e, 







por essa razão, sem ela nada podia aparecer.  Então que ou quem seria a raiz das raízes?  Ninguém 


conhece a resposta a esta questão.  A raiz das raízes é Deus.  Em suma, a Ideologia Central vem de 


Deus.  (172-31, 3.1.1988) 


 


A esquerda e a direita deviam entender-se entre si, como irmãos gémeos que, mesmo quando são 


segurados pela mãe no seu colo, e partilham do seu leite, não tentam dar pontapés um ao outro, mas, 


em vez disso, estão dispostos a trocar lugares, se isso for necessário.  Se Adão e Eva não 


permanecem na posição de ter amado de tal maneira no seio de Deus, o Reino do Céu não pode 


aparecer.  É por essa razão que fui para os Estados Unidos e me juntei aos meus inimigos para 
estabelecer a fundação para as tradições do Reino de Deus, na nação inimiga, e declarei o 


lançamento do Reino do Céu.  O inimigo de que a Bíblia fala não é só um indivíduo.  É uma nação 


inteira.  (176-131, 3.5.1988) 


 


Vocês têm de seguir unicamente Deus e Verdadeiros Pais, e ninguém mais.  De outro modo, não 


poderão estabelecer a origem tradicional no mundo satânico.  Satanás é um ser inferior, e, por isso, 


não pode durar muito tempo.  Como o seu fim se aproxima, o fim de Kim Il Sung, da União 


Soviética e, mesmo dos Estados Unidos, estará á vista em breve.  Só a ideologia do Rev. Moon 


permanecerá neste mundo, como a Ideologia Central.  Com a Direita do lado direito e a Esquerda do 


lado esquerdo, ao mesmo nível, e a cabeça no cimo para as governar a ambas, tudo o que será 


necessário é que se voltem completamente.  No dia em que a Esquerda permaneça à direita, e a 


Direita à esquerda, tudo estará concluído.  (176-277, 11.5.1988) 


 


Não só a Coreia, mas o mundo inteiro, está em caos devido ao colapso de valores.  Até este 


momento, enfatizei num tal mundo, com os académicos como o meu objectivo, a importância dos 


valores baseados no amor; proclamei a Ideologia Central e guiei este mundo para rectificar os erros 


da esquerda e da direita, para que todos pudéssemos avançar para um novo mundo.  Depende de nós 
trabalhar duramente para tornar possível que a nossa terra pátria, a nação da Coreia, produza muitos 


líderes mundiais, que possam, por sua vez, tornar este mundo num mundo de unidade e paz, o 


paraíso na terra.  Devíamos esforçar-nos para conseguir, através do Deusismo e da Ideologia Central, 


não só a unificação da nossa terra pátria, mas também a eliminação da crescente distância cultural 


entre o Este e o Oeste, assim como a distância entre os ricos e os pobres do Sul e do Norte, desse 


modo dando o primeiro passo em direcção à construção de um mundo de paz, uma sociedade global 


com a humanidade, como uma grande família, centrada no amor.  (195-52, 3.11.1989) 


 


Precisamos unir num só o Norte e Sul, que estão separados, e eliminar a distância entre os ricos e os 


pobres, que existe entre os dois estados.  Também precisamos unir completamente as culturas do 


Oriente e do Ocidente.  Precisamos eliminar a discriminação racial e cultural, e unir-nos.  Através de 


quê, podemos unir-nos num só?  Como o mundo tem estado privado do amor absoluto, logo que 


estivermos firmemente estabelecidos na terra, através de amor absoluto, gritos de oposição contra a 


Igreja da Unificação estão destinados a desaparecer.  E então, não só cada pessoa neste mundo, 


independentemente de género e idade, seria completamente coberta por esta manta de amor, mas 


também todos os espíritos, no mundo espiritual, desejariam estar cobertos por esta manta!  Portanto, 
a unificação do cosmos, através da Ideologia Central, não é só meras palavras, mas algo que será 


conseguido!  Ámen!  (195-122, 5.11.1989) 


 


O Socialismo e o comunismo aspiram a estabelecer uma nação absoluta.  A era da restauração do 


direito de posse, baseado no ideal de Deus, virá em breve, e Satanás, que obteve conhecimento disto 


com antecedência, planeou remover completamente o direito de posse de Deus sobre o mundo, 


através do comunismo.  Satanás fez tudo o que pôde.  E fui eu quem destruiu todas as suas acções, e 


trouxe tudo para o lado de Deus.  Por consequência, toda a gente cedeu em frente de mim, tanto 


teórica como ideologicamente.  E agora, não há ninguém que possa permanecer em oposição ao Rev. 


Moon e a Deus.  (229-156, 11.4.1992) 


 







Mesmo neste preciso momento, o direito de posse constitui um grande problema, não é verdade?  O 


comunismo e o socialismo tornam a nação o único proprietário.  A democracia torna o individuo o 


dono.  Então, quem é o verdadeiro dono, ao qual o direito de propriedade de tudo devia ser 


devolvido?  O direito de posse de todo o mundo está com Deus, o que significa que o mundo 


pertence aos Seus filhos, os quais por sua vez pertencem à família; consequentemente, os Seus filhos 


precisam ser reunidos, para que o direito de propriedade sobre tudo lhes possa ser devolvido.  Deus, 


e somente Deus, devia ser o único dono.  Somente quando Ele Se tiver tornado o único dono, com o 


direito exclusivo de propriedade, e o tiver transmitido aos Verdadeiros Pais e, através deles, aos 


filhos, pode o direito de decisão sobre a posse pertencer verdadeiramente ao mundo de Deus.  (183-
82, 29.10.1988) 


 


As vossas possessões, os vossos próprios filhos e vocês e a vossa esposa, nenhum deles vos 


pertence.  Porque vocês permanecem na posição do arcanjo, precisam passar pela era na qual têm 


absolutamente de negar o direito de posse sobre tudo.  Uma vez que entraremos em breve numa tal 


era, o socialismo, o comunismo e outros tais “ismos” desta era negam a indivíduos o direito de posse 


sobre qualquer coisa.  Em vez disso, eles dizem que tudo pertence à nação ou à sociedade.  A Coreia 


não é uma excepção, ou é?  Vocês ganham dinheiro, simplesmente para que vos seja retirado pelo 


estado.  Não é verdade?  Tal é a era que em breve virá.  (200-303, 26.2.1990)        


 


4.2. A Ideologia Central controlará a religião e a filosofia 


 


Perspectivas diferentes em filosofia produziram diferentes ideologias; o ponto de vista que defendeu 


que a matéria apareceu primeiro deu origem ao comunismo, e o ponto de vista que defendeu que a 


mente apareceu primeiro deu origem à democracia.  Por outras palavras, as perspectivas 


espiritualista e materialista da história apareceram.  Estas diferentes perspectivas significaram a 


diferença na história e sua finalidade; todavia, todas estas perspectivas estavam erradas, e, por 
conseguinte, precisam ser destruídas.  Isto é assim porque elas vieram de pessoas que não sabiam 


que a mente e o corpo existem numa relação entre sujeito e objecto.  Não têm futuro, porque 


conceberam estas duas entidades como separadas entre si.  Consequentemente, do seu ponto de vista, 


o Deusismo e a Ideologia Central, mantidos pelo Rev. Moon, constituem um grande problema.  


Quando o líder apareceu, não o fez por atenção a si próprio.  (201-17, 28.2.1990) 


 


A Ideologia Central é a ideologia aperfeiçoada de Adão.  Devido à Queda, Adão falhou em tornar-se 


perfeito, e, assim, cada um dos lados de Deus e Satanás produziu um filho, na esperança de fazer 


com que ele se tornasse Adão.  É por esse motivo que a esquerda e a direita lutaram entre si para se 


tornarem o mestre.  Tal é a história deste mundo.  Então, qual é base da Ideologia Central?  Em 


termos do Princípio, o Domínio Indirecto e o Domínio Directo falharam em unir-se.  Portanto, a 


Ideologia Central ensina que os dois domínios serão unidos num só, através do cumprimento da 


responsabilidade de Adão.  Quando terá lugar esta união?  Ocorrerá quando o décimo estágio tiver 


sido ultrapassado.  (202-270, 25.5.1990) 


 


Como pode a unificação ser conseguida?  Através da força bruta?  A unificação nunca pode ser 
conseguida desse modo.  Nem sequer uma pessoa tomará parte na unificação através da violência.  


Então, como devia ser conseguida?  A resposta é viver para os outros, dando o que se tem de mais 


precioso, nomeadamente amor, vida e sangue.  E o grupo que na realidade está a levar isto a cabo é a 


Igreja da Unificação.  Que é a Igreja da Unificação?  Como pode a unificação ser conseguida e 


através de que ideologia?  A ideologia em questão é o Deusismo e o Verdadeiro Parentalismo.  O 


Verdadeiro Parentalismo é também a Ideologia Central.  (202-334, 27.5.1990) 


 


Os muitos “ismos”, que vieram a existir até hoje, falharam em tomar uma direcção imutável.  Os 


Estados Unidos, assim como a União Soviética, democracia e comunismo, todos se focaram em si 


próprios, e desse modo chegaram até hoje. 







O mesmo acontece com a religião.  A direcção tomada pela religião não é a desejada por Deus.  Não 


importa qual o tempo ou era, as muitas denominações religiosas falharam em tomar o mesmo curso, 


e, em vez disso, espalharam-se em todas as direcções, este, oeste, norte e sul.  Por conseguinte, de 


aqui em diante, tudo devia seguir o curso eterno e imutável, começando pelo indivíduo e passando 


pela família, sociedade, nação, mundo, universo até ao cosmos.  E a ideologia que incorpora este 


conceito é a Ideologia Central, ou Deusismo.  (203-27, 14.6.1990) 


 


Quando se toma em consideração o assunto do Oriente ou do Ocidente, não devíamos acreditar que a 


democracia emergiu como vencedora.  Não há nada de especial na democracia; é simplesmente um 
método para explicar uma forma de política.  Ela não é baseada em nenhuma ideologia.  Em suma, 


estamos presentemente a sentir um vazio ideológico.  Por consequência, de agora em diante, 


precisamos educar o mundo com a nossa ideologia.  Precisamos de lhe apresentar o Deusismo, a 


Ideologia Central.  Precisamos de uma organização que possa controlar a situação, transformar a 


nossa ideologia num sistema e acompanhar o seu desenvolvimento até ao fim.  A Igreja da 


Unificação não é suficiente.  (203-117, 23.6.1990) 


 


Todos vocês presentes aqui, por que razão vieram?  Vieram por causa do mundo.  Estão a lutar pelo 


mundo.  Estão a dar e a dar continuamente ao mundo.  O que vocês estão a fazer está teoricamente 


de acordo com o Princípio de Deus da Criação, e, portanto, a Igreja da Unificação não está a 


retroceder.  Em vez disso, estamos a avançar em frente e a expandir.  Presentemente, baseamo-nos 


na Ideologia Central, que abrange tanto a esquerda como a direita.  Esta ideologia tem a capacidade 


de controlar mesmo o mundo espiritual, com base no Deusismo.  Controlar o mundo espiritual e o 


mundo físico, e provocar o aparecimento de um mundo de verdadeiro amor, é o ideal de Deus da 


Criação, e está de acordo com o Princípio.  (205-95, 7.7.1990) 


 


O mundo democrático representa a direita, enquanto o mundo comunista representa a esquerda.  
Ambos os mundos estão presentemente a cair aos bocados.  O mesmo se pode dizer dos Estados 


Unidos.  Nenhum dos dois mundos tem um ponto central onde foque a sua atenção.  O Rev. Moon já 


proclamou que aquilo que é necessário neste momento é a Ideologia Central e o Deusismo.  Nenhum 


tipo de humanismo pode aparecer perante Deus.  Só Deusismo pode existir, e nenhuma outra 


ideologia.  Deus e só Deus é o centro absoluto e eterno.  Só a Ideologia Central pode ser o centro de 


toda a humanidade.  E só o Verdadeiro Parentalismo pode ser o verdadeiro centro do mundo 


espiritual e do mundo físico.  (205-261, 9.9.1990)  


 


Mesmo na Bíblia está escrito que nos Últimos Dias os membros da vossa família são os vossos 


próprios inimigos.  Nos Últimos Dias, a vossa própria família tornar-se-á vossa inimiga.  Porque foi 


uma tal lógica paradoxal estabelecida?  Porque tudo tem de ser uma vez invertido.  Que aconteceria 


se a esquerda e a direita dessem uma volta de cento e oitenta graus?  Isso não seria fácil.  As 


direcções serão invertidas.  É por essa razão que precisamos da ideologia dominante, nomeadamente, 


a Ideologia Central.  Então, que é a Ideologia Central?   É o nosso guia para o Deusismo.  Que 


teríamos de fazer uma vez que tivéssemos encontrado o Deusismo?  Teríamos de começar de novo 


com o Pacifismo.  Quando nos encontrarmos com Deus e nos tornarmos um com Ele, com base no 
amor, o Deusismo começará de novo como Pacifismo, e, desse modo, o ponto de partida para o 


original Reino do Céu na terra será estabelecido neste mundo.  Aqueles que tiverem vivido lá toda a 


sua vida, entrarão, sem dúvida, no mundo da eternidade tal como são, sem quaisquer procedimentos 


ou julgamentos que os impeçam.  (206-131, 3.10.1990) 


 


Mesmo os santos estão na berma da estrada, indecisos sobre o destino a seguir.  Não podem seguir o 


seu caminho, porque não conhecem as coisas fundamentais.  Por outro lado, o Rev. Moon da Igreja 


da Unificação está a caminhar em frente, em direcção ao Rei, e comunicando directamente com Ele.  


Vocês deviam compreender que este caminho é o modelo estabelecido por Verdadeiros Pais; e 


deviam viver de acordo com a Ideologia Central e o Deusismo, e florescer.  Tal é o ideal da unidade 


entre a mente e o corpo!  Ámen.  (206-224, 7.10.1990) 







 


Através da morte de Jesus, a esquerda e a direita, assim como a esfera de Barrabás, vieram a existir.  


A morte de Jesus foi uma morte não desejada.  Ele devia ter vivido e unido o mundo; em vez disso, 


devido à sua morte prematura, indivíduos, famílias, tribos, e a nação de Israel estão todos em luta 


constante.  Por isso, tudo isto tem de ser unido completamente.  Eles têm de se unir completamente, 


com base na Ideologia Central e no Deusismo.  Satanás está em frente da esfera de Barrabás.  É por 


esse motivo que, quando Jesus estava prestes a passar para o próximo mundo, o grande inimigo da 


nação de Israel, a esfera do Islão, apareceu à sua frente.  (238-201, 22.11.1992)  


 


5. A Situação logo que a Soberania Centrada em Deus Seja Restaurada 


 


5.1. O mundo onde a Vontade de Deus é cumprida 


 


Sabemos que estamos num ponto no tempo em que é fútil esperar estabelecer um mundo pacífico ou 


unificado, no verdadeiro sentido do termo, através do poder, sabedoria, cultura humana ou qualquer 


coisa desse tipo.  Tendo isto em mente, qual seria o problema central que teríamos de enfrentar para 


resolver o problema da cultura mundial?  Antes de mais, precisamos clarificar a questão sobre a 


existência de Deus. 


No dia em que toda a humanidade se torne consciente do facto de que Deus na realidade existe, 


subsequentemente, compreenderá claramente em que direcção se move a Sua Vontade, e uma vez 


que tenha uma compreensão clara da Sua Vontade, o mundo no qual vive tornar-se-á o mundo ideal 


de unidade e paz.  (56-131, 14.5.1972) 


 


É normal sacrificar o pequeno pelo grande.  Só é sensato que uma pessoa troque o que tem, por algo 


que tenha mais valor.  É esse o caminho certo para o mundo.  Os seres humanos anseiam pelas 


coisas grandes em vez das pequenas; aspiram por aquilo de maior valor, em vez daquilo de menor 
valor.  (35-278, 25.10.1970) 


 


A Igreja da Unificação é diferente das outras.  Ela ensina-nos a amar os nossos irmãos e irmãs, como 


se se tratasse da nossa mãe e pai, e amar a nossa tribo, raça e nação, como se fossem os nossos 


irmãos e irmãs.  Uma pessoa devia estar pronta a abandonar a sua mãe e pai, se necessário, para 


amar a sua nação.  Além disso, devia estar preparada a abandonar a sua nação para amar o mundo.  


Além disso, devia estar pronta a renunciar o mundo para amar a Deus.  A ideologia principal da 


Igreja da Unificação consiste em procurar o caminho do amor, que sacrifica aquilo que é pequeno e 


está próximo, por aquilo que é grande e está longe.  (100-79, 8.10.1978) 


 


Se o mundo democrático de hoje exigisse a terceira libertação, não exigiria o mundo comunista, a 


segunda?  Com esta questão em mente, perguntamos a nós próprios de onde virá o novo “ismo” ou 


ideologia que servirá como o porta-bandeira e base para a segunda e terceira libertação?  Não pode 


vir do mundo humano.  Embora durante milhares de anos a humanidade tenha ansiado e se tenha 


esforçado por levar a cabo esta libertação, até agora não conseguiu nem o ambiente preparado para 


ela nem os detalhes necessários.  Portanto, a libertação não pode ter lugar só com base nos seres 
humanos.  (33-224, 16.8.1970) 


 


Vocês preferiam ser nacionalistas ou globalistas?  A religião não é só acerca do globalismo.  Ela 


segue uma doutrina que se esforça não somente pelo bem da humanidade, mas também pelo bem de 


Deus.  O comunismo e a democracia, por outro lado, esforçam-se só pela felicidade dos seres 


humanos.  Então, entre a doutrina que aspira tanto pelo bem dos seres humanos como do de Deus, e 


a doutrina que aspira unicamente pelo bem dos seres humanos, qual seria melhor?  Qual é melhor, a 


doutrina que é tanto para Deus como para os seres humanos, ou a doutrina que só é para os servos, 


deixando de fora o senhor?  É por essa razão que a religião é boa.  (41-44, 12.2.1971) 


 







Qual é a doutrina que permanecerá até ao fim?  O movimento que ensina a amar o mundo, mais que 


a nossa própria nação ou povo, o movimento que ensina a amar Deus, mais que qualquer outro ser, 


será a doutrina ou ideologia que permanece até ao fim.  Por conseguinte, o assunto em questão para 


nós, será como poderemos seguir essa doutrina, a qual apresentará ao mundo um movimento 


transracial que irá para além das fronteiras nacionais, e tentará encontrar o caminho para aquele 


lugar para o qual poderemos ir livremente, e onde Deus e os seres humanos praticarão amor 


transracial.  (53-24, 4.2.1972) 


 


A doutrina que guiará este mundo, no futuro, será aquela que ensinar a salvar o mundo, mesmo que 
isso signifique sacrificar a nossa própria nação.  Quando aparecer na terra um país que siga tal 


doutrina, uma nação e povo centrados em tal novo movimento, um novo mundo de esperança será 


realizado, o qual conduzirá à realização de um novo mundo unificado, um mundo ideal.  Aqueles 


cujas perspectivas sobre o mundo e a história não transcendam fronteiras nacionais, não podem 


herdar o mundo ideal de Deus.  (51-44, 4.11.1971) 


 


A ideologia que pode ser reduzida a uma única finalidade, não é uma visão do mundo centrada em si 


própria.  Em vez disso, essa visão do mundo devia ser centrada sobre o mundo e todas as nações.  Só 


uma tal ideologia pode resultar numa finalidade única.  Com uma tal ideologia, uma pessoa não se 


gabaria da sua tribo, de uma posição separada do mundo.  Essa ideologia existiria para a 


humanidade.  Todos os seres humanos, independentemente de quem possam ser, anseiam por um 


mundo baseado em tal ideologia.  (36-175, 29.11.1970)  


 


A raça amarela é como o primeiro filho, a raça negra, como o segundo, e a raça branca, como o 


terceiro; lutas entre estas raças podem ser terminadas, e elas podem ser unidas através do 


Pensamento Unificado da Coreia.  Deste modo, pode ser estabelecida uma terra pátria ideal centrada 


em Deus.  A partir daí, o mundo será transformado num mundo de paz, unidade e vitória.  Assim, o 
Reino do Céu na terra será construído, e, ao mesmo tempo, viveremos em união com Deus.  


Precisamos que Ele desça à terra, servi-l’O como a figura na posição de sujeito do Reino do Céu no 


Céu, e, assim, estabelecer um Reino do Céu unificado.  Vocês precisam compreender que esta é a 


missão que os Unificacionistas devem cumprir.  Numa tal fundação, unir-nos-emos finalmente com 


o Pai e começaremos a viver em paz no Reino do Céu.  (79-83, 1.6.1975) 


 


Que é a Igreja da Unificação?  Em que direcção se move, com a direita e a esquerda nos seus 


braços?  Está a guiar-nos a passar para além deste mundo de conflitos e lutas e a entrar no mundo de 


felicidade, o mundo da Utopia, para seguir o caminho mostrado por Deus.  Este caminho não é 


plano.  Isso significa que a Igreja da Unificação não devia unicamente ser equipada com um sistema 


lógico que possa controlar todos os erros e ruínas causadas por sistemas ideológicos, mas, ao mesmo 


tempo, devia também ser capaz de os levar nos seus braços, movê-los horizontalmente, e esforçar-se 


por uma forma transcendente de existência baseada em experiências espirituais, que os pudessem 


também mover verticalmente, com base na religião. 


Vocês precisam compreender que a Igreja da Unificação devia ter a capacidade de teorizar 


sistematicamente todos os “ismos” com uma perspectiva humana, tais como o humanismo ou 
materialismo, assim como todos os teocentrismos do passado e presente, e integrar todos eles num 


só.  Ao mesmo tempo, a Igreja devia também seguir a teologia baseada em experiências 


sobrenaturais, unindo todas as religiões de uma perspectiva vertical, transcendendo denominações.  


(162-102, 30.3.1987)  


 


Todos os problemas seriam resolvidos, se houvesse pessoas que possuíssem as qualificações 


necessárias, úteis a todas as pessoas, sobre as quais os materialistas e comunistas pudessem dizer: 


“Aqueles membros da Igreja da Unificação são consumados acerca de tudo, moral e 


conscienciosamente, por dentro e por fora.  São mesmo mais consumados que nós comunistas, e 


precisamos de tais pessoas”.  Os humanistas seculares ouviriam falar deles e diriam: “Oh, oxalá 


tivéssemos alguém como eles entre nós”.  As ordens religiosas existentes vê-los-iam e exclamariam: 







“Meu Deus!  Aqueles membros da Igreja da Unificação são pessoas extraordinárias, muito 


superiores a nós.  Oxalá fossem membros da nossa ordem”.  Deus fixar os olhos neles e exclamaria: 


“Ah!  São pessoas que eu preciso absolutamente ter comigo”.  (162-102, 30.3.1987) 


 


5.2. Procurando a nação de Deus 


 


Quais são as características da nação pela qual vocês anseiam?  Essa nação não é, de nenhum modo, 


semelhante às nações onde vocês estão a viver actualmente.  Um dia terão de dizer adeus a essas 


nações.  E se tiverem afeição por elas, saibam que têm afeição pelo pecado.  Vocês sabem muito 
bem, no íntimo do vosso coração, que nasceram como descendentes de seres humanos caídos, não 


relacionados com a bondade original que teria permitido que a vontade daquela nação fosse ligada à 


vontade de Deus.  (37-217, 27.12.1970) 


 


Sem uma nação, não pode haver nacionalidade.  Sem uma nação, não há uma base para o vosso 


registo.  Precisamos organizar uma nova raça, e ser novamente registados.  Precisamos estabelecer o 


Reino de Deus na terra, e, como os seus cidadãos, que amam o reino e as suas pessoas, viver na terra 


juntamente com os nossos clãs e os membros da nossa família, como os filhos e filhas vitoriosas que 


herdaram a verdadeira linhagem de sangue dos pais de bondade.  Só depois disso podemos entrar no 


Reino do Céu no Céu.  É isto que o Princípio Divino ensina.  (58-145, 22.5.1972)  


 


Somente quando houver uma nação, podem as tradições que devíamos transmitir aos nossos 


descendentes de milhares de gerações no futuro, todos os esforços que fizemos derramando sangue e 


suor, e todos os vestígios de glória, permanecer eternamente na terra tal como estão, e pode o 


monumento que celebra os esforços de Deus, ser estabelecido na terra.  Sem uma nação, tudo teria 


sido em vão.  O crucifixo, cultura e instituições do Cristianismo de hoje, todos os quais têm sido 


transmitidos desde tempos antigos, serão lançados no rio ou queimados, se não tiverem uma nação 
desejada por Deus para os conservar.  Os cristãos deviam compreender que estão a ser 


ridicularizados por Satanás.  Por consequência, vocês deviam compreender que o assunto imediato é 


a nação de Deus.  (55-339, 9.5.1972) 


 


Vocês precisam receber amor dos Verdadeiros Pais e de Deus.  Contudo, sem uma nação, não 


podem receber o amor de Deus.  Originalmente Adão era só um indivíduo, mas teria sido o começo 


de uma nação.  Somente quando tivermos uma nação melhor que a nação de Satanás no mundo 


satânico, podemos receber amor de Deus.  Presentemente, estamos a receber amor d’Ele por 


procuração; até agora não fomos elegíveis para receber amor d’Ele directamente.  Embora possamos 


receber amor dos Verdadeiros Pais, teremos de estabelecer uma nação antes de podermos receber 


amor de Deus.  Porquê?  Porque Satanás e as suas nações ainda existem.  Precisamos trepar para 


estar acima da sua fundação.  Por isso, vocês deviam compreender claramente que tal é o caminho 


que precisam seguir.  (90-116, 21.10.1976) 


 


Estou a trabalhar para a providência da restauração.  O trabalho da manifestação da providência de 


Deus na terra tendo como base a política, economia e cultura deste mundo, não têm precedentes na 
história.  Cada vez mais académicos no mundo estão a tentar aprender a língua coreana, para que 


possam ler os meus livros de discursos, na língua original.  Estas palavras perdem autoridade quando 


traduzidas ou interpretadas.  Portanto, vocês deviam ser capazes de ler esses livros.  Não deviam 


vocês ser capazes de ler, pelo menos uma vez, os meus livros de discursos, na língua original?  (161-


289, 26.2.1987) 


 


A terra pátria que precisamos reivindicar não é uma nação actual na terra, com uma certa história e 


tradições.  É completamente diferente, em essência, das outras nações.  Para que possamos herdar 


uma tal nação, que existe num nível completamente diferente das outras, precisamos de nos 


tornarmos cidadãos com a ideologia apropriada e dominante.  E essa ideologia dominante devia estar 


de acordo com a ideologia do Criador absoluto.  Para que uma nação desejada pelo Ser Absoluto 







possa existir, os cidadãos deviam unir-se completamente, com base na soberania da nação.  Por 


conseguinte, uma nação devia tomar forma, com base em tal cidadania.  (49-93, 9.10.1971) 


 


Que espécie de mundo seria o mundo original?  Não seria um lugar onde o mal existe; em vez disso, 


seria o mundo eterno e unificado onde as pessoas seriam completamente livres do mal, e, centradas 


no transbordante amor original, viveriam cantando de felicidade por toda a eternidade.  Já alguma 


vez houve alguém que tivesse vivido em tal lugar?  Nem mesmo uma pessoa conseguiu lá viver.  


Embora pessoas umas após outras tivessem prosseguido uma tal nação, no curso da história, até 


agora um tal mundo não foi estabelecido na terra.  Houve muitos que puderam descrever esse mundo 
com palavras, mas nem um só deles alguma vez sucedeu em estabelecê-lo na realidade.  (18-102, 


28.5.1967) 


 


Para que uma nação seja estabelecida, tem de haver soberania, cidadãos e domínio.  O mesmo é 


verdade do Reino de Deus.  No lugar da soberania estão os pais; no lugar dos cidadãos, os filhos; e 


no lugar do domínio, o Reino.  Destes, nem um só pode ser excluído.  Essa é uma regra inflexível.  


(35-279, 25.10.1970) 


 


Para estabelecer uma nação, tem de haver domínio, cidadãos e soberania.  Então, que é a soberania?  


É a formação de uma relação fundamental com Deus.  Por consequência, aqueles que governam a 


nação deviam, depois dos cidadãos terem adormecido profundamente, formar uma ligação com Deus 


e conduzir os assuntos do estado.  Desta maneira, o soberano tem de tornar-se um com o seu povo.  


E uma vez unido com ele, tem de acreditar que tudo o que está colocado perante ele, está lá, não para 


o seu próprio uso, mas para a nação.  Então, a sua nação prosperará  (30-88, 17.3.1970) 


 


Quando se considera uma nação, vê-se que tem de ter soberania, cidadãos e domínio, para que possa 


ter uma forma apropriada.  E quando se considera o assunto da realização do Reino do Céu na terra, 
desta perspectiva, quem seria o dono do Reino do Céu?  Quem seria o soberano?  Sem dúvida, Deus 


seria o soberano.  E quem seriam os cidadãos?  Cada pessoa na terra seria um cidadão do Reino.  


Então, onde estaria o domínio?  Estaria no planeta terra.  (96-15, 1.1.1978) 


 


Por maior e expansiva que uma sociedade ou nação seja, devia assemelhar-se a seres humanos.  Isto 


é porque Deus gosta que tudo se assemelhe à Sua imagem.  Então, de que é que os seres humanos 


mais gostam?  Gostam de coisas que se assemelhem a eles.  Por isso, a nação ideal devia assemelhar-


se à humanidade.  Bem, assemelhar-se-ia a nós, ou não?  Assemelhar-se-ia às pessoas do Céu e da 


terra.  (26-183, 25.10.1969) 


 


Vocês deviam viver cada dia com o pensamento na vossa mente que estão a viajar de um lado para o 


outro, e tomando parte neste grande trabalho, neste mundo mau de hoje, como mensageiros de Deus, 


porque receberam a missão de se tornarem vassalos de mérito para procurar e fundar essa nação, e 


porque precisam restaurar a terra pátria.  Se não o fizerem, não serão capazes de causar uma boa 


impressão, como os cidadãos dignificados dessa nação futura.  (50-255, 7.11.1971) 


 
Vocês pensam que Satanás, depois de seis mil anos de chupar o sangue de Deus, dirá humildemente: 


“Oh, isto é a minha ruína”, olhará para baixo, se voltará e partirá?  Vocês não têm dificuldade em 


deitar fora mesmo uma rodilha?  Antes de o fazer, dar-lhe-iam uma volta e cheirá-la-iam para 


verificar que tem de ser jogada fora.  Satanás não partirá facilmente; pelo contrário, está a lutar 


encarniçadamente. 


É por esse motivo que precisamos estar alinhados com o centro.  Mesmo eu seria subjugado se 


falhasse.  Se a direcção tomada for errada, nenhum desenvolvimento terá lugar.  (57-276, 4.6.1972) 


 


Os membros da Igreja da Unificação precisam avançar em frente, de pé descalço, para estabelecer a 


terra pátria.  Vocês pensam que será possível salvar esta nação com os sobejos da vossa refeição, 


depois de terem comido à vontade?  Pensam que terão tempo ou energia para se preocupar com o 







que hão-de comer, vestir ou com o modo de transporte que hão-de tomar?  A Igreja da Unificação 


está a trabalhar duramente, sob o lema: “Saiamos como pioneiros, de pé descalço e mãos nuas”.  (14-


201, 7.10.1964) 







CAPÍTULO IV 


 


O Modo de Vida na Era do Testamento Completo 


 


1. O Estabelecimento do Domínio Vitorioso dos Verdadeiros Pais 


 


1.1. Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios (Pal Jeong Shik) – Restauração da 


posição do filho mais velho, pais e realeza (31 de Agosto, 1989, Kodiak, Alasca 


 


A cerimónia do estabelecimento dos oito estágios pôde ser realizada no dia trinta e um de Agosto de 


mil novecentos e oitenta e nove no Alasca, o lugar mais setentrional no Ocidente, porque a 


indemnização vertical (histórica), horizontal e oito estágios de indemnização foram completamente 


concluídos.  O Alasca é o lugar mais setentrional de todos.  No dia um de Setembro, anunciei, no 


mesmo lugar, o parentalismo celestial.  É o parentalismo celestial, o qual é, simultaneamente, a 


ideologia da restauração através de amor, assim como de amor parental.  O parentalismo está 


completamente relacionado com amor.  Satanás não se pode opor ao amor.  Se Satanás não se 


puder opor ao caminho percorrido pela Igreja da Unificação, podemos expandir-nos pelo mundo 


instantaneamente.  (199-157, 16.2.1990) 


 


Há oito estágios de indemnização, nomeadamente indemnização nos níveis individual, familiar, 


tribal, social, nacional, mundial, cósmico, e o coração de Deus.  Estes, por sua vez, conduzem à 


restauração nos mesmos oito estágios.  Isto significa que, através dos cursos verticais e horizontais 


de indemnização, baseados no amor, tudo pode passar seguramente em qualquer direcção.  Uma 


vez que esta ligação seja feita, a esfera assim criada torna-se uma possessão do domínio de amor.  


Quando isto acontece, nada na terra pode permanecer na posse de Satanás, e ele será 


automaticamente banido.  Será o seu fim.  (199-188, 16.2.1990) 


  


Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto todos se tornaram parte de uma nova 


era em mil novecentos e oitenta e nove.  Agora é o fim de Agosto, não é?  O curso de restauração 


por indemnização, ao nível mundial, foi completado nestes oito meses.  Fomos capazes de levar a 


cabo muitos acontecimentos no ano passado, incluindo a cerimónia do casamento sagrado 


internacional e a declaração do Dia da Fundação da Nação do Mundo Unificado.  Assim, todas as 


condições de indemnização foram cumpridas.  Deste modo, tudo foi concluído em Agosto, mesmo 


nos oceanos.  Eu realizei tantas coisas até este ponto.  (193-100, 31.8.1989) 


 


A Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios significa a restauração da posição do filho mais 


velho, que foi concluída depois de passar pelos cursos de indemnização histórico (vertical) e num 


curto período de tempo (horizontal), aos níveis individual, familiar, social, nacional, e mundial, em 


suma, os cursos de indemnização vertical e horizontal nos oito estágios.  Por outras palavras, 







significa a conclusão do curso de indemnização para todas as pessoas do mundo.  Tudo isto se 


torna realidade pela execução da Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios.   


Entrámos na era em que nos podemos harmonizar através de amor, sem necessidade de 


indemnização, porque, depois da restauração da posição do filho mais velho, ele é abraçado pelos 


pais, e futura guerra e luta para restaurar a posição do filho mais velho, já não são necessárias no 


domínio de amor dos pais.  Para iniciar isto, a Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios 


tem de ser realizada.  Através desta cerimónia, os filhos mais velhos e mais novos podem ser 


perdoados pelos pais, e, em seguida, podemos mover-nos em direcção à próxima era, que é a de 


perdão para os pais.  (193-173, 3.10.1989) 


 


A era democrática de hoje é toda acerca de fraternidade.  Em termos do Princípio, esta era está 


baseada em Caim e Abel.  O Princípio corresponde, palavra por palavra, a este período de tempo.  


Caim terá finalmente tudo o que está em sua posse, removido por Deus.  Ele já foi privado da sua 


cabeça e corpo.  Agora, sem nenhum lugar para onde ir, está a tentar controlar o mundo 


democrático, com base nos trabalhadores e lavradores.  Porém, não está a ter muito sucesso.  


Com a vinda do Outono, os frutos começaram a amadurecer nas árvores, mas, sem ninguém que os 


colha, eles estão a apodrecer.  Em breve, o seu lado ficará reduzido a nada.  É tudo acerca da 


restauração de fraternidade.  Fraternidade tem de encontrar o verdadeiro Adão.  Este trabalho já 


há muito tempo que começou a ser realizado.  (205-178, 1.9.1990) 


 


Como acabaria a democracia, a qual se tem manifestado através de uma história de guerras?  


Acabaria com o advento dos pais, a vinda do Parentalismo.  Por conseguinte, a Igreja da 


Unificação declarou a este mundo que a era da providência da salvação acabou e deu lugar à era da 


providência da restauração por intermédio de amor.  Muitas religiões não estão cientes desta 


verdade.  Pastores de outras igrejas não compreendem o que significa a era da providência da 


restauração através de amor ou a era do Parentalismo celestial, ou compreendem?  Eles não 


saberiam o que é a Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios.  (194-325, 30.10.1989) 


  


Abraçando e digerindo os mundos democrático e comunista, por intermédio do Parentalismo 


celestial, entraremos na era do estabelecimento da dignidade real.  Vocês precisam compreender 


isto.  (193-212, 4.10.1989) 


 


1.2. Restauração da dignidade parental e da realeza através do parentalismo celestial 


 


O que é requerido para conseguir o parentalismo celestial é a família baseada em Deus.  Portanto, 


na altura em que Deus está a trabalhar para realizar a Sua vontade, o maior problema dos mundos 


comunista e democrático é a destruição da família.  O mundo comunista não reconhece o conceito 


da família.   


O mundo comunista afirma que a família é uma base para exploração.  Os comunistas não têm 







nenhuma relação com Deus.  O mesmo é verdade, num grau diferente, no mundo democrático.  


De facto, a realidade é que tudo o que está relacionado com o bem-estar da família, está a declinar.  


Embora a família seja a fundação da sociedade, nação e mundo, tem estado em completa desordem, 


até agora.  Por consequência, logo que tenhamos consolidado a nossa base, através da família, os 


mundos da direita e da esquerda serão imediatamente assimilados por nós.  (194-113, 17.10.1989) 


 


Agora, a era do absolutismo da família está a aproximar-se.  Sem a família, o conceito do 


parentalismo celestial não pode ser estabelecido.  Um “ismo” é um processo pelo qual precisamos 


passar.  É semelhante à travessia de uma ponte.  Uma nação unificada só pode ser conseguida 


com base na estrutura da família.  Logo, uma ênfase absoluta tem de ser dada à família.  Na 


família, os pais têm de ser servidos e apoiados como se fossem o Deus absoluto.  Seria o mesmo 


que a unidade eterna das características duais do Deus absoluto, isto é o carácter interno e a forma 


externa, as quais nunca podem ser separadas entre si.  Em seguida, os filhos deviam unir-se, tal 


como Adão e Eva não caídos se teriam unido completamente.  (194-122, 17.10.1989) 


 


O parentalismo celestial tem de ligar-se a todos os níveis, até ao nível cósmico, de modo a restaurar 


a realeza, com base na família não caída.  Em suma, ele significa a restauração da realeza cósmica.  


Não pode ser conseguido sem a família, porque ela é o centro.  Através da fundação da família 


unificada da figura na posição de Adão, a família unificada da tribo de Adão tem de ser estabelecida.  


Não teria havido a tribo de Adão?  Com base na fundação da família unificada da figura na 


posição de Adão, a sua nação tem de ser unida e expandida até ao nível cósmico.  Só então a 


realeza pode ser restaurada, através da fundação da família unificada de Adão.  (194-115, 


17.10.1989)          


                      


Através da declaração do parentalismo celestial, precisamos entrar na era da realeza unificada.  


Deus tem de tornar-se o Soberano.  Então, poderíamos vangloriar-nos de uma única soberania 


baseada n’Ele.  Depois do estabelecimento do reino unificado, desejado por Jesus e Deus, e 


eliminação do inferno, que existe tanto no mundo físico como no mundo espiritual, seríamos 


capazes de entrar na era da omnipotência, através do amor.  Nessa era, Deus teria Domínio Directo 


sobre nós.  Mantendo-nos fieis às tradições de amor, aprenderíamos o significado do amor vertical 


de Deus; como poderíamos unir-nos, com base nele; e como devíamos aplicar, na nossa vida diária, 


aquilo que aprendemos.  Então elevar-nos-íamos acima do domínio no qual estas tradições têm 


sido negadas em todas as nações do mundo e no mundo espiritual, de modo que uma era de 


libertação e unificação apareceria automaticamente.  (193-309, 8.10.1989) 


 


Originalmente, se Adão e Eva tivessem atingido maturidade completa, o pai e mãe do Reino do Céu 


ter-se-iam aperfeiçoado; eles ter-se-iam, então, tornado os donos da família original, e, 


consequentemente, a dignidade real do Reino do Céu, ao nível familiar, teria sido estabelecida.  


Desta maneira, Adão e Eva ter-se-iam tornado o rei e rainha, aos níveis individual, familiar, tribal, 







social, nacional e mundial.  Chegámos agora ao tempo em que podemos elevar-nos acima deste 


nível nacional e, por isso, somos capazes de esmagar as realezas do mundo satânico e estabelecer a 


nova realeza do mundo celestial.  O dia no qual isto foi conseguido, foi o dia vinte e sete de Março 


de mil novecentos e noventa.  Isto torna possível que, deste dia em diante, o mundo se desenvolva 


de acordo com os meus desejos.  (201-130, 27.3.1990) 


 


Pai Celestial!  Com a vinda dos anos oitenta, demos as boas-vindas à época histórica na qual 


fomos capazes de converter o curso da providência de salvação no curso da providência de 


restauração através de amor.  Depois de cumprirmos o curso de indemnização para o ressentimento 


dos irmãos, isto é as posições de Caim e Abel, pudemos entrar na era da libertação dos irmãos.  


Esta fundação conduzirá ultimamente à era da libertação dos pais.  Com base na cerimónia do 


estabelecimento dos oito estágios, a era do Pai Celestial foi proclamada, e, indo para além da era 


que idealizámos, derrubámos a montanha de ressentimentos, na providência da restauração dos 


mundos físico e espiritual.  Agora, nos anos noventa, enfrentamos a tarefa solene e histórica de 


transformar este mundo e tudo nele num mundo unificado do domínio providencial do Pai Celestial, 


através da dedicação conjunta dos membros da Igreja da Unificação.   


Com a passagem de Heung Jin ao mundo celestial, chegámos ao tempo em que ele e Jesus podem 


unir todos os santos e sábios do Cristianismo.  Podemos atravessar a linha divisória entre a Coreia 


do Norte e a Coreia do Sul, e levar a cabo a reunificação.  Foi possível proclamar a era do Pai 


Celestial e a era da providência da restauração, através de amor. 


Agora, conquistámos o cume deste mundo de morte e entrámos na era em que podemos entrar em 


contacto com o domínio celestial.  Estamos cientes do facto que uma nova era, baseada 


exclusivamente no mundo espiritual celeste, só pode começar quando tivermos começado uma nova 


história da providência.  Nela, o mundo espiritual pode comunicar numa base de igualdade com o 


mundo físico, através da fundação de unidade de todas as tribos dos membros da Igreja da 


Unificação.  Assim, por favor, Pai Celestial, fica com Heung Jin, nos seus esforços e devoção em 


unir mulheres e homens bons, reis e servos leais, representativos das soberanias de cento e vinte 


nações. Fica com ele, nos seus esforços e devoção para educá-los, para que cumpram o seu dever de 


lealdade e piedade filial para Contigo.  Deste modo, a lei celestial pode ser estabelecida no mundo 


físico e no mundo espiritual.  Ámen!  (196-257, 2.1.1990) 


 


2. Estabelecimento Providencial Completo e as Grandes Proclamações dos Verdadeiros Pais 


 


2.1. Proclamação dos Verdadeiros Pais (Messias)  


 


Coreia, 30 de Abril de 1990 


 


Porque podem Verdadeiros Pais ser proclamados?  Os mundos democrático e comunista 


representam os irmãos Caim e Abel.  Embora estes dois mundos sejam como dois filhos, estão a 







lutar um com o outro.  Eu pude finalmente vir para a Coreia com o privilégio dos Pais e proclamar 


a Mãe e eu como os Verdadeiros Pais, a toda a nação, porque agora estou na posição na qual posso 


fazer a paz entre estes dois filhos hostis, e ser bem acolhido por ambos.  (204-187, 8.7.1990) 


 


Embora o mundo seja um mundo de desespero, no qual não se pode confiar e não se pode ter 


esperança, verdadeira esperança apareceu com a emergência de Verdadeiros Pais.  Proclamei os 


Verdadeiros Pais na Coreia.  (202-340) 


 


Quando realizei a Conferência Mundial dos Meios de Comunicação Social, no dia nove de Abril de 


mil novecentos e noventa, fui vitorioso tanto em relação aos sistemas democráticos como aos 


comunistas.  Nessa fundação, a nível nacional, regressei à Coreia e fiz esta proclamação ao mundo.  


(202-328, 27.5.1990) 


 


A finalidade da Bíblia é a procura de Verdadeiros Pais.  Esse é o evangelho da esperança máxima.  


Satanás desaparecerá com o aparecimento de Verdadeiros Pais, porque ele é um ser criado.  Como 


um tal tempo está próximo, o comunismo colapsou, e a Coreia do Norte está à beira da destruição.  


Qualquer que seja o modo como se encare a situação, não há nenhuma saída.  Estou plenamente 


consciente disto.  Nesse lugar, o Reino do Céu será realizado, e a libertação do inferno na terra e 


no mundo espiritual terá lugar.  (202-351, 27.5.1990) 


 


A nossa finalidade é libertar Deus e salvar a humanidade, e tudo isso pertence ao domínio de 


Satanás.  Este é o nosso objectivo.  Estamos a proclamar um tal coração dos Verdadeiros Pais.  


Estamos a marchar em frente.  Não há lugar para Satanás aqui.  Tal é o ponto de vista do 


Princípio.  (202-354, 27.5.1990) 


 


O comunismo é uma ideologia acerca de servos e mestres.  Não há liberdade.  A democracia está 


baseada na fraternidade.  Como se trata de fraternidade, há liberdade.  Toda as pessoas têm 


liberdade e, como resultado, estão a lutar constantemente entre si, cada uma delas afirmando ser 


superior às outras.  Por isso, a Ideologia Central está baseada no parentalismo.  Não estão os 


senadores a lutar com os membros da Câmara dos Comuns, e os Republicanos com os Democratas?  


Isso acontece porque eles não têm pais.   


Uma vez que Pais apareçam e os repreendam, dizendo: “Seus marotos, porque estão a lutar?  


Vocês não são servos; são todos filhos!”, então, tudo será resolvido.  O mesmo se aplica ao 


conflito entre pretos e brancos, por outras palavras, ao racismo.  (202-357, 27.5.1990) 


 


Que está a acontecer no mundo comunista?  Eu pedi a Gorbachev que demolisse as estátuas de 


Lenine e Marx.  Em toda a história do comunismo, não houve ninguém, senão eu, que tivesse 


ousado dizer tais coisas.  Os líderes comunistas da União Soviética todos gritaram, dizendo: 


“Como ousa ele falar de Deusismo à nossa frente?  Como ousa falar tão arrogantemente?”  Não 







importa quanto me odiaram, o mundo comunista acabou na sua presente situação.  A pessoa que 


eles mais temiam no mundo tornou-se a sua única esperança.  Não há outra esperança para eles.  


Então, eu disse-lhes sem rodeios: “Ouçam as minhas palavras e sigam, porque não há outro 


caminho a seguir.  (202-351, 27.5.1990) 


 


Que vai ser deste mundo?  Tudo tem estado a progredir através dos domínios do primeiro, segundo 


e terceiro Israel, até esta altura, mas com o anúncio do Verdadeiro Parentalismo, todo este mundo se 


tornará como o Jardim do Éden, e todas as tradições das esferas religiosas desaparecerão.  Como 


resultado, todos os espíritos no mundo angélico serão capazes de descer à terra, em qualquer altura.  


Descerão sempre que queiram, e isto é chamado o domínio baseado em resultados de acordo com o 


Princípio.  O Céu e a terra estarão tão próximos como as páginas de um livro, e tudo se passará 


como se o mundo físico estivesse directamente ligado ao mundo espiritual.  Pela proclamação de 


Verdadeiros Pais, estes dois mundos são religados, e Satanás desaparecerá.  Por conseguinte, os 


espíritos podem descer sempre que quiserem.  O mundo espiritual está numa posição vertical; a 


terra, numa posição horizontal; e os dois encontram-se para formar uma perpendicular.  Um 


ângulo recto não é o domínio de Satanás.  O mundo caído emergiu, porque este ângulo foi mudado.  


Deus só pode dominar os lugares onde ângulos rectos são formados.  Em tais lugares, Satanás não 


se pode encontrar.  É aí que a libertação tem lugar.  O mundo espiritual é libertado, assim como a 


terra e toda a criação.  Nesse lugar o curso de indemnização não pode existir.  (202-358, 


1.5.1990) 


 


Pela minha declaração pública de Verdadeiro Pais, a autoridade de Satanás, e todas as leis de 


indemnização que têm causado lutas religiosas, desaparecerão, a seguir ao qual, todos os bons 


espíritos estarão na mesma posição que o mundo angélico, pelo que prestarão auxílio às pessoas da 


terra, libertando este mundo da Queda humana.  Os vossos antepassados serão capazes de 


trabalhar como os anjos.  Logo, de agora em diante, todos os tipos de fenómenos acontecerão 


àqueles que se oponham à Igreja da Unificação.  (202-358, 27.5.1990)  


 


Hoje, estou a proclamar a verdade acerca do Messias.  Depois de abrir um caminho largo para a 


libertação de toda a gente, incluindo a vossa mãe, pai, e vocês próprios, e proclamando a posição da 


realeza, estou também a proclamar os Verdadeiros Pais.  Verdadeiros Pais representam realeza 


individual e familiar.  As coisas são assim.  Eles são simultaneamente o Rei e Rainha, assim 


como os Verdadeiros Pais.  É por isso que a proclamação de Verdadeiros Pais está a ser feita a todo 


o mundo.  Os Verdadeiros Pais estão a demonstrar verdadeiro amor.  (202-358, 27.5.1990) 


 


Vocês precisam tornar-se corajosos.  O que eu quero dizer com isto é que vocês precisam ter o 


direito de posse de um sujeito.  Por mais difícil que a vossa situação possa ser, não devia ser um 


grande problema para vocês.  Quando vocês dizem: “Nem mesmo Deus quer isto.  Parte de 


mim!” então partirá rapidamente.  O mesmo acontece no mundo espiritual.  Se vocês dissessem: 







“Não quero isto!” então desapareceria.  Um tal poder está à vossa volta.  Uma vez que o centro 


do amor apareça, tudo se voltará na sua direcção.  Quando o sol da manhã se levanta no Oriente, 


não se viram para ele todas as árvores e flores?  Essa é a essência da vida e a essência do amor.  


(202-358, 27.5.1990) 


 


De agora em diante, tudo se ligará a vocês automaticamente, sem terem de lutar.  Todos os 


caminhos se abrirão.  Pela aquisição do direito de posse de um verdadeiro sujeito, vocês podem 


tornar-se verdadeiros professores e verdadeiros pais.  Essa é a vossa missão.  Tudo depende de 


quão duramente trabalharem.  Esta é uma conclusão lógica e clara.  Depende de vocês 


compreender isto claramente e dizer: “Herdarei completamente tudo aquilo que os Verdadeiros Pais 


proclamaram e libertarei tudo no mundo!”  Querem fazer isso?  Se quiserem, façam um voto 


perante Deus.  Levantem ambas as mãos e acenem-nas deste modo.  Ah, parece bom, parece 


como uma onda a rolar!  (202-360, 27.5.1990) 


 


2.2. Declaração da eterna bênção de Deus (Chil Il Jeol Dia 7.1)  


 


Residência de Hannam-dong, 1 de Julho de 1991 


 


Querido Pai Celestial!  Hoje é o dia um de Julho de mil novecentos e noventa e um, e 


compreendemos que o ano de mil novecentos e noventa e um é o último momento crucial no 


período providencial de transição.  Desde o primeiro dia deste ano, até ao fim de Junho, 


perseverámos por muitas complicações e dificuldades, e estamos agora finalmente a entrar no mês 


de Julho.  Passada a primeira metade de mil novecentos e noventa e um, compreendemos que a 


segunda metade do ano é o tempo, na Tua história providencial, em que podemos atingir o cume da 


montanha e, em seguida, continuar com renovada esperança, para entrar no mundo celestial de 


liberdade e paz.   


Agora, os ressentimentos causados pela divisão da península coreana em Norte e Sul, e todo o 


sofrimento e lutas causadas pela confusão e diferenças entre o Este e o Oeste, foram resolvidos 


pelos Verdadeiros Pais.  Todos os conflitos históricos semeados pelos falsos pais, foram 


vitoriosamente ultrapassados pelos Verdadeiros Pais, e a era chegou na qual os mundos comunista e 


livre, e a Coreia do Norte e a Coreia do Sul podem ser unificadas. 


Pai Celestial!  Obrigado por permitires que realizasse a Cerimónia da Declaração da Bênção 


Eterna de Deus, neste dia.  Através dela, foi possível culminar o esforço sacrificial oferecido por 


Ti, isto é tudo o que representou a Tua história providencial, e, assim, celebrar juntos este dia de 


vitória, libertação e glória. 


Quando se considera cuidadosamente o significado conjunto da história providencial, que determina 


que, sem se ter cumprido a missão de messias tribal, a nossa família e nação não podem ser ligadas 


à providência, estamos tão gratos por poder dar as boas-vindas a este dia, no qual podemos declarar 


que somos messias tribais.  Estamos verdadeiros gratos que, neste dia, somos livres de proclamar 







que somos membros da família dos Verdadeiros Pais.  Devido a teres protegido cada um dos 


nossos cursos de fé, até esta altura, hoje, um de Julho de mil novecentos e noventa e um, somos 


finalmente capazes de eliminar o curso penoso de indemnização histórica.  Estamos cientes do 


facto que agora é a altura de fazer a declaração de recuperar o domínio libertado do mundo original.  


Este mundo manifestar-se-á quando, servindo o Criador, Deus, e os Verdadeiros Pais horizontais, a 


esquerda e a direita se unirem; e a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e o mundo religioso, assim 


como o mundo da política, herdarem a dignidade real no domínio de pais. 


Não devíamos parar aqui, contudo; com base no verdadeiro amor da natureza original, devíamos 


seguir as obrigações de verdadeiro amor, o qual é a base para o indivíduo, família, tribo, sociedade, 


nação e todo o universo.  Compreendemos que, fazendo isso, precisamos tornar-nos a fundação 


para as famílias na terra que são representativas do Reino do Céu, como era originalmente desejado.  


Isto é a finalidade absoluta e objectivo, que devem ser atingidos seguindo uma direcção absoluta.  


Para tornar isto realidade, foi-nos dada a ordem de avançar levando a cabo esta tarefa solene, o que 


significa ter sucesso em actividades na comunidade local (tong-bangyeokpa).   


Com esta visão em mente, como o destino final, todos nós devíamos compreender que, a partir de 


um de Julho, estamos a entrar numa nova era da história do mundo, em que devíamos marchar em 


frente, em plena força, para salvar as nossas famílias e tribos.  Além disso, designei este dia, o dia 


um de Julho, para ser aquele no qual nos podemos candidatar a tornar-nos messias tribais, através 


do mundo, e declarar-nos como tais.  Todos aqueles que se candidataram à posição de messias 


tribais, não deviam olhar para a esquerda ou para a direita, frente ou trás, mas seguir o destino que 


receberam directamente de Deus e cumprir a sua missão como famílias abençoadas.  Isto consiste 


em restaurar e estabelecer primeiro, nas suas famílias, as posições de filho mais velho, de pais e 


modelo da dignidade real que foi perdido por Adão e Eva; e estabelecer firmemente uma 


supremacia vitoriosa, que ninguém, nem mesmo Satanás, possa afectar de nenhum modo.  Por 


favor ajuda-nos a nunca nos esquecermos que tal é a missão dada a cada um de nós, para cumprir. 


Na Tua presença, o mundo livre ou comunista, o Sul ou o Norte, ou o próprio Satanás, não têm 


nenhum significado.  Declaro, no nome de Verdadeiros Pais, tanto ao mundo físico como ao 


mundo espiritual, que todas as obras do mal serão eliminadas e enterradas para sempre, juntamente 


com a história caída, e que o Reino do Céu vitorioso e libertado será estabelecido na terra.  Por 


isso eu rogo a Ti que, por favor, permitas que nos tornemos um escudo para todas as gerações 


vindouras.  Proclamo isto no nome de Verdadeiros Pais, nesta altura, neste dia de um de Julho!  


Ámen!  Proclamo isto no nome de Verdadeiros Pais!  Ámen!  Proclamo isto no nome de 


Verdadeiros Pais!  Ámen! Ámen! Ámen.  (218-7 – 1.7.1991)  


 


Com a conclusão da cerimónia de Chil Il Jeol, inauguramos a era na qual os Verdadeiros Pais 


podem ter completa liberdade.  Até esta altura, eu não era livre de fazer aquilo que queria.  Se 


pudesse ter feito tudo aquilo que queria, porque teria sofrido?  Porque teria agido com tal falta de 


poder, perante o mundo?  Há um tempo para tudo.  Sem cumprir a nossa responsabilidade a 


tempo, não podemos erguer o rosto e conduzir os outros.  (218-16, 1.7.1991) 







 


Eu tenho de prevalecer sobre o mundo satânico.  Agora, com o nome de Verdadeiros Pais, 


podemos vencer a perseguição aos níveis individual, familiar, tribal, social, nacional e mundial.  


Embora tanto o mundo comunista como o mundo livre se tivessem oposto à Igreja da Unificação e 


ao Rev. Moon, eu assegurei vitória completa sobre eles, por intermédio da educação dos líderes 


russos em Washington, no mundo livre.  (218-19, 1.7.1991) 


 


A autoridade dos Verdadeiros Pais e de Deus são as únicas coisas que se podem erguer a um nível 


mais elevado.  Portanto, os outros perderam agora o poder de ir para além da sua zona de 


autoridade.  Se continuarem a fazer coisas à força, como aconteceu no passado, só declinarão.  


Não há um único líder, quer do Norte, quer do Sul, que, por si só, tenha o poder de fazer aquilo que 


quiser, em todas as áreas.  Portanto, esta proclamação tem de ser feita.  Até agora, pais falsos têm 


dominado, mas o tempo chegou para os Verdadeiros Pais reunirem tudo numa proclamação, e o dia 


para fazer essa proclamação é hoje.  (218-32, 1.7.1991) 


 


2.3. Declaração da eliminação de indemnização histórica  


 


Uruguai, 1 de Novembro de 1996 


 


A família tem de ser restaurada, com base na Federação das Famílias para a Paz Mundial.  O 


Senhor, no seu Segundo Advento, tem de completar, ao nível mundial, o trabalho que acabou em 


fracasso nos domínios da família e da nação.  Como pode ele cumprir, no domínio mundial, aquilo 


que foi perdido pela família de Adão; construir uma nação mundial de Deus; e avançar para a era da 


realeza unificada, a era de unidade do Céu e da terra?  Vocês precisam ter em mente que entrámos 


numa era de grande transição.  Conduzidos pelos Verdadeiros Pais e baseados no mundo 


democrático de Caim e na esfera cultural cristã de Abel, fomos capazes de ultrapassar toda a 


oposição à prosperidade das famílias da Igreja da Unificação.  Com a vitoriosa supremacia assim 


atingida, ao nível familiar, então, o estabelecimento da Federação das Famílias para a Paz Mundial, 


e a eliminação da indemnização histórica e do seu ambiente resultante, puderam ser proclamados no 


nome de Verdadeiros Pais.  A Queda humana foi causada por amor livre, e, assim, só pode ser 


ultrapassada através de absoluto sexo (um cônjuge eterno do sexo oposto), baseado no amor 


absoluto de Verdadeiros Pais.  A conversão da linhagem só pode ter lugar com absoluto sexo; não 


pode ser conseguida por amor livre ou sexo temporário.  A conversão da linhagem tem de ser 


levada a cabo.  Através das declarações que fiz com a Federação da Família para a Paz Mundial, 


estabeleci a autoridade com a qual isto pode ser realizado a nível mundial.  Com base em todas as 


vitórias conseguidas pelos Verdadeiros Pais, ao nível mundial, as famílias abençoadas, no lugar da 


Mãe, em seguida Caim e Abel, têm de unir-se com a mãe.  Em suma, precisam tornar-se um com a 


Mãe. 


Este mundo, que abunda em famílias que não podem ser corrigidas, devido à degeneração da 







moralidade entre a juventude, incluindo amor livre e homossexualidade, só pode ser virado ao 


contrário, com base na ideologia dos Verdadeiros Pais.  Através desta ideologia, o processo de 


estabelecimento da família, nação, e tudo o mais no mundo, pode avançar para o estabelecimento 


do Reino do Céu na terra e no mundo espiritual.  Isto significa que tudo terá de ser completamente 


virado ao contrário.  Na fundação das famílias abençoadas, indivíduos e famílias representando 


Caim e Abel, têm de unir-se absolutamente com os Verdadeiros Pais e, primeiro, têm de unir-se com 


a Mãe.  Deste modo, pela união com a Mãe, os mundos democrático e comunista, os cristãos 


Católicos e Protestantes , e os mundos espiritual e físico podem ser unidos.  Nesta fundação, e com 


a Mãe à cabeça, tudo pode então ser indemnizado.  Por consequência, tornou-se possível 


proclamar o estabelecimento da Federação da Família para a Paz Mundial e a eliminação da 


indemnização histórica.   


No acto da criação, Deus permaneceu na posição de ter demonstrado fé, amor e obediência 


absolutos; todavia, a família que era a sua companheira na posição de objecto, falhou em conseguir 


esse padrão e, como resultado, caiu no inferno.  Os membros da Igreja da Unificação precisam 


praticar fé, amor e obediência absolutos, e unir-se com os Verdadeiros Pais, porque vivemos agora 


no tempo em que estamos a restaurar aquilo que foi perdido na família de Adão, através de fé, amor 


e obediência, sobre a fundação de unidade conseguida no domínio vitorioso dos Verdadeiros Pais.  


Como os Verdadeiros Pais herdaram a tradição de Deus de fé, amor e obediência absolutos, também 


vocês precisam herdá-la.  Compreendem?  Que as bênçãos do Céu estejam com todos vós.  


(280-47, 3.11.1996) 


 


2.4. Declaração do Domínio do Descanso Cósmico para os Pais do Céu e da Terra (Chil Pal 


Jeol) 


Seoul, 9 de Agosto de 1997 


 


Neste dia de sete de Julho de mil novecentos e noventa e sete, às sete horas, sete minutos e sete 


segundos, pela realização da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, cumprimos o nosso 


lema para este ano, o qual era ter orgulho dos Verdadeiros Pais e amá-los absolutamente, pela 


realização, com êxito, da Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais.  Pai Celestial, quanto 


sofrimento amargo e mágoa Tu tiveste de guardar no Teu coração!   


Pai Celestial, nós, da Igreja da Unificação, sabemos muito bem a verdade histórica que todas as 


culturas do Este e Oeste foram perdidas.  A terra pátria que devia ter sido a nação central de todas 


as nações, através da unificação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, e todos os Teus filhos, que 


deviam ter herdado a Bênção e ter feito parte da Tua tribo, a tribo do Céu, ficaram, em vez disso, na 


posição onde não tinham outra alternativa senão ser divididos em dois.  Por essa razão, tivemos de 


percorrer o caminho da restauração, durante um período de quarenta anos, envolvidos na luta com 


os dois lados da democracia e do comunismo. 


Como este período de quarenta anos representa quatro mil anos de história providencial, a 


perseguição exercida pelas nações soberanas do mundo satânico sobre o Cristianismo, estados 







cristãos, e todos os outros crentes da religião, durante esse período, foi manifestada, durante esses 


quarenta anos, na forma de oposição e opressão de todo o mundo contra os Verdadeiros Pais, que se 


estavam a esforçar por cumprir a Tua vontade no estágio mundial.  Ninguém sabia do Teu 


sofrimento, à medida que observaste esta história de quarenta anos.   


Tiveste de explorar este caminho completamente só, sem ninguém que Te ajudasse; contudo, sob a 


Tua direcção, perseverámos através de quarenta anos de sofrimento e tribulações, envolvidos nas 


batalhas para preparar o lugar da Tua residência, aos níveis individual, de casal, família, tribo, 


nação, mundo e cosmos , todos de modo a desenvolver um ambiente livre, baseado no ideal da 


criação onde Tu possas residir em perfeita liberdade.  Pai Celestial, agora, finalmente, 


completámos esta história de quarenta anos, permitindo-nos dar as boas-vindas a uma era 


extraordinária, na qual, hoje, podemos proclamar o Domínio do Descanso Cósmico baseado nos 


Verdadeiros Pais. 


Hoje, este Teu filho, Moon Sun Myung, celebra o seu septuagésimo sétimo ano neste mundo.  A 


era chegou na qual podemos ligar o ano do Dia de Descanso com o número do novo começo, 


elevando-nos acima dos números sete e oito, por intermédio da união de oito números sete baseados 


em sete horas, sete minutos e sete segundos do dia sete de Julho de mil novecentos e noventa e sete 


e nos meus setenta e sete anos de idade.  Agora, portanto, todos os membros da Igreja da 


Unificação podem formar famílias que herdem a autoridade celestial e tradições de amor.  Com 


base nessas famílias, eles podem servir Deus e oferecer-Lhe um lugar de habitação aos níveis 


nacional, mundial e cósmico.  Através destas famílias, a fundação do Descanso para a qual Deus e 


os Verdadeiros Pais possam livremente ir e vir, será ligada da família até ao cosmos.  O tempo para 


atravessar a linha divisória, isto é a linha que nos separa do estabelecimento simultâneo da realeza 


no Reino do Céu na terra e no mundo espiritual, está perto.  Isto permitirá que atinjamos unidade 


completa com Deus.  Desse modo, este trabalho foi cumprido. 


Para cumprir este empreendimento, a mãe, representando a nação que pode tomar o lugar da nação 


Eva, devia descer à terra.  Com base nos Estados Unidos, a nação arcanjo, e a O.N.U., o destino 


que causará a unidade da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, precisa ser preparado nos Estados 


Unidos, e ser semeado na Coreia, de modo a tornar esta última numa nação que possa representar a 


libertação de todos os povos.  Porém, Tu aliviaste a nossa preocupação nesta matéria, porque, sob 


a Tua protecção, a Mãe começou um terceiro circuito de conferências, e visitou dezasseis lugares, 


desse modo indo para além do número dezasseis e abrindo completamente as portas para a 


passagem daqueles em posições responsáveis nesta nação.  Tu conferiste em nós tal bênção, que 


permitiu que a importância das famílias abençoadas fosse conhecida por toda a parte. 


Além disso, através das mulheres da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, a Mãe foi bem acolhida na 


conferência mundial para as mulheres representativas dos hemisférios norte e sul. Com base na 


vitória desta conferência mundial e no cumprimento do número dezasseis, podemos entrar na era da 


dignidade real da família, dentro do domínio vitorioso de Deus.  Esta era pode ser proclamada 


amanhã, dia dez de Agosto, às figuras dirigentes desta nação e aos líderes representativos de todas 


as soberanias e nações no mundo.  Tal bênção pôde ser conferida a esta nação, e o domínio 







abençoado pôde ser estabelecido, com a Igreja da Unificação conduzindo o caminho, através das 


suas famílias abençoadas, tudo devido à graça dos Teus esforços.  Estamos verdadeiramente gratos 


pelo Teu grande trabalho, em colaboração com a Mãe, ao preparar tal fundação para nós.  Se isto 


não tivesse acontecido, não teria havido lugar para a Coreia neste mundo. 


Além disso, não há palavras que possam exprimir a nossa gratidão a Ti, por teres permitido que 


estabelecêssemos e proclamássemos, sobre esta fundação, o Domínio do Descanso Cósmico para os 


Pais do Céu e da terra. 


Pai Celestial, por favor regozija-Te em dar as boas vindas a esta era, na qual podes ser libertado da 


prisão.  Neste estado de libertação podes abraçar o Teu querido cosmos, através do 


estabelecimento da fundação do Dia de Descanso das eras da dignidade real da família, da nação, 


do globo e do cosmos.  Isto tem sido o Teu desejo acalentado durante tanto tempo. 


Estamos cientes de quanto Tu sofreste por não teres podido ajudar este Teu filho, no seu trabalho, 


porque tudo aquilo que podias fazer era derramar lágrimas e observar o seu caminho.  Rogamos-


Te, com todo o nosso coração, que nos abençoes; que possas conseguir a autoridade total, como 


desejaste; e, com todo o mundo sob o Teu domínio, possamos marchar em frente para o Reino do 


Céu libertado.   


Agora, a era chegou em que as manchas criadas pelas lágrimas de sofrimento derramadas pela 


família dos Verdadeiros Pais, se esvanecerão.  Com a obtenção da Tua autoridade de libertação, a 


família dos Verdadeiros Pais pode atingir a posição privilegiada e mais elevada de todas do ideal da 


criação, cuidando dos queridos filhos, nações, mundo e cosmos, com a liberdade de viajar por 


qualquer parte do mundo.  Portanto, por favor aceita esta proclamação que estou a fazer agora, em 


nome de Verdadeiros Pais, como contribuidora para a resolução do Teu sofrimento e tristeza, e 


libertação plena.  Nesta hora, por favor, aceita com alegria a proclamação do Domínio do 


Descanso Cósmico para os Pais do Céu e terra.  Por favor, proclama isto, do Céu, para que a 


bandeira da vitória do domínio unificado na terra e no mundo espiritual, possa ser elevada até às 


alturas.  Proclamo este dia no nome dos Verdadeiros Pais!  Ámen! Ámen! Ámen!  (286-78, 


11.11.1996) 


 


Vocês precisam compreender que, em todas as eras históricas, até ao tempo presente, nunca houve 


um dia de descanso para Deus.  É espantoso.  Antes do tempo presente, tudo no estágio de 


crescimento pertencia a Satanás (três vezes três são nove).  Não havia uma única coisa que 


pertencesse a Deus, nem o filho nem a filha, nem a criação nem a nação.  Tudo foi perdido através 


da Queda de Adão e Eva.  Deus queria que eles se tornassem os antepassados da humanidade, 


representando a Sua linhagem, como os seus companheiros objecto.  A família ideal é para Deus a 


casa de descanso; todavia, precisamos compreender mais claramente a natureza do Seu lugar de 


residência.  (286-112, 9.8.1997) 


 


Deus perdeu a Sua casa de descanso.  Por conseguinte, a família ideal, no mundo da Queda, 


restauraria a sua casa de descanso.  Então, com base em quê seria esta casa construída?  Com 







base em amor, pais, filhos e família verdadeiros.  A família é a base.  Com base na família, vocês 


precisam formar uma tribo, e nessa fundação tornar-se messias tribais para essa tribo. 


A família dá origem ao messias familiar, tribal, nacional e mundial.  O messias mundial é também 


o Rei dos Reis.  A partir daí, o Reino do Céu é estabelecido.  Deus devia poder residir onde quer 


que fosse, desde um indivíduo a qualquer lugar no mundo e mesmo no mundo espiritual.  Isto é, se 


Ele escolher habitar numa família, os membros dessa família, marido e mulher, e filhos e filhas, 


todos ficariam felizes por servi-l’O.  (286-114, 9.8.1997) 


  


Onde fica a casa de habitação de Verdadeiros Pais?  Onde podem eles residir?  Esse lugar é o 


centro do universo e, ao mesmo tempo, a posição dos príncipes de dignidade real, onde Deus pode 


ser entronizado.  É o lugar que liga a posição dos príncipes do mundo celestial à posição dos 


príncipes do mundo terrestre, por intermédio da qualificação de verdadeiros pais.  Contudo, aquilo 


que é requerido para formar esta ligação, não é dinheiro ou conhecimento. 


Se eu tivesse uma fraqueza por dinheiro, ter-me-ia tornado um homem rico na Coreia.  Se 


estivesse preocupado com conhecimento, ter-me-ia tornado o chanceler da Universidade Nacional 


de Seoul, antes de qualquer outra pessoa.  Não pensam que me poderia ter tornado isso, dado o 


facto que há presidentes de universidades a quem ensinei e inspirei, e que se tornaram meus 


discípulos?  Fiz discípulos de pessoas consideradas extraordinárias neste mundo e, no entanto, 


pressionei-os.  Há vários antigos chefes de estado a trabalhar comigo.  Por outras palavras, tenho 


poder suficiente para não desejar nenhum conhecimento, dinheiro ou autoridade secular.  Que 


poder é esse?  É o poder do amor, do verdadeiro amor, do amor de Deus!  (286-98, 9.8.1997) 


 


Na Coreia, pode encontrar-se tudo, mesmo coisas que não podem ser encontradas nas famílias de 


outras nações no mundo.  As canções folclóricas coreanas, elas mesmas, são universais.  Essas 


canções têm um conteúdo universal que transcende a história. 


“Lua, lua, lua resplandecente, na qual Lee Tae Baek se divertiu, nessa lua distante cresce um 


loureiro.  Cortá-la-ei com um machado dourado e apará-la-ei com um machado de jade.  


Construirei uma pequena casa de campo para os meus pais nela viverem comigo, para sempre”.  


Que esplêndido isto é!  Viver juntos durante milhares e milhares de anos!  A que pais se refere 


esta frase?  Não há outra nação no mundo cujas canções folclóricas louvem e respeitem os pais, 


que são ansiados em sonhos como este.  (286-103, 9.8.1997 


 


Viver, durante milhares e milhares de anos, juntos.  Embora a casa seja pequena, a canção exprime 


o desejo de viver durante milhares e milhares de anos, juntamente com Verdadeiros Pais!  Ela 


coincide perfeitamente com as canções infantis da Coreia.  Então, que fariam eles depois disso?  


Meia-lua!  Não tem importância, mesmo que a lua não seja a lua cheia.  Embora a família não 


comece perfeita, este mundo é como a meia-lua, e nós estamos a caminhar em direcção a uma nação 


de nuvens, no meio do ar, num satélite que é como o barco mencionado na canção e, embora não 


tenhamos nem mastro nem vara, estamos a mover-nos rapidamente tanto para o Oriente como para 







o Ocidente.   


O sol nasce no Oriente e brilha em direcção ao Ocidente.  O homem simboliza o Oriente, e a 


mulher simboliza o Ocidente, e todas as mulheres receberão a luz do sol do Oriente e terão uma 


posição igual à do homem.  Então, um mundo de igualdade e de harmonia, entre o Este e o Oeste, 


será realizado!  Ámen!  Quão maravilhosas serão tais pessoas!  (286-114, 9.8.1997) 


 


Que dia é hoje?  É o “Dia da Declaração do Domínio do Descanso Cósmico para os Pais do Céu e 


da terra”.  A declaração contém os Pais do Céu e da terra.  (286-123, 9.8.1997) 


 


Um tal mundo será estabelecido quando o domínio ideal do Descanso dos Pais do Céu e terra 


aparecer! 


A palavra “Ámen” é formada por duas sílabas, a primeira, “A”, significa que estou grato, mesmo 


que tenha a boca aberta durante mil anos, e a segunda, “men”, significa que viverei para sempre 


nesse lugar, mesmo depois de ter morrido, porque o lugar onde se diz “Ámen” é aquele onde nos 


sentimos bem só de pensar nele, sonhando com ele, trabalhando para ele, suando para ele, sem nada 


de mau e somente contendo tudo o que é bom.  (286-118, 9.8.1997) 


 


Então receberemos o selo de Deus, tornar-nos-emos uma família real, os cidadãos do Reino de Deus, 


que podem entrar no palácio do reino e residir lá durante milhares de anos e, ao fazer isso, cumprir 


todos os desejos e esperanças da humanidade.  (287-108, 9.8.1997) 


 


2.5. Proclamação da libertação do inferno e da abertura dos portões do Céu 


 


15 de Maio de 1998, Hotel americano, Pantanal, Brasil 


 


Enquanto Heung Jin Nim é um filho de descendência directa dos Verdadeiros Pais, o Cristianismo 


está na posição do filho adoptivo de outra linhagem.  Só quando estes dois forem unidos num só, 


os Verdadeiros Pais podem permanecer numa fundação sólida. 


Por conseguinte, só quando Heung Jin, que já foi abençoado, se unir completamente com o 


Cristianismo, depois de o último ter recebido a Bênção, a vontade dos Verdadeiros Pais pode ser 


cumprida.  Assim, segue-se que a Igreja da Unificação devia começar seriamente a realizar 


Bênçãos entre as denominações cristãs.  O pai, mãe e filho mais velho devem unir-se 


completamente com os Verdadeiros Pais, e, além disso, o pai, filho adoptivo (Cristianismo), outras 


religiões e o domínio não religioso têm de unir-se. 


Com a Bênção dos cento e vinte milhões de casais, no dia treze de Junho, um terço dos trezentos e 


sessenta milhões de casais terão sido abençoados, e, desse modo, teremos passado para além da Era 


do Antigo Testamento.  Por isso, não devemos perder tempo na realização das cerimónias de 


renascimento, ressurreição e vida eterna, as quais também fazem parte da cerimónia da Bênção.  


Jesus, Buda, Confúcio e Maomé já foram abençoados, e em Cheong Pyeong estão a ser oferecidas 







devoções para a libertação do Cristianismo.  A chave para a libertação do domínio do quarto Adão, 


está nas mãos dos Verdadeiros Pais.  A verdade da matéria é que se tem de cuidar do mundo 


espiritual antes do mundo físico.  Portanto, continuaremos a esforçar-nos para libertar os nossos 


antepassados. 


A ordem da Providência é tal que, o mundo espiritual tem de ser endireitado antes do mundo físico, 


porque o mundo espiritual está numa posição perpendicular ao mundo físico, o qual é um mundo de 


relações horizontais.  Quando os mundos vertical e horizontal se encontrarem, verdadeira paz será 


conseguida na terra.  Se os Verdadeiros Pais não tivessem vindo, teria sido como se o mundo 


espiritual absolutamente não existisse, porque os mundos espiritual e físico só podem ser corrigidos 


pelos Verdadeiros Pais.    


 


2.6. Cerimónia para a libertação total de espíritos no mundo espiritual  


 


São Paulo, Brasil, 5 de Outubro de 1998 


 


Querido Pai Celestial!  Hoje é o dia cinco de Outubro de mil novecentos e noventa e oito, o qual é 


também o dia de acção de graças na Coreia, um dia de celebração no qual o povo coreano venera os 


seus antepassados.  Pai Celestial, Tu trabalhaste incessantemente com o objectivo de estabelecer o 


domínio de libertação para os Testamentos Antigo, Novo e Completo, na história, de modo a aliviar 


o Teu sofrimento por não teres feito deste mundo uma habitação de amor, na qual todas as formas 


da criação, todos os espíritos no mundo espiritual, todos os antepassados e os Teus filhos, por outras 


palavras, todos os seres e criaturas criados com amor e vivendo na terra, teriam vivido em unidade 


Contigo.  Hoje, perante o Céu e a terra, Cheong Pyeong, na Coreia, e as pessoas reunidas aqui em 


São Paulo, no mundo ocidental, por favor acaba a vida histórica de tristeza que tiveste de suportar. 


Compreendemos que o Verdadeiro Pai vertical, do Céu, criou os Verdadeiros Pais horizontais, neste 


mundo, através do ideal do Céu e da terra, para que eles representassem a forma externa de Deus, e 


que se tornassem a primeira geração dos nossos antepassados.  Eles deviam ter conseguido 


unidade completa, através da sua família, desse modo unificando a sua mente vertical e corpos 


horizontais e, assim, fazendo frutificar completamente, na terra, a semente de amor criada através 


dessa unidade.  Através deste empreendimento, a linhagem eterna de Deus e dos Verdadeiros Pais 


deviam ter-se ligado, e teriam conduzido à multiplicação, na terra, de filhos cuja mente e corpo 


teriam sido completamente unidos.  Todavia, o alegre dia de um tal começo da história não 


aconteceu, e Tu tiveste de continuar com a Providência, de modo a apagar o legado da história de 


tristeza e sofrimento lamentável e mortificador; estamos cientes de tudo isto. 


Ninguém, até agora, tinha a mínima ideia do sofrimento e tristeza que guardaste no Teu coração e, 


assim, não tiveste um único filho ou filha, na terra, que fosse filial para Contigo e devotado a Ti.  


Tu tens sido um Pai solitário e miserável. 


Olhando para o Teu coração, Pai Celestial, eu sei como Te esforçaste para salvar o Teu único filho, 


que veio depois de inúmeras gerações.  Este Teu filho apercebeu-se, mais claramente que qualquer 







outra pessoa, de quanto Tu sofreste, e lamentou-se quando olhavas para a humanidade miserável, 


sem nenhuns antepassados, porque eles foram perdidos pela Queda. 


Desde o dia em que vim a conhecer-Te, também vim a compreender que o caminho que tens 


seguido, por causa dos Teus filhos imaturos, tem sido um caminho de provações e sofrimento.  Tu 


tens trabalhado incessantemente para poder dar as boas-vindas ao dia da Bênção dos Verdadeiros 


Pais, com base na fundação estabelecida através do trabalho duro do Cristianismo, durante milhares 


de anos de história, de modo a aplanar o caminho e restaurar a unidade de Adão e Eva que tinha 


falhado em emergir com o Teu verdadeiro amor.  A Bênção dos Verdadeiros Pais tornou-se 


necessária para poderes conferir a linhagem vitoriosa da família original de Adão, que foi perdida 


no Jardim do Éden.   


Envergonhado de me tornar um filho com responsabilidade não cumprida, procurei incessantemente 


uma maneira de evitar este fracasso.  Estando em tal posição, vim a desbravar o caminho que 


devia percorrer, ao seguir a Tua vontade, construindo pontes e escalando montanhas, passando 


vertical e horizontalmente, através dos oito estágios e, finalmente, proclamando o cumprimento 


desses oito estágios e Verdadeiros Pais.  Como resultado disto, declarei Chil Pal Jeol (Dia do 


Descanso Cósmico para os Pais do Céu e da Terra) e, ao mesmo tempo, sobre a fundação de Jardim, 


revelei que o Teu ideal da criação e o padrão original, que tinhas primeiro estabelecido, era um 


padrão de fé, amor e obediência absolutos.  Também, para tornar realidade o Teu desejo, o qual 


consiste em estabelecer a fundação da família absoluta, única, imutável e eterna, que também 


reflecte as Tuas características e a fundação na qual o amor pode habitar, então, aquilo que deve ser 


realizado são os pais absolutos, únicos, imutáveis e eternos, que são também os Verdadeiros Pais, 


assim como os filhos, marido e mulher, e família absoluta, única, imutável e eterna.  Embora o 


resto do mundo possa não estar ciente disto, este filho compreende que o dia em que isto acontecerá, 


será o dia que durante muito tempo foi esperado pelo Céu, e será o ponto de transição mais 


extraordinário da história.  Contudo, apesar do facto que a vinda deste dia devia ser o foco de 


alegria e celebração mundial, sou forçado a fazer esta proclamação dentro dos confins de Jardim. 


Através desta terceira declaração em Jardim, Tu pudeste ser ligado ao Primeiro, Segundo e Terceiro 


Criadores e à fundação tribal.  Nesta fundação horizontal, e na base da dignidade real do Reino do 


Céu na terra e no mundo espiritual, a autoridade do Terceiro Criador foi proclamada na terra.  


Passando através deste processo libertador, no qual nem Deus nem Satanás podem interferir, foram 


resolvidas todas as relações eternas, imutáveis e de destino, entre pai e filho, marido e mulher, pais 


e filhos, que tinham permanecido por cumprir, até agora.   


Agora, através da declaração do Jeol 4.4 (Dia, 4.4), o qual representa o número quatro, o hemisfério 


sul pode ser ligado ao hemisfério norte, e o coração dos Pais aos oceanos.  Embora o grande 


julgamento do tempo de Noé tivesse tido lugar no mar, com base no mar que não enfrentou 


julgamento e no princípio de dar e receber, por todos os seres criados, então, todos os messias 


nacionais e famílias abençoadas foram chamadas para se reunirem em Jardim, de modo a simbolizar 


a reunião de toda a criação no lugar de libertação.  Aqui, eu revelei a todos os presentes que, na 


forma do Messias mundial, tribal e familiar, eles deviam voltar à terra natal original, juntamente 







com os Pais. 


Obrigado, Pai Celestial, por nos teres guiado, como os Verdadeiros Pais, na criação do caminho que 


pudesse formar uma passagem fácil, livre de quaisquer obstáculos, através da transferência das 


vitórias obtidas em todos os lados.  Obrigado também, por teres permitido que as famílias 


abençoadas tivessem o ambiente de liberdade onde podem procurar o caminho para a terra natal, 


com base nos pais, filhos, marido e mulher, irmãos, e família absoluta, única, imutável e eterna.  


Isto pode ser conseguido, em virtude da prática de fé, amor e obediência absolutos.  Estamos-Te 


gratos por nos teres permitido marchar em frente, como os membros abençoados do Movimento da 


Unificação.  A nossa missão consiste em unificar, agora, os mundos espiritual e físico, que estão 


separados. Para isso, devemos ultrapassar as barreiras culturais entre o Este e o Oeste, e a 


disparidade na riqueza entre o Sul e o Norte; e estabelecer um Céu, terra e humanidade pacífica, 


com o coração de filhos que apoiam os Pais da nação unificada de Deus. 


Sabemos que a missão dada aos filhos e filhas abençoadas, e a todos aqueles que estão a caminhar 


em direcção ao lugar abençoado, é tomar a iniciativa de restaurar este reino de paz perdido, mesmo 


que isso signifique vender todas as formas de riqueza e terrenos que possuímos.  É a nossa 


responsabilidade procurar a nação, com toda a nossa família como oferta, em seguida, procurar o 


Céu e terra, com a nação como oferta; e, finalmente, procurar Deus, com o Céu e a terra como 


oferta. 


Este filho está ciente do facto que o ponto de partida histórico do estabelecimento do Reino do Céu 


na terra e da libertação eterna, que pode possuir a soberania substancial de amor, do domínio eterno 


de libertação, já teve lugar no dia treze de Junho.  Isso aconteceu com a Bênção simultânea dos 


santos e assassinos, indo para além da mente sofredora e cheia de lágrimas dos Pais.  Este filho 


também está ciente que, através disto, os gritos alegres de libertação estão a ecoar, mesmo agora, no 


mundo espiritual.   


Embora as pessoas na terra sejam ignorantes disto, todos os nossos antepassados no mundo 


espiritual, o mundo dos anjos, e os milhões de crentes estão todos cientes disto, e estão a trabalhar 


duramente para preparar na terra o ambiente para os Verdadeiros Pais.   


O anjo caído deu origem a todas as formas de soberania na terra, deixando por detrás a sua família, 


e tornou-se o inimigo principal que destruiu a família de amor de Deus.  Porém, os mundos físico 


e espiritual uniram-se através de uma relação de irmãos unidos, de modo a abraçar o amor dos Pais 


e o Teu.  Com a declaração pelos Verdadeiros Pais, do domínio da libertação, eles receberam a 


ordem de avançar e foram capazes de reivindicar a posição do filho mais velho.   


Agora, o tempo chegou para que a transição final tenha lugar, na fundação baseada na Bênção, no 


dia treze de Junho, de Jesus, Buda, Maomé, Confúcio e Sócrates, e dos seus seguidores no mundo 


espiritual, membros dos grupos que eles estabeleceram.  Aqueles que apoiam Deus e Verdadeiros 


Pais, na terra e no mundo espiritual, terão de seguir agora o caminho de piedade filial, lealdade e 


tradição celestial, isto é, as famílias arcanjo na terra devem unir-se e juntar-se ao domínio libertado 


das famílias abençoadas, na posição de perfeitas famílias de tipo Adão.  Elas deviam esforçar-se 


por cumprir os seus deveres perante Ti, como filhos e filhas filiais nas famílias, patriotas nas nações, 







e santos no mundo; e herdar os elos de amor, enquanto cumprem os deveres de filhos e filhas 


divinos, na terra e no mundo espiritual.  Para cumprir isso, que é o Teu desejo acalentado durante 


tanto tempo, elas devem unir-se Contigo, no Céu, e com os Verdadeiros Pais, na terra.  Assim, por 


favor, liberta os seguidores de Jesus, Maomé, Buda, Confúcio e Sócrates, e os antepassados 


descendentes dos primeiros antepassados humanos, Adão e Eva.   


Com base na tribo do domínio de amor, que está completamente unida com o Céu originalmente 


desejado e aperfeiçoado, e no apoio aos Verdadeiros Pais, na terra, todos aqueles que não puderam 


apoiá-los, até esta altura, podem chegar até ao destino baseado na família.  Esta é o resultado da 


união do amor vertical e horizontal, o ideal original da criação, resultante da relação entre irmãos e 


entre pais e filhos, formada entre os antepassados tanto na terra como no mundo espiritual.  Este é 


o dia da proclamação que anuncia que tanto o mundo físico como o mundo espiritual podem agora 


ser ligados eternamente, na fundação da família cósmica baseada nos Verdadeiros Pais.  Este dia 


também anuncia que, através da libertação do mundo espiritual e do mundo físico, todas as famílias 


podem viajar livremente em todas as direcções.  No nome dos Verdadeiros Pais, a era chegou, 


agora, na qual podemos publicamente levar a cabo actividades que serão realizadas depois de 


termos unido todos aqueles em ambos os mundos, e estabelecido uma fundação na terra. Também, 


juntamente com todos os seres criados, podemos marchar em frente, em plena força, para a vitória 


da soberania eterna do amor de Deus, e para o estabelecimento do Reino do Céu na terra e no 


mundo espiritual.  Este Reino tem a sua base em verdadeiro amor, e no domínio de coração da 


verdadeira linhagem de Deus e Verdadeiros Pais.  Tudo isto eu declaro no nome de Verdadeiros 


Pais!  Ámen! Ámen! Ámen!  (296-9, 5.10.1998) 


 


2.7. Proclamação da Libertação Completa para a Expansão Cósmica da Verdadeira Bênção e 


Eliminação da Linhagem Satânica  


 


8 de Janeiro de 1999, Ponta do Este, Uruguai 


 


O lema deste ano é “A Expansão Cósmica da Verdadeira Bênção e Eliminação da Linhagem 


Satânica”.  O significado disto não está, de modo nenhum, relacionado com o mundo satânico.  


Quando se tem como fundação aquilo que é verdadeiro, então, aquilo que é falso não pode interpor-


se entre nós e o nosso cônjuge.  O lema do ano passado foi “Ter orgulho no Verdadeiro Deus e 


Amá-l’O Absolutamente Significa Completar a Bênção dos Trezentos e Sessenta Milhões de Casais 


e Eliminar a Linhagem do Mundo Satânico”.  A era chegou, que nos permitiu cumprir este lema 


até ao dia trinta de Setembro do ano passado, demonstrando que já passou a era de lutas, na relação 


entre o mundo espiritual (sujeito) e o mundo físico (objecto).  Em suma, fomos para além do cume, 


e cumprimos isto pela Bênção da humanidade em tão grande escala.  Eles são os casais que 


representam o Adão e Eva originais, e estão na posição de ter recebido a Bênção; por consequência, 


não devia haver barreiras separando o Céu e a terra.  O objectivo deste ano é a extirpação da 


linhagem satânica.  Ela tem de ser arrancada pelas raízes, e, para isso, o domínio da graça da 







Bênção tem de ser estabelecido no cosmos, tanto no mundo físico como no mundo espiritual.   


Da perspectiva baseada na família de Adão, através do apoio do mundo angélico, a família de Adão 


devia ter sido aperfeiçoada.  Essa família precisa ser completamente afastada e recriada, porque o 


casal original caiu.  Por outras palavras, os antepassados têm de ser recriados numa família na 


posição do arcanjo restaurado. 


Logo a seguir, entraremos na era da Bênção em grande escala, de libertação e bênção do mundo 


espiritual.  Quando isto acontecer, todos os espíritos no mundo espiritual estarão concentrados no 


domínio arcangélico de movimento livre, ao nível familiar.  Nesse domínio libertado, não haverá 


tal coisa como a intervenção de Satanás. 


Mesmo as pessoas no mundo espiritual, descerão à terra com os seus cônjuges quando a Bênção 


estiver marcada e, da posição de antepassados, instigarão os seus descendentes a recebê-la. 


Originalmente, só os descendentes na terra de Verdadeiros Pais podiam entrar no Reino do Céu.  


Logo, para aqueles espíritos que não puderam servir e apoiar Verdadeiros Pais na terra, a Bênção é 


uma cerimónia que abre o caminho para que eles desçam à terra para os apoiar. 


Agora, eles estão libertados para descer à terra, trazendo com eles quem quer que seja de que 


gostem, para receber a Bênção e tornarem-se marido e mulher, algo que não pôde ser conseguido no 


Jardim do Éden.  Seguindo os seus descendentes e ajudando-os a praticar fé, amor e obediência 


absolutos, eles podem viver juntamente com Verdadeiros Pais na terra, e fazer parte daqueles que 


seguem o grande caminho que conduz ao Reino do Céu.  A base fundamental que tornaria tudo 


isto possível é a extirpação da linhagem satânica, uma fundação que eu tenho de estabelecer a nível 


mundial.  Vocês compreendem o que estou a dizer?   


Com a libertação de toda a gente, e o desterro e erradicação de Satanás, a raiz do pecado da 


humanidade presentemente caminhando na direcção errada, pode ser ligada para seguir o caminho 


certo.  Diabos e pecadores estão destinados ao inferno, isto é, sendo imperfeitos, estão a caminhar 


na direcção oposta; todavia, tornando-se bons, serão capazes de se voltar e caminhar na direcção 


certa, e entrar no nível do mundo celestial apropriado para eles.  Isto tornou-se possível por termos 


avançado para a expansão cósmica da Bênção, tanto na terra como no mundo espiritual.  (298-209, 


8.1.1999) 


 


Com base na proclamação de hoje, para a Conclusão da Expansão Cósmica da Verdadeira Bênção e 


Eliminação da Linhagem Satânica, deste dia em diante, a tribo abençoada devia fazer ofertas de 


dedicação no meu aniversário, dia vinte de Fevereiro.  Desse modo, seremos capazes de nos elevar 


acima de todas as pessoas que Jesus desejou abençoar na terra, não somente os seus doze apóstolos, 


mas também desde as setenta gerações até às cento e vinte.  Então, entraremos automaticamente 


no Domínio Directo dos Verdadeiros Pais, e viveremos numa era sem qualquer relação com Satanás.  


Todos os antepassados no mundo espiritual serão libertados.  Mesmo Satanás devia ser libertado.  


Por conseguinte, no futuro, como messias tribais que abençoaram cento e sessenta famílias, vocês 


serão capazes de as incluir e ligar à vossa própria tribo, e fazer um donativo total de indemnização, 


na fundação do qual poderão, então, abençoar cento e vinte gerações dos vossos antepassados.  







Durante a nossa vida, precisamos abençoar cento e sessenta famílias e, com a Bênção de cento e 


vinte gerações de antepassados, entraremos então no domínio do mundo unificado.  Será em 


estágios de doze, setenta e dois, e cento e vinte gerações.  Logo que vocês tenham completado 


cento e vinte, então, todas elas poderão entrar.  Simultaneamente com a Bênção de cento e vinte 


gerações de reis, incluindo os seus filhos mais velhos, então, os Verdadeiros Pais e Deus permitirão 


a libertação de todos os cidadãos sob o seu reinado.  


Vocês precisam fazer demonstrações e, de agora em diante, mostrar o vosso orgulho nos 


Verdadeiros Pais, e na realidade de uma família, tribo, linhagem e pureza verdadeiras.  Deviam 


dedicar-se a expandir mundialmente a fundação dos Verdadeiros Pais, desde o indivíduo até à 


família, tribo, sociedade e todas as nações, unindo-vos com eles e com a finalidade de Deus para 


eles na terra. 


A prática do ideal dos Verdadeiros Pais, verdadeira família e pureza, ao nível individual, devia ser 


expandida aos níveis familiar, tribal, nacional e mundial.  Uma vez que a fundação nacional seja 


estabelecida, então, a expansão mundial pode ter lugar, e podemos entrar na era de libertação 


anterior à Queda humana, através do modelo de Verdadeiros Pais, verdadeira família e linhagem 


pura, ligados a todos níveis, desde o individual até ao nacional, mundial e cósmico. 


Por consequência, para resolver tudo isto, precisamos fazer demonstrações.  Isto devia vir primeiro, 


mesmo antes de dar testemunho, ou de trazer pessoas para a Bênção.  Logo que isso tenha sido 


realizado, não haverá ninguém, nem mesmo Deus ou Satanás, que possa acusar os Verdadeiros Pais.  


Esse lugar, onde a libertação, reconciliação e cumprimento do desejo de Deus são completamente 


realizados, será o lugar onde o Reino do Céu, na terra e no mundo espiritual será estabelecido.  


Então, a igreja devia desaparecer. 


Contudo, a era da Federação das Famílias não passará, mas permanecerá até ao fim.  Tudo foi 


realizado no curso de indemnização prolongado e difícil, durante o período de quarenta anos, entre 


mil novecentos e sessenta e o ano do meu octogésimo aniversário.  De acordo com a maneira de 


contar a idade na Coreia, agora tenho oitenta anos.  Antes do meu próximo aniversário, todas as 


proclamações terão sido feitas.  (298-221, 8.1.1999) 


 


2.8. Proclamação da Conclusão da Era do Testamento Completo e do Reino do Céu na Terra e 


no Mundo Espiritual  


 


East Garden, 11 de Abril de 1999 


 


Num recente circuito de discursos, viajei para oito localidades na Coreia, e a Mãe tomou 


responsabilidade pela nação Eva, Japão, tendo falado em dezasseis cidades lá, e pela nação na 


posição de filho, os Estados Unidos, dando discursos em vinte e quatro cidades.  Ela realizou um 


total de quarenta conferências nas duas nações.  Desse modo, eu assumi a responsabilidade de 


completar as responsabilidades providenciais dos pais e filhos, as quais não tinham sido cumpridas.  


Este foi um trabalho que nem mesmo o próprio Deus ou o Cristianismo puderam cumprir, mas 







tomei-o nas minhas mãos e conclui-o vitoriosamente. 


A esfera da cultura cristã falhou em tomar responsabilidade em mil novecentos em quarenta e cinco, 


e, consequentemente, o curso de quarenta anos no deserto, para a restauração de Canaã, ao nível 


familiar, acabou em fracasso.  Através das vitórias na Coreia, Japão e Estados Unidos e, com base 


na posição do filho mais velho e das trinta e quatro nações no domínio da cultura Caim, eu pôde 


finalmente tomar responsabilidade por todos os fracassos e, com plena autoridade, resolvê-los 


completamente na terra.  Portanto, vocês deviam compreender que, com um tal fim em vista, 


iniciei o recente circuito de conferências. 


Neste dia, proclamei a “Conclusão da Era do Testamento Completo e do Reino do Céu na Terra e no 


Mundo Espiritual”.  Quando consideradas do ponto de vista da perfeição da família e de todos os 


domínios libertados no mundo espiritual, as famílias abençoadas podem ser divididas em três tipos 


diferentes, nomeadamente, os casais previamente casados, os que tinham ficado noivos antes de vir 


para a Igreja, e os casais formados pela união de homens e mulheres virgens.  Com os três casais 


representativos dos trinta e seis casais, eu tornei possível que a Bênção para casais previamente 


casados tivesse lugar no mundo espiritual.  Também tornei possível que fosse realizada a Bênção 


na qual ou o marido ou a mulher tinham passado para o mundo espiritual, enquanto estavam noivos 


fora da igreja, unindo um, no mundo espiritual, e o outro, na terra, através da Bênção espiritual, e 


permitindo que os espíritos que receberam a Bênção, descessem à terra durante a cerimónia de três 


dias.  Pode assumir-se que há biliões de espíritos que passaram para o mundo espiritual quando 


ainda eram bebés, e atingiram a idade de dezasseis anos.  Espíritos em tais circunstâncias, estão a 


ser abençoados e, através da Bênção, estão na mesma posição que se se tivessem casado legalmente 


durante a vida terrena, como os outros antepassados no mundo espiritual, enquanto antes não 


tinham podido entrar no Céu, porque não tinham idade suficiente e não tinham sido abençoados.  


Ultimamente, um bilião e seiscentos milhões de tais espíritos, terão recebido a Bênção. 


A Bênção significa a herança da fundação sobre a qual a linhagem da verdadeira vida de Deus pode 


ser ligada.  Uma vez que há pessoas tanto no mundo espiritual como no mundo físico que 


herdaram a linhagem de Deus, através da Bênção, Ele tem pleno domínio sobre elas.  É por isso 


que, mesmo agora, com autoridade plena, Deus está a avançar livremente, e sem demora, com a 


recriação e a providência da restauração, sem que seja necessário estabelecer condições de 


indemnização.  Logo, o assunto em questão consiste em saber se vocês podem permanecer na 


posição dos Seus companheiros objecto, com tal convicção.  Logo que vocês se tenham 


determinado a unir-se com o padrão de fé, amor e obediência absolutos, tudo pode ser rapidamente 


estabelecido no mundo igualizado. 


Cada um de vocês devia praticar amor e obediência absolutos.  As famílias no Jardim do Éden não 


tinham nada em seu nome.  Se se tornassem verdadeiros filhos e filhas, unidos com Deus e o Seu 


absoluto amor e linhagem, tudo no universo inteiro lhes pertenceria, porque foi originalmente 


destinado a ser conferido aos Seus filhos e filhas.  Logo que vocês se tenham se tenham unido 


completamente com o amor de Deus, tudo vos pertencerá. 


Não deviam acreditar que tudo o que têm em vossa posse vos pertence verdadeiramente.  Das 







coisas que podem possuir, a maior de todas é o amor de Deus, e a coisa mais extraordinária que se 


podem tornar, é uma família dos Seus filhos e filhas elegíveis para receber o Seu amor.  Isto vem 


primeiro.  Com a sua perda, tudo foi perdido.  Pelo contrário, pela sua recuperação, tudo pode ser 


recuperado.  Para que vocês formem uma tal família baseada no amor de Deus, precisam ligar-se à 


fundação de fé, amor e obediência absolutos, sobre a qual se possam unir com o ideal criado, a 


partir da negação completa, que não reivindica nada para si.  Tendo atingido este padrão original, 


têm de permanecer na posição de ser negados mesmo pelo mundo satânico.   


Tudo o que foi perdido por Adão e Eva pode, agora, ser plenamente recuperado, através do 


verdadeiro amor inerente na relação da linhagem com Verdadeiros Pais, baseada na família.  Por 


conseguinte, vocês não deviam ter nada na vossa posse, porque se estiverem unidos com Deus, e 


tiverem a Sua linhagem e amor, então, tudo o que Lhe pertence, vos pertencerá também.   


Como o Messias e Pai de todo o mundo, eu designei messias nacionais, tribais e familiares, os quais 


deviam todos unir-se com Deus e, juntamente comigo, tomar parte no grande êxodo.  Deste modo, 


devíamos procurar a terra natal original e estabelecer lá a nossa pátria.  A partir daí, devíamos, 


então, expandir-nos para o resto do mundo, através da tribo.  Um grande êxodo tem de ter lugar, 


porque precisamos seguir um tal caminho.   


A Bênção de sete de Fevereiro foi um acontecimento através do qual eu pude corrigir os fracassos 


de Caim e Abel.  As responsabilidades, no que respeita à Coreia, Japão e os Estados Unidos, 


podem ser satisfeitas para sempre, com autoridade absoluta e grande vitória.  Por consequência, 


organizaremos comícios de revitalização para o avanço e expansão mundial de verdadeiras famílias. 


Apercebam-se da minha seriedade.  Eu disse que nesta próxima cerimónia da Bênção abrirei os 


portões do inferno e abençoarei mesmo os assassinos, algo que nem mesmo Deus pode pretender 


fazer.  Estou a encorajá-los a abrir os portões do inferno e vir para o Reino do Céu.  Mesmo 


aqueles que se opuseram à Igreja da Unificação, durante muitos anos, e que passaram para o mundo 


espiritual, podem ser abençoados com os seus cônjuges que ainda estão vivos, e realizar, no mundo 


físico, a cerimónia dos três dias.  Dei a minha permissão para isso, no dia treze de Março de mil 


novecentos e noventa e nove, antes de ter partido da Coreia para os Estados Unidos. 


Aqueles que se podem tornar santos, e os que estão no inferno, que são maus, em suma, todos os 


espíritos, desde os santos até aos assassinos, serão libertados.  De acordo com este princípio, os 


seguidores da Igreja da Unificação podem trazer quem quiserem mesmo do inferno, mesmo um 


marido que se tivesse oposto à Igreja da Unificação, libertá-los e receber a Bênção.  Tais coisas 


acontecerão. 


Devido à existência deste princípio, que permite que mesmo os santos e maus espíritos se unam, os 


espíritos de crianças que passaram para o outro mundo antes de se casarem, podem ser libertados e 


abençoados, depois de terem crescido e atingido o mínimo de dezasseis anos de idade.  Eu abri os 


portões do inferno e abençoei toda a gente.  Através disto, a sua autoridade, como famílias de 


Deus, pode ser reconhecida, e Satanás não tem outra alternativa senão retroceder completamente.  


Nunca houve uma revolução como esta.  Com estas palavras que falei hoje, o mundo mudou.  O 


mundo espiritual veio a estar sob o domínio de famílias abençoadas, a cerimónia dos três dias pode 







ser realizada livremente, e o domínio libertado foi aberto.  Através de tudo isto, a linhagem do 


mundo satânico foi eliminada, e estamos agora no domínio libertado dos mundos espiritual e físico, 


sob o domínio completo de Deus.  (300-300, 11.4.1999) 


 


2.9. Declaração de Congratulações para a Vitória Global dos Verdadeiros Pais no Este e no 


Oeste 


 


Belvedere, 30 de Maio de 1999 


 


Pai Celestial,  


Compreendemos que Tu nos permitiste dar as boas-vindas à era em que a linhagem de Satanás, a 


qual tem sido a fonte do Teu sofrimento e tristeza, pode ser eliminada.  Estamos gratos por nos 


Teres protegido, o grupo abençoado da Família da Unificação, cuja missão e responsabilidade é 


transformar este mundo no Reino do Céu, pela conclusão da Bênção de homens e mulheres, tanto 


no mundo físico como no mundo espiritual, que ainda permanecem por abençoar depois da Bênção 


dos trezentos e milhões de casais, a qual nos esforçámos continuamente por levar a cabo.   


Eu permaneci na linha de frente, como o seu líder e, de modo a receber a minha honra como o 


Verdadeiro Pai, suportei sozinho todas as provações que apareceram no meu caminho, e lutei para 


expulsar Satanás, o inimigo do coração do individuo, família, tribo, sociedade, nação, mundo, 


cosmos e Céu.  Estou-Te verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente grato por nos teres 


vigiado, ansioso que pudéssemos fracassar, por nos teres protegido, e permanecido connosco na 


linha de frente para prestar assistência, à medida que continuávamos com os nossos esforços.   


Com base no trabalho duro das famílias abençoadas que conseguiram a Bênção dos trezentos e 


sessenta milhões de casais, somos, agora, quatrocentos milhões de casais abençoados na terra, 


centrados em Deus.  Com a Bênção, como a fortaleza inexpugnável, assim como a vanguarda, eu 


pude fazer a declaração do domínio de libertação da fundação do inferno, de Satanás, nos mundos 


espiritual e físico.  Muito obrigado por nos teres conferido a graça com a qual pudemos estabelecer 


a fundação vitoriosa, juntamente com os Verdadeiros Pais e as famílias abençoadas, com a Tua 


ajuda, nestes dias de declarações providenciais, através das quais pudeste recuperar a Tua 


autoridade autónoma. 


Nesta fundação, com a autoridade vitoriosa conseguida através do grande trabalho do Céu, que foi 


completado este ano no circuito de conferências em oitenta nações, levado a cabo pelos Verdadeiros 


Pais, desde dezassete de Janeiro até vinte e oito de Maio, e concluído antes de ontem, podemos 


agora celebrar o tempo em que podemos correr a toda a velocidade, ao longo da rua de sentido 


único, até ao nosso destino e vitória.  Além disso, na fundação desta Bênção, juntamente com a 


libertação cósmica que teve lugar no Pantanal, os Verdadeiros Pais puderam concentrar-se no 


número oito de devoção e nas oitenta cidades com oito locais de reunião na Coreia, dezasseis no 


Japão, vinte e quatro nos Estados Unidos, e trinta e dois no resto do mundo, todos de acordo com o 


número oito, o qual também representa o dobro do número da base de quatro posições.  O Circuito 







de conferências foi realizado e concluído com êxito, como uma campanha de “Grande Despertar”, 


de modo a resolver finalmente e recuperar, a nível mundial, o número oito perdido nas famílias de 


Adão e Noé.  


Pelo cumprimento desta suprema vitória, há dois dias, é agora possível declarar, aqui, no lugar 


histórico e central de Belvedere, a Vitória Global dos Verdadeiros Pais no Este e no Oeste, não 


somente em palavras.  Esta declaração também serve como um muro sagrado, erigido como um 


escudo que nos permitirá distinguir entre o bem e o mal e o elevado do baixo.   


Com base nesta declaração, de aqui em diante, todos os membros abençoados da Família da 


Unificação podem levar a cabo os seus deveres, com confiança, em nome de Deus, como cidadãos 


da Sua nação e membros da Sua família, porque não há nada que os possa impedir de avançar em 


frente.  Rogamos-Te e suplicamos-Te que os ligues à suprema vitória dos Verdadeiros Pais, pela 


autoridade da expansão vitoriosa, na terra, das Tuas grandes Bênçãos. 


Pedimos-Te a Ti, que és o Criador, e a nenhum outro, que te tornes o nosso Senhor, e o Rei de amor 


e supremo vitorioso que aboliu completamente as condições de acusação de Satanás, passando por 


cima da mágoa dos sacrifícios da criação na Era do Antigo Testamento, da mágoa do sacrifício dos 


filhos na Era do Novo Testamento, e da mágoa dos pais na Era do Testamento Completo.  


Pedimos-te que declares o Teu ideal e soberania de amor a todo o universo, através do 


estabelecimento do domínio vitorioso da libertação dos Pais do Céu e terra, no mundo espiritual e 


no mundo físico. 


Desejamos levar a cabo este trabalho, no nome dos Verdadeiros Pais, através dos quais a libertação 


do mundo espiritual pode ser conseguida no dia de triunfo, que traz paz à terra, e esperamos, do 


fundo do nosso coração, que aceites a nossa oração e nos abençoes através das gerações vindouras, 


para que possamos avançar de vitória em vitória.  Também proclamamos perante Ti, a nossa 


resolução de marchar em frente, no nome dos Verdadeiros Pais, juntamente Contigo e todos os 


povos e criação, para a nação de vitória absoluta, nos mundos espiritual e físico.  Eu proclamo este 


dia de vitória em nome do domínio dos Verdadeiros Pais, com base na esfera de libertação do 


sofrimento e lamentação de todas as gerações.  Que Tu possas ser a figura central desta vitória de 


todas as eras.  Ámen! Ámen! Ámen!  (309-199, 30.5.1999) 


 


2.10. Declaração Congratulatória da Vitória Cósmica dos Verdadeiros Pais  


 


Seoul, 14 de Junho de 1999 


 


Pai Celestial!  Neste dia de catorze de Junho de mil novecentos e noventa e nove, à uma e um 


quarto da tarde, o momento histórico chegou, no qual a proclamação da libertação cósmica vitoriosa, 


no nome do Verdadeiro Pai e Verdadeiros Pais, pode ser feita em frente de Ti, assim como a 


declaração de boas-vindas para o domínio vitorioso dos Verdadeiros Pais, representativos do Céu e 


da terra.  Esta declaração vem na fundação da Declaração de “Congratulações para a Vitória 


Global Este-Oeste dos Verdadeiros Pais”, no dia trinta de Maio. 







Estou ciente do sofrimento e mágoa, durante tanto tempo guardados no fundo do Teu coração, que 


não puderam ser resolvidas por ninguém, no passado, com cada momento da triste história de 


pecados cometidos perante o Céu, desde o tempo dos primeiros antepassados, guardado no Teu 


coração.   


Eu sei das muitas complicações que surgiram na Tua mente, à medida que observavas Satanás a 


acusar-Te, blasfemar contra Ti, e ricularizar-Te.  Para resolver isto, esforçaste-Te para formar o 


domínio da tribo de amor herdando a Tua linhagem, com base na família original aperfeiçoada de 


Adão, de modo a começar o Reino do Céu na terra e no mundo espiritual, a partir do nível de 


família e passando pela sociedade, nação e finalmente pelo mundo.  Porém, o curso providencial 


para manifestar este ideal enfrentou fracassos contínuos. 


Satanás foi finalmente subjugado, e, como resultado disso, uma nova era de libertação global 


despontou, na qual Tu podes controlar tudo o que está do lado de Satanás, pelo exercício da Tua 


autoridade criadora, de uma posição central e activa.  Pai Celestial, estamos-Te verdadeiramente 


gratos pela Tua graça, ao permitir-nos este tempo de declaração da Vitória Cósmica dos Verdadeiros 


Pais, como uma fundação vertical, juntamente com o Dia de Congratulações na Vitória Global Este-


Oeste, dos Verdadeiros Pais, como a fundação horizontal. 


Pai Celestial, deste dia em diante, sob a Tua direcção, nesta era haverá uma inversão na decapitação, 


arrastamento para o cadafalso, e condenação da humanidade ao inferno, pelo uso da força e com 


ameaças e intimidações.  Damos as boas-vindas à era de liberdade e libertação, na qual as famílias 


abençoadas no mundo espiritual podem descer aos seus descendentes, induzi-los e repreendê-los, 


para os conduzir por força, se necessário, ao Reino do Céu, em vez de ao inferno.  A era chegou 


agora, na qual, pelo Teu controlo sobre as nações, unindo toda a humanidade em dificuldades, ela 


possa tornar-se a Tua tribo baseada na Tua linhagem e amor, em frente da soberania eterna do amor.  


Além disso, as famílias abençoadas no mundo espiritual podem formar o domínio de toda a Tua 


família transnacional, e levar a cabo a libertação de toda a humanidade, juntamente com a libertação 


do mundo espiritual e dos Verdadeiros Pais, isto é, remover a posição do servo, de modo a libertar 


tudo, mesmo para além do ideal original da criação, onde Tu podes simpatizar com Satanás.  Os 


Verdadeiros Pais dedicam esta era perante a Tua autoridade.   


Por favor, portanto, exerce o Teu poder real através da soberania convertida, descendo à terra e 


ascendendo ao mundo espiritual.  Com julgamento justo, estabelece o reinado de amor, bondade e 


o Teu domínio independente e, assim, torna-Te o rei eterno do amor, conferindo-nos eterna 


imortalidade de amor, como o governante do universo. 


Os Verdadeiros Pais também prometem governar e ensinar às pessoas na terra o caminho que 


deviam seguir para cumprir os deveres de filhos e filhas filiais, patriotas, santos e sábios, e filhos e 


filhas divinos perante Ti.  Guiando-as, para que se tornem parte da Tua família pela linhagem, 


tendo domínio sobre o Reino do Céu abençoado, durante futuras gerações, os Verdadeiros Pais 


educá-las-ão para se tornarem as tuas herdeiras ao Reino do Céu na terra e no mundo espiritual.   


Por favor, recebe a nossa riqueza e prosperidade privilegiadas, designa este dia como o dia da 


proclamação, e exerce o Teu independente reinado de bondade e boa vontade.  Desejamos muitas 







vezes que o faças, e proclamamos e declaramos isto no nome dos Verdadeiros Pais!  Ámen! 


Ámen! Ámen!  (302-234, 14.6.1996) 


 


Tenho vivido toda a minha vida para a libertação da Vontade.  A missão do Messias envolve ter 


nascido para a libertação da Vontade e conseguir a sua completa realização, através de uma vida 


baseada nos princípios dessa vontade.  Isto refere-se à libertação do Reino de Deus e, ao mesmo 


tempo, do próprio Deus.  Depois disso vem a libertação deste mundo, a prisão de Satanás, onde a 


humanidade está mantida e sujeita à linhagem de Satanás devido à Queda humana.  A seguir a isto, 


vem a libertação de toda a criação, que se está a lamentar de sofrimento. 


Para ligar a vontade de Deus aos confins do cosmos, ofereci devoções especiais, em mil novecentos 


e noventa e oito, no Pantanal, desde o dia treze de Maio até ao dia quinze.  Nessa fundação, a 


proclamação da libertação cósmica foi feita no dia catorze de Maio deste ano.  A seguir a isso, no 


dia em que os Verdadeiros Pais voltaram aos Estados Unidos, a fundação horizontal foi estabelecida 


pela instituição, em trinta de Maio, em Belvedere, do “Dia de Congratulações pela Vitória Global 


Este-Oeste dos Verdadeiros Pais”.  Portanto, esta proclamação vertical, a “Declaração da Vitória 


Cósmica dos Verdadeiros Pais”, significa que a indemnização histórica foi completada, e a posição 


de Deus foi restaurada para aquela onde Ele está livre de ansiedade e será bem acolhido onde quer 


que vá neste mundo criado, incluindo as famílias do Jardim do Éden.   


A conclusão última da providência é a perfeição de Adão.  Que é que isto nos diz?  Diz-nos que 


Adão falhou em cumprir a responsabilidade que lhe foi dada.  A responsabilidade dada por Deus é 


a base tradicional e pedra angular do mundo, isto é, a pedra angular da família, tribo, sociedade, 


nação e Reino do Céu na terra e no mundo espiritual.  Todavia, esta pedra angular do mundo foi 


profanada e precisa ser purificada.  Por conseguinte, tudo tem de ser purificado, incluindo os 


mundos espiritual e físico.  O arcanjo causou a inversão do domínio de Eva, e Eva causou a 


inversão do domínio de Adão, porque a linhagem foi profanada através de falso amor.  Deus não 


pode evitar estar na posição invertida, porque Ele é o Pai de filhos cuja linhagem foi conspurcada.  


Em suma, Ele está virado ao contrário e, por esta razão, não tem para onde ir.  Pensem nisto: Ele 


está aprisionado.  Quem está ciente do facto que Deus não pode entrar no mundo humano?  


Como pode Ele estar em tal posição?   


Depois de Deus ter investido biliões de anos na criação, Adão e Eva foram criados como o Seu filho 


e filha.  Que grande, então, foi a mágoa de Deus, que perdeu o Seu único filho e filha, depois de 


biliões de anos?  Além disso, o caminho de amor que devia ter sido estabelecido como a tradição 


herdada de amor, foi também perdido.  Em termos simples, Deus não pôde exprimir o Seu amor.  


Quem pode remover o sofrimento de Deus?  Ele não pôde amar o seu querido filho e filha, embora 


eles estivessem precisamente em frente dos Seus olhos, porque o caminho através do qual Ele os 


podia amar, foi cortado.  Um Adão aperfeiçoado tem de ser capaz de resolver isto.  (302-239, 


14.6.1999) 


 


Não haverá mais um curso miserável para vocês suportarem ou indemnização histórica para cumprir.  







Agora, a única coisa importante é que tenham fé absoluta.  Deus começou a sua criação do 


universo com fé absoluta.  Só na fundação construída com fé absoluta, pode amor absoluto ser 


criado e a perfeição de amor atingida.  Por conseguinte, vocês precisam investir amor absoluto 


com fé absoluta.  Esse amor, de tão grande valor, é o amor de Deus, com o qual Ele procurou, 


durante milhares de anos, a família de Adão aperfeiçoado, repetindo a restauração por indemnização, 


através da história, dando e esquecendo-Se repetidamente que deu.  Deus acalentou o desejo que o 


seu objecto fosse biliões de vezes melhor que Ele.  Vocês deviam apreciar verdadeiramente os 


Seus esforços ao fazer isso, e tornar-se famílias afectuosas que O possam libertar. 


Considerando só o facto que a “Declaração da Vitória Cósmica dos Verdadeiros Pais” pudesse ter 


sido feita, mostra que, oferecendo a condição que permita gratidão mais profunda perante Deus, 


Verdadeiros Pais e o Céu e a terra, então, este coração de gratidão vai para além do domínio de 


esperança que Deus tinha quando criou o universo.  Também mostra que o coração vitorioso de 


Deus e dos Verdadeiros Pais anseia pelo começo da era do quarto Adão, a partir de uma posição 


onde herdaremos o mundo inteiro, no qual está assegurado algo maior que Adão aperfeiçoado. 


O curso da vida dos Verdadeiros Pais envolve a libertação de Deus, e o percurso do caminho para a 


perfeição, que é dezenas de vezes, mesmo centenas de vezes mais severo que o curso de Adão, com 


um coração devotado, que vai mesmo para além do amor de Deus.  Depois de completar o 


caminho, esse curso também envolve permanecer na posição de filhos e filhas filiais na família, 


patriotas na nação, santos no mundo, e filhos e filhas divinos, e assim herdar tudo de Deus. 


Para podermos cumprir isto, precisamos dedicar tudo.  A minha conclusão é que, uma vez que 


tenhamos oferecido todas essas coisas, e Deus nos tenha dado tudo, da posição de vitória de todas 


as gerações e eternidade, uma vitória tal que mesmo o Deus eterno não podia desejar que fosse 


maior, Ele poderá, então, exercer uma autoridade mundial vitoriosa, ultrapassando o Seu sofrimento 


pela Queda humana.  A família profanada de Satanás devia ser completamente eliminada, sem 


deixar quaisquer vestígios.  (302-246, 14.6.1999) 


 


2.11. Declaração da Libertação e Unificação do Cosmos conseguida pelos Pais do Céu e da 


Terra  (Dia 9.9)  


 


Sutaek-ri, Coreia, 9 de Setembro de 2006 


 


Querido Pai Celestial!  Neste dia, nove de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, aos nove 


minutos e nove segundos depois das nove, aos meus setenta e nove anos de idade, eu estabeleci um 


caminho sem obstáculos, de modo que tudo o que foi dominado por Satanás, devido à Queda na 


terra e no mundo espiritual, pode agora ser libertado tanto no inferno como no Céu.  A Queda 


ligou o mundo espiritual e o mundo físico ao domínio do número nove, o número de Satanás da 


perfeição, o qual tem estado a conservar o Céu e a terra em amargo sofrimento.   


Esta libertação não pôde ser manifestada mesmo a partir do tempo que passámos no útero, e o 


domínio do ideal unificado, o qual devia ter sido ligado durante os períodos de infância, irmãos, 







noivado, casamento, pais e mesmo os períodos de avó e rainha, através das linhagens de sangue da 


união entre homens e mulheres, não apareceu.  Satanás criou a linha divisória entre a mente e o 


corpo, que os separou entre si, desde o tempo do feto através dos períodos da infância, irmãos, 


noivado, casamento, marido e mulher, pais, avós e mesmo da realeza.  Os membros da Igreja da 


Unificação compreendem claramente que estas verdades deram origem a uma história de conflito 


entre o bem e o mal, devido ao qual muitas das pessoas que pertenciam ao domínio de Abel, do Teu 


lado, tiveram de derramar sangue.  Tem sido uma história de sofrimento amargo na qual a ligação 


da Tua linhagem profanada não pode ser rectificada a não ser que Caim se submeta a Abel, o que 


daria lugar à recuperação por Abel da posição de filho mais velho do Reino de Deus, e à submissão 


natural dos filhos do mundo satânico ao filho mais novo. 


Como tudo o que apareceu devido aos falsos pais está sob a influência do número nove, os números 


de um a nove são detestados pelo Céu.  Tu perseveraste na história providencial para restaurar o 


número de Satanás, o número nove, através da prática do dízimo, na era do Antigo Testamento.   


O caminho que conduz directamente da terra até ao Teu Reino no Céu pode ser estabelecido com 


base em verdadeiro amor.  Isto requer a submissão deste número nove, o maior de todos os 


números satânicos, aos níveis do indivíduo, tribo, povo, nação, e mundo.  Também o mundo físico 


tem de ser remediado pelos Verdadeiros Pais do Céu e da Terra.  Ao mesmo tempo, as barreiras no 


inferno na terra e no mundo espiritual, que foram erigidas vertical e horizontalmente por Satanás, 


têm de ser destruídas através da união completa Contigo, o Verdadeiro Pai vertical do Céu.  Este 


caminho, o qual foi ligado através das lágrimas dos Verdadeiros Pais, expandir-se-á física e 


espiritualmente, passará para além da era do indivíduo, e destruirá as limitações da família, tribo, 


sociedade, nação e mundo.  Desse modo, o ideal primordial da família através da terra pode ser 


disseminado para dar as boas-vindas à era na qual Tu podes ser libertado e podes ter domínio 


autónomo sobre todo o mundo.  Com base nisto, a declaração do “Domínio do Descanso Cósmico 


dos Pais do Céu e da Terra” foi feita há dois anos, na fundação do Chil Pal Jeol.  Agora, que 


estamos no terceiro ano desde a declaração, não podemos avançar para o ano dois mil, sem primeiro 


restaurar o número nove, o qual está bloqueando tudo no mundo satânico. 


O significado de amanhã, dia dez, é que este número nos permitirá passar do ano de mil novecentos 


e noventa e nove para o ano dois mil, na base do qual Tu podes, sem nenhum obstáculo, restaurar o 


mundo físico verticalmente, desde o indivíduo até à família, tribo, sociedade, nação e mundo, e 


ligá-lo ao mundo espiritual.  Isto pode acontecer com base no amor do ideal da família de Adão, o 


ideal original da criação, não manchado pela Queda.   A Tua vontade original, para recuperar o 


mundo de unidade cósmica, podia ser cumprida juntamente com libertação e vivas de “mansei” do 


domínio libertado do Céu e da terra, na cerimónia do dia catorze de Junho da “Declaração do 


Domínio da Libertação e Unificação do Cosmos pelos Pais do Céu e da Terra”, que foi feita hoje.  


Com esta declaração, o destino mudou a favor da unificação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. 


Existe uma distância entre a cultura oriental e a cultura ocidental, entre o padrão da cultura oriental 


orientada para a mente, e a cultura material do Oeste, e embora elas estejam em conflito entre si, as 


duas culturas têm de unir-se; a disparidade da riqueza entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, 







também tem de ser eliminada e elas têm de unir-se.  Desse modo, a libertação pode ter lugar 


vertical e horizontalmente, através do estabelecimento do reino do ideal de amor, baseado no ideal 


da família centrada nos pais e no amor entre irmãos e irmãs.  O tempo chegou agora, quando a 


declaração da vitória final e conclusiva de ter criado o domínio de liberdade e libertação pode ser 


proclamada ao cosmos, o que se manifestará através do inferno e do Céu, tanto na terra como no 


mundo espiritual. 


Deste dia em diante, em obediência ao nome de Jeová, obedeceremos e submeter-nos-emos 


absolutamente a esta declaração feita em Teu nome e, deste modo, faremos meia volta para 


percorrer o caminho da bondade.  Formaremos a ligação de fé, amor e obediência absolutos, 


restaurando assim por indemnização o acto do arcanjo, o mau antepassado, cometido no Éden, de se 


ter oposto absolutamente ao grande Pai dos princípios celestiais, e aos pais objectivos, os pais do 


Céu e da terra.  Quando permanecemos na posição absoluta de ter conseguido fé, amor e 


obediência absolutos, de acordo com o domínio de absoluta libertação, então, não só a humanidade 


e toda a criação, mas mesmo o arcanjo caído e o próprio inferno podem ser libertados.  No nome 


dos Verdadeiros Pais, proclamo este dia como o 9.9 Jeol, e revelo e torno esta verdade conhecida 


através do cosmos.  Por consequência, estou a pedir-Te que nos permitas dar as boas-vindas à era 


da libertação e prosperidade celestial, a era do Teu ideal Reino do Céu na terra e no mundo 


espiritual.  Aí, os mundos mau e bom unir-se-ão completamente Contigo e Verdadeiros Pais, e só a 


bondade permanecerá e florescerá! Ámen! Ámen! Ámen!  (303-253, 9.9.1999) 


 


Eu assegurei a minha fundação a nível mundial.  Providencialmente, os Estados Unidos é a nação 


arcanjo, e a Coreia é a nação Adão.  O pai e o filho deviam unir-se completamente.  Até agora, a 


história da restauração tem progredido através dos esforços combinados de mãe e filho, mas uma tal 


era passará. 


Até agora, na história da indemnização, a restauração foi conseguida com o sacrifício da mãe e seus 


filhos e filhas, mas com a declaração do 9.9 Jeol, o destino mudou em favor da unificação da Coreia 


do Sul e da Coreia do Norte, e no dia da unificação entraremos na era de cooperação entre pai e 


filho.  A mãe não é primariamente essencial para a restauração, porque qualquer número delas 


pode ser estabelecido.  Se Adão não tivesse caído, qualquer número de Evas podia ter sido 


recriado. 


Quem teria tido realizações desconhecidas de todas as outras pessoas, e encontrado a resposta à 


questão de como, no futuro, ligar a Coreia ao mundo ideal unificado e Reino do Céu no mundo 


espiritual?  Seriam pastores ou anciãos da igreja?  Quem seria?  O mundo religioso não tem 


nenhuma ideia, porque a resposta só é conhecida pelos Verdadeiros Pais.  A Queda humana 


aconteceu devido a ignorância.  Os primeiros pais caíram, através da ignorância de amor, e 


deixaram por detrás, amor, vida e linhagem falsos.  Os Verdadeiros Pais têm pleno conhecimento 


de tudo isto: Quem é Deus?  Como é a que a história se tem desenvolvido?  Qual será o destino 


das pessoas ? Como pode ser unida a mente dividida?  Com as minhas próprias mãos, eu levarei a 


cabo a unificação do indivíduo e família, a libertação da tribo, raça, nação, mundo, Reino do Céu, e 







mesmo Deus.  Os falsos pais aprisionaram Deus, e, por isso, depende dos Verdadeiros Pais, como 


mestres da libertação, libertá-l’O.  Como eu tenho a responsabilidade de abolir a posição do filho 


mais velho, família e realeza de Satanás; de fazer com que Deus desça do mundo celestial para o 


domínio preparado por mim; e de assegurar domínio completo sobre a família, tribo, sociedade, 


nação e mundo, tenho estado a trabalhar continuamente para realizar tudo isto.  (303-264, 


9.9.1999) 


 


Como podem as numerosas nações, tribos e famílias, as quais têm ocupado muitos lugares 


diferentes, em todas as direcções através da história, entrar no Reino do Céu?  Os portões foram 


abertos para todas elas.  Gotas de chuva têm de cair e correr para os ribeiros, que correm para os 


afluentes, em seguida, para os grandes rios, e finalmente para o mar.  Contudo, o grande rio fluirá 


no sentido oposto ao de agora, e, como não há limite para a quantidade da água do mar, ela 


continuará a correr no sentido contrário. 


As ondas de amor, verdade, justiça e a Utopia do ideal Reino do Céu fluirão até aos ribeiros nos 


vales mais elevados, e, quando tiverem passado três vezes para trás e para a frente, esses ribeiros 


serão automaticamente purificados.  Depois da conclusão do curso de três anos, o Reino do Céu na 


terra aparecerá em frente de vocês.  Precisam compreender que, estamos actualmente a viver num 


tempo de grande transição de prosperidade nacional.  Embora só haja um único sol, a sua luz 


enche todo o universo. 


Os Verdadeiros Pais são absolutamente necessários pelo indivíduo caído, no mundo inteiro, porque 


só eles podem ensinar o caminho para pôr fim ao conflito entre a mente e o corpo. 


Então, a quem pertencem os Verdadeiros Pais?  Pertencem a vocês.  A quem pertencem os 


Verdadeiros Pais?  Repitam depois de mim: “Os homens e mulheres que pertencem a mim, são os 


filhos e filhas que herdaram a linhagem dos Verdadeiros Pais”.  Lá, não existe absolutamente 


espaço nenhum para a linhagem de Satanás.  A quem pertencem absolutamente os Verdadeiros 


Pais?  Aqueles que podem reivindicar que os Verdadeiros Pais lhes pertencem, são aqueles que 


atingiram a perfeição individual absoluta. 


“Os Verdadeiros Pais são meus!  Venderei mesmo a terra inteira para os comprar e fazê-los meus!  


Mesmo todo o mundo, não seria suficiente”.  Mesmo que vocês vendessem todo o universo, tanto 


o mundo físico como o mundo espiritual, mesmo assim não seriam capazes de os comprar.  


Precisam fazer hoje uma resolução especial, que os Verdadeiros Pais são absolutamente, 


unicamente, imutavelmente, e eternamente vossos.  (303-266, 9.9.1999) 


 


Agora, com base no 9.9 Jeol, vocês precisam fazer a oferta de Indemnização Total.  Esta oferta 


deve ser feita para a cerimónia de libertação e alívio de sofrimento.  A cerimónia de libertação 


devia ser realizada.  Vocês deviam compreender que, para além disto, a oferta de Indemnização 


Total libertará o cosmos e vocês próprios. 


Depois da proclamação do 9.9 Jeol, no dia nove de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, a 


partir deste dia de catorze de Setembro às sete e um quarto da manhã, entrámos agora na era em que 







oraremos nos nossos próprios nomes.  Esta era sucede àquela em que se orava no nome dos 


Verdadeiros Pais, porque, com o advento do domínio da unidade e libertação cósmica, estamos 


agora a entrar na era de liberdade e autonomia do domínio do quarto Adão.  (304-154, 10.10.1999) 


 


2.12. Declaração da Era do Quarto Adão (Ssang Shib Jeol – Dia. 10.10) 


 


Uruguai, 10 de Outubro de 1999 


 


O número dez do mês de Outubro, na data de dez de Outubro de mil novecentos e noventa e nove, 


significa o número de recomeço baseado em Deus, e o número dez do décimo dia, significa o 


recomeço baseado na terra.  Portanto, eu proclamei o dia dez de Outubro como Ee-Ship Jeol 


(SSang-ship Jeol, Dia com um dez duplo)  (304-152, 10.10.1999) 


 


3. As Sete Grandes Declarações de Jardim e o Estabelecimento do Novo Éden 


 


3.1. A primeira declaração: A Declaração da Fazenda da Nova Esperança 


 


Deus criou os seres humanos e toda a criação, com fé, amor e obediência absolutos.  Como seus 


companheiros objecto, devíamos também praticar fé, amor e obediência absolutos para com Ele.  


(268-262, 3.4.1995) 


 


Vocês precisam compreender que a missão de Deus, da restauração, tem consistido em recuperar a 


fé, amor e obediência absolutos perdidos no Jardim do Éden, pela negação completa do mundo 


satânico.  Através da circuncisão no Antigo Testamento, e baptismo pela água na Era do Novo 


Testamento, tudo o que foi conspurcado, devido à falta de fé, foi purificado. 


Que é o Testamento Completo?  Representa a era do verdadeiro amor.  Significa dar-se de si 


próprio, sacrificar-se e esquecer-se daquilo que se fez.  Pela entrega total de vós mesmos, de um 


modo semelhante a Deus, vocês precisam recriar o mundo caído.  Para se tornarem os filhos e 


filhas de Deus, precisam investir-se a vós próprios, neste mundo, e ressuscitar rapidamente.  Por 


conseguinte, precisam receber a Bênção da conversão da linhagem.  Logo que tenham recebido a 


Bênção, precisam de restaurar a vossa nação, tão depressa quanto possível, ainda que isso 


signifique o sacrifício da vossa família.  Esta vida tem de ser absoluta, porque vocês precisam 


praticar fé, amor e obediência absolutos.   


Se se tornaram pessoas que possam praticar fé, amor e obediência absolutos, não precisarão de 


saber o Princípio Divino da Igreja da Unificação.  Quando se tiverem tornado tais pessoas, que 


conseguiram essa fundação no mundo físico, então, através da restauração absoluta da linhagem, 


direito de posse e coração, e indo para além destes estágios, tornar-se-ão automaticamente cidadãos 


do reino de Deus. 


Agora o tempo chegou no qual, eu, que tenho a autoridade vitoriosa adquirida por ter assegurado 







controlo do mundo democrático livre e do mundo comunista, nas cento e sessenta nações à volta do 


mundo, posso ir para o hemisfério sul e estabelecer o mundo da realeza ideal, o Reino do Céu na 


terra.  (268-292, 3.4.1995) 


 


Daqui em diante, vocês estão na posição que me representa, assim como a Deus.  Deviam seguir-


nos para onde quer que vamos.  Neste dia de três de Abril de mil novecentos e noventa e cinco, fiz 


a Declaração da Fazenda da Nova Esperança.  (268-262, 3.4.1995) 


 


3.2. A segunda declaração: A Família Ideal Absoluta, Única, Imutável e Eterna 


 


Deus é absoluto, único, eterno e imutável.  Como Seus filhos, devíamos assemelhar-nos às Suas 


características, e ser filhos e filhas absolutos, únicos e eternos; viver como marido e mulher 


absolutos, únicos, eternos e imutáveis; tornar-nos pais absolutos, únicos, eternos e imutáveis; e 


aperfeiçoar famílias absolutas, únicas, eternas e imutáveis.  (7.8.1998) 


 


Todos os seres verdadeiros criados no mundo possuem amor ideal, o amor da natureza original, 


baseado em Deus, e assim, temos de tornar-nos famílias nas quais o marido e mulher, filhos, irmãos 


e pais sejam absolutos.  Esta é a segunda declaração de Jardim.  Assim como fé, amor e 


obediência absolutos, a natureza de Deus inclui características absolutas, únicas, imutáveis e eternas.  


Como estes são os seus atributos, daí decorre naturalmente que Ele deseja que o Seu companheiro 


objecto também possua estes quatro atributos.  Além disso, como Ele deseja que o Seu 


companheiro objecto seja superior a Ele, desejaria que esse objecto fosse mais absoluto, único, 


eterno e imutável que Ele.   


Vocês já algumas vez serviram a Deus como o Pai Absoluto, Único, Eterno e Imutável?  Com tal 


Pai, como a origem invisível, então, Adão e Eva foram criados para ser o marido e mulher visíveis, 


e os representativos invisíveis do Deus absoluto, único, eterno e imutável. 


Se admitirmos que só existe um centro, que é o Ser Supremo de todas as formas de existência no 


mundo, Criador e Origem do universo, então, o mundo ideal desejado por esse Ser Supremo não 


pode ser o mundo que existe presentemente na terra.  O mundo ansiado por Deus não seria um 


mundo de conceitos no Céu, nem seria simplesmente um mundo externo.  Em vez disso, esse 


mundo seria um no qual toda as pessoas estariam incluídas na corrente de amor expresso através de 


relações de coração, e seriam conhecidas como os filhos e filhas de Deus.  Por consequência, 


embora Deus possa ser o Ser Supremo do mundo, O Criador e Ser Absoluto, Ele também deseja que 


alguém cumpra tudo isto  Este é um facto que não podemos negar. 


O objectivo da história é a pessoa, nação e mundo verdadeiros.  Nós próprios estamos cientes das 


nossas inclinações para nos tornarmos seres verdadeiros.  Então, qual é a relação que se pode 


considerar como o modelo de todas as relações verdadeiras?  É a relação pai/filho entre Deus e os 


seres humanos.  O coração que emerge desta relação é eterno, imutável e único, e não pode ser 


alterado pela autoridade de nenhum ser.  Além disso, todas as formas de existência se curvariam 







perante um ser que aparecesse com esta autoridade, e, se esse ser se movesse com essa autoridade, 


todo o universo teria de seguir todos os seus movimentos.  Este é o princípio imutável do universo.  


Assim, chegamos à conclusão que, se o princípio fosse variável, não seríamos capazes de cumprir o 


nosso verdadeiro objectivo, nem seríamos capazes de formar uma relação absoluta com Deus.  Se 


considerássemos que a moralidade humana e os princípios celestiais poderiam, eventualmente, 


chegar a um fim, que forma teria esse fim?  Esse tempo seria aquele em que Deus poderia dizer à 


humanidade: “Vocês são os meus verdadeiros filhos e filhas, por mais que eu tente negá-lo.  Meus 


filhos e filhas, o meu sofrimento e ressentimento foram finalmente aliviados”.  Devia ser um dia 


no qual Ele poderia descontrair-se, descansar em conforto e gozar a vida em paz.  Só quando esse 


dia despontar, com o aparecimento de tais filhos e filhas na terra, pode o novo mundo ideal de Deus 


emergir.  (7.8.1998) 


 


3.3. A terceira declaração: Declaração do Primeiro, Segundo e Terceiro Criadores 


 


Deus, como o Primeiro Criador, criou Adão e Eva, e Adão e Eva, como os Segundos Criadores, 


criaram toda a humanidade.  Logo, segue-se que nós somos os Terceiros Criadores.   


Embora o sofrimento de Deus, por ter perdido o Seu filho e filha (Adão e Eva), seja grande, Ele 


também está afligido com o desgosto de não ter netos.  Assim, três gerações deviam viver juntas 


sob um só tecto, com um coração semelhante ao do Primeiro Criador (Deus)  (21.8.1998)  


 


Diria Deus, àqueles que vivem para os outros, que seriam arruinados, ou que prosperariam?  Ele 


protegê-los-ia.  Os membros da Igreja da Unificação deviam sempre ter isto em mente, que a 


pessoa que vive para os outros, mais que qualquer outra, se torna automaticamente a figura central.  


Tal é a regra do Céu. 


Na altura em que tomam o pequeno-almoço, deviam esquecer-se do nome do vosso inimigo da 


noite anterior.  Quando estão a almoçar, deviam esquecer-se do nome do vosso inimigo da manhã 


desse dia e, em vez disso, determinar-se a viver para ele e salvá-lo, seguindo o caminho do coração 


de Deus.  Se fizerem isso, o Céu proteger-vos-á, e, sempre que se sentirem prestes a desistir, 


insistirá que continuem ao longo desse caminho. Não deviam pensar nos vossos inimigos, como se 


fossem vossos inimigos.  Eu esqueci-me do nome de todos os meus inimigos.  Quando os filhos 


dos meus inimigos não tinham dinheiro para pagar a escola, enviei-lhes dinheiro.  Quando não 


tinham nada para comer, comprei-lhes comida.  Nem sequer sei quem eles são.  Como um tal 


coração tem estado a bater no meu peito, agora, nesta altura, sou capaz de endireitar o mundo e ser 


a figura central que pode salvar o universo, juntamente com Deus.  De outro modo, um centro 


eterno não pode ser determinado.  Esta é a verdadeira conclusão que podemos atingir com esta 


lógica.   


Nem sequer uma única pessoa na história, foi arruinada por ter vivido para os outros.  Embora eu 


deteste dizer isto acerca de mim, há muitas pessoas que dizem que, nos cinco mil anos da história 


coreana, O Rev. Moon é o maior santo e está vivo nesta altura!  Encontrei muitas pessoas que 







tinham desejado encontrar-me pessoalmente e apoiar-me como um santo vivo.  Quem lhes teria 


ensinado isso?  Vocês não deviam esquecer-se desta verdade espantosa, que estas acções são os 


resultados causados por algo nobre no seu coração.  Os seus antepassados, ou aqueles que têm os 


seus nomes no registo de família dos servos leais ao Reino de Deus, teriam vindo para eles, nos 


seus sonhos, ou meditações, e despertaram-nos para este facto.  (21.8.1998) 


 


3.4. A quarta declaração: Declaração do Cumprimento da Nossa Missão de Destino  


 


Jardim, Fazenda da Nova Esperança 


 


Deus e os seres humanos existem na relação entre pai e filho.  A relação entre pai e filho é o nosso 


destino.  Todos os desgostos e problemas dos pais só podem ser resolvidos pelos filhos.  Tal é o 


dever dos filhos.  Nunca pode haver falta de fé ou traição numa família registada.  Como Pai e 


filhos, então, Deus e a humanidade deviam unir-se em harmonia entre si.  (295-167, 28.8.1998) 


 


O amor dos pais devia ser justo.  Parte da responsabilidade dos pais envolve relacionar e unir o seu 


primeiro filho ou filha, com os filhos mais novos, para que os filhos mais velhos possam amar os 


irmãos mais novos, em vez dos pais, e os filhos mais novos possam respeitar o seu irmão e irmã 


mais velhos.  Os pais deviam agir como os intermediários, unindo-os entre si.  Se não o puderem 


fazer, a harmonia da família será destruída, e disputas surgirão entre os irmãos.  Portanto, os pais 


deviam educar os filhos, e a nossa missão de destino representa a libertação das relações de família.  


Isto significa que Adão e Eva têm de se restaurar e aperfeiçoar a si próprios e tornar-se um homem e 


mulher absolutos, únicos, imutáveis e eternos, tal como Deus.  Como tal, deviam então receber a 


Bênção e tornar-se marido e mulher verdadeiros. 


Deus esperava estabelecer uma família, e que o filho mais velho fosse o Seu filho filial, mas isto foi 


perdido, e a família não foi estabelecida, devido ao acto menos filial imaginável cometido pelos 


primeiros antepassados.  Uma nação devia ter sido estabelecida seguindo a tradição do filho mais 


velho, mas isto também não veio a acontecer.  Um mundo inteiro seguindo esta tradição devia ter 


sido estabelecido, mas isto também não foi cumprido.  Consequentemente, o Reino do Céu teria 


sido estabelecido na terra e ligado ao Reino do Céu no mundo espiritual, mas este plano também 


fracassou. 


Vocês compreendem que tudo correu mal, porque a relação de destino não foi cumprida?  O meio 


pelo qual isto pode ser resolvido, é a Declaração de Jardim, e requer fé, amor e obediência 


absolutos. 


Deus é o nosso Pai.  Pais, incluindo os do mundo caído, que são as figuras afectuosas na posição 


de sujeito, esperam que os seus objectos de amor sejam superiores a eles.  Este é um princípio 


celestial, e, como a nossa origem está na relação pai/filho com Deus, precisamos formar relações 


conjugais e relações pais/filhos baseadas n’Ele, isto é, Adão e Eva deviam ter-se tornado 


encarnações de Deus, e um marido e mulher semelhantes a Deus. 







O esperma do pai é o osso, ao qual a mãe junta a carne.  O espermatozóide penetra no óvulo da 


mãe, e só através deste acto pode esse ovo desenvolver-se e formar um zigoto.  O osso!  Como é 


que os ossos primeiro se começam a desenvolver?  O projecto começa quando o pai planta a 


semente do bebé.  Tudo isto faz parte do plano original.  Essa semente entra na mãe, recebe a sua 


carne, cresce e desenvolve todas as características de um ser humano, no tempo devido; aquilo que 


tinha existido originalmente só na forma conceptual de uma semente plantada pelo pai, começa a 


crescer no útero da mãe, pela extracção de elementos do corpo dela.  Assim, depois de atingir uma 


forma correspondente a um programa planeado, uma criança nasce.  Existe liberdade de amor na 


vida conjugal.  Por outras palavras, o seu casamento devia começar num universo libertado, sem 


restrições, um lugar de liberdade onde o seu amor não conheceria quaisquer obstáculos, 


independentemente do lugar onde estivessem.  Com base no seu amor, num ambiente livre, eles 


deviam tornar-se marido e mulher unidos numa vida unificada de liberdade, e, através desta união, 


os seus filhos deviam nascer, depois de passarem por um natural período de desenvolvimento no 


útero da mãe.  Como este na realidade seria o caso, quando o filho afirmasse que era livre, nas 


suas palavras estaria implantado respeito pela liberdade de amor dos seus pais.  Liberdade não 


pode existir para o filho que nega a ligação entre ele e os pais, e a vida e linhagem que estão livres 


de interferências caídas.   


Por esta razão, vocês deviam respeitar os vossos pais.  Precisam respeitar o amor ao qual os vossos 


pais têm sido fieis, e herdar a sua tradição.  Só depois de terem herdado essa tradição podem gozar 


de liberdade.  Para que o ramo possa viver e crescer, precisa que nutrientes sejam fornecidos a 


partir da raiz, através do tronco e, então, é livre de crescer, desde que continue a ser alimentado 


deste modo; quando isto é negado, não pode ter liberdade.  Se for cortado desta fonte de vida, 


morrerá. 


O caminho do verdadeiro amor é puramente racional.  Se vocês viverem para fé, amor e 


obediência absolutos, o amor crescerá.  Como a semente de amor foi semeada através de fé, e 


produziu rebentos, quem seria responsável por isso?  Para isto, Deus daria tudo o que tem, mesmo 


Ele próprio, completamente. 


Em Kodiak, há bastante salmão.  O salmão deposita ovos no frio Inverno, no mês de Novembro.  


Uma vez que faz tanto frio, não há insectos nem pequenos peixes.  Todos os peixes se afastam, à 


procura de correntes quentes, e, por isso, não há nada para comer.  Então, a mãe e o pai tornam-se 


a comida para os filhos.  Só é natural que os pais se sacrifiquem pelos filhos.  O reino animal tem 


obedecido a esta tradição durante biliões de anos, e mesmo agora continua a viver de acordo com 


ela; por outro lado, a humanidade, que devia ser melhor que os animais, em todos os respeitos, não 


está a ser fiel a este princípio, e por isso se diz algumas vezes que os seres humanos são inferiores 


aos animais.  O mesmo se aplica ao amor.  Os animais não amam temerariamente.  As aves 


seguem a sua própria espécie, no que respeita ao amor.  Não amam imprudentemente.  Logo que 


tenham encontrado um companheiro e formado um par, essa relação é absoluta. 


No futuro, a lei da família devia ser decretada.  Já dei instruções para que as regras fundamentais 


sejam estabelecidas.  Se a nação fosse estabelecida depois de eu ter passado para o mundo 







espiritual, a minha ausência não teria grande importância, porque vocês já teriam as leis necessárias 


para a construir.  Se obedecerem a essas leis, como obedeceriam às minhas palavras; se se unirem 


e marcharem em frente, serão ligados ao Reino do Céu.   


Deviam compreender que não podem ser egoístas, individualistas, ou fazer asserções acerca da 


vossa própria existência.  Antes de se afirmarem a vós próprios, vocês precisam compreender que 


o vosso pai e mãe existiam antes de vocês, e das suas vidas emergiu a vossa linhagem, à qual amor 


foi adicionado.  A relação através da qual vocês podem aprender a respeitar a linhagem, história e 


os vossos antepassados, e que vos ajudará a servi-los, é a que existe entre vocês e os vossos pais.  


Vocês precisam respeitar os vossos pais e, em seguida, Deus.  O que seria então ainda mais 


elevado que Ele?  Seria verdadeiro amor. 


Contidos na mãe e pai, estão o amor, vida, e linhagem absoluta atingida através do Pai Absoluto e 


Pai de Amor Absoluto.  Vocês deviam estar cientes do facto que nasceram de tudo isto.  Portanto, 


são os representativos da linhagem, das vidas da mãe e do pai, e do amor da mãe.  Tendo-os 


recebido todos como o representativo, vocês nasceram para os expandir e espalhar amplamente; 


como tal é a finalidade da vossa vida, se não cumprirem isto e, em vez disso, agirem como vos 


aprouver e puserem a vossa cobiça antes de tudo o mais, serão arruinados e declinarão. 


É a vossa missão de destino e inevitável unirem-se através da relação de pai e filho, mas qual devia 


ser a base dessa unidade?  A partir da medula óssea, a semente, devia ser baseada em verdadeiro 


amor.  Só quando um bebé nasce desse modo, pode possuir um coração e corpo suficientemente 


grandes para abraçar todo o mundo, assim como o seu pai, e tornar-se um com a sua mãe.  Vocês 


deviam seguir os vossos pais com fé, amor e obediência absolutos, assim como o neto e pai deviam 


seguir o avô com fé, amor e obediência absolutos. 


Isto será transmitido como uma tradição eterna.  A nossa missão de destino é levar a cabo 


libertação!  Só então podemos cumprir a oitava parte da Promessa da Família, a qual consiste em 


conseguir a unidade ideal de amor entre Deus e a humanidade, por intermédio de fé, amor e 


obediência absolutos, quando entrarmos na Era do Testamento Completo.  Só quando esta unidade 


tiver sido conseguida, podemos esforçar-nos para aperfeiçoar o domínio da libertação do Reino de 


Deus na terra e no mundo espiritual.  (295-167, 28.8.1998) 


 


3.5. A quinta declaração: 4.4 Jeol (Dia 4.4); Declaração da Família  


 


Kodiak, Alasca, 8 de Setembro de 1998 


 


Demos as boas-vindas à era da conclusão da providência completada e aperfeiçoada no mundo 


físico. 


I. A base de quatro posições foi estabelecida tanto no mundo espiritual como no mundo 


físico. 


II. Pais e filhos restauraram a base de quatro posições e semearam a semente de famílias 


ideais. 







III. A primeira e segunda gerações tornaram-se uma em unidade. 


IV. O Sul (Pantanal) e o Norte (Alasca) uniram-se (representando a unidade do Céu e da 


terra) 


V. A linhagem de Satanás foi eliminada e convertida na linhagem de Deus.  (Kodiak, 


Alasca, 8 de Setembro de 1998) 


 


Hoje é o dia oito de Setembro de mil novecentos e noventa e oito, e, quando vocês adicionam estes 


dígitos, obtêm o número quarenta e quatro.  O número nove, o qual pode ir para além da base de 


quatro posições de Adão, da dos filhos, e da do companheiro objecto, é um número satânico, e o 


número oito é o número de começo.  O número dezanove vem imediatamente antes do número 


vinte.  Todos os números relacionados com nove são números satânicos.  Porém, através destes 


números virá a era da autoridade e poder totais, na qual Deus será livre de fazer aquilo que quiser.  


Por outras palavras, tudo no mundo satânico será absorvido num mundo unificado.  Então, quando 


apareceria o número quarenta e quatro?  Na altura de uma declaração histórica.  A soma do 


número nove, do mês de Setembro, com a data de oito de mil novecentos e noventa e oito, é igual 


ao número quarenta e quatro, e, assim, é por isso que neste dia estou a fazer a declaração do 4.4 


Jeol.   


O mundo caído tem de voltar para Deus.  Por consequência, vim para Kodiak, no Norte, para 


declarar o 4.4. Jeol.  Com base na segunda geração, vocês estão divididos em dois, com os messias 


nacionais da nação pai, no Sul, e os messias da nação mãe, no Norte.  Estes dois grupos deviam 


ser ligados com base no coração de Deus, e, em frente deles, devia permanecer a segunda geração.  


Vocês são as características positivas e negativas, e onde quer que haja uma carga positiva, ela devia 


formar um par com uma carga negativa. 


Pela minha vinda para o Norte, e com os filhos mais velhos, a segunda geração, ligados à 


positividade e negatividade, fui finalmente capaz de declarar o 4.4 Jeol, através do qual as bases de 


quatro posições da família de Adão e dos filhos e filhas podem estabelecer-se e ultimamente abrir 


os portões para o mundo celestial.  Em preparação para isto, abençoei santos e assassinos 


simultaneamente, no dia treze de Junho.  Todos eles são irmãos e irmãs.  Como Satanás tomou 


aquilo que pertencia a Deus, agora Deus pode livremente fazer tudo o que quer.  Foi assim que o 


cosmos se tornou no Reino do Céu libertado, na terra e no mundo espiritual.  (295-268, 8.9.1998) 


 


3.6. A sexta declaração: Cerimónia da Libertação e Unificação de Todos os Espíritos e de Todo 


o Mundo Espiritual  


 


São Paulo, Brasil, 5 de Outubro de 1998 


 


Todos os espíritos têm de ajudar os seus descendentes na terra a estabelecer o Reino do Céu na terra, 


porque receberam a Bênção sem o mérito próprio.  (5.10.1998) 


  







Querido Pai Celestial!  Hoje é o dia cinco de Outubro de mil novecentos e noventa e oito, o qual é 


também o Dia da Acção de Graças (Chuseok), um dia de celebração no qual o povo coreano venera 


os seus antepassados.  Pai Celestial, Tu tens trabalhado incessantemente para estabelecer na 


história o domínio da libertação para o Antigo Testamento e Testamento Completo, de modo a 


aliviar o Teu sofrimento por não teres feito deste mundo uma habitação de amor, na qual todas as 


formas da criação, todos os espíritos no mundo espiritual, todos os antepassados e os Teus 


seguidores, por outras palavras, todos os seres criados com amor, vivendo na terra, teriam vivido 


juntamente Contigo em unidade completa.  Hoje, perante o Céu e a terra, Cheong Pyeong na 


Coreia, e as pessoas reunidas aqui em São Paulo, no mundo ocidental, por favor conclui a história 


de tristeza que tiveste de suportar.  (296-9, 5.10.1998) 


 


Agora o tempo chegou para que tenha lugar a transição final na fundação baseada na Bênção, 


realizada no dia treze de Junho, de Jesus, Maomé, Buda, Confúcio e Sócrates, e dos seus discípulos 


abençoados e seguidores no mundo espiritual.  As pessoas que apoiaram Deus e Verdadeiros Pais 


na terra, juntamente com as que estão no mundo espiritual, terão de seguir agora o caminho de 


piedade filial, lealdade e tradições.  As famílias arcanjo na terra, deviam unir-se e juntar-se ao 


domínio libertado das famílias abençoadas na posição de famílias Adão aperfeiçoadas na terra, e 


esforçar-se para cumprir os seus deveres perante Ti, como filhos e filhas filiais na família, patriotas 


na nação, e santos no mundo. As famílias arcanjo na terra deviam também herdar a ligação de amor, 


ao seguir o caminho de filhos e filhas divinos na terra e no mundo espiritual.  Para isso, elas 


devem unir-se Contigo no Céu e Verdadeiros Pais na terra, e desse modo, poderão cumprir isto, que 


é o Teu desejo acalentado durante tanto tempo.  Portanto, por favor liberta esses seguidores e os 


espíritos que são os descendentes dos primeiros antepassados humanos, Adão e Eva.  Com base na 


tribo unida em amor com o Céu aperfeiçoado, e que está a apoiar os Verdadeiros Pais na terra, então, 


todos os que estão no mundo espiritual, que não os puderam apoiar até agora, podem mesmo assim 


chegar ao destino baseado numa família de amor.  Esta família é o resultado da união do vertical e 


do horizontal, o ideal original da criação, que emerge da relação entre irmãos e pai e filho, 


conforme é formada entre os antepassados no mundo espiritual e os descendentes na terra.  Este é 


o dia da proclamação que anuncia que tanto o mundo físico como o mundo espiritual podem agora 


estabelecer-se eternamente na fundação da família cósmica baseada nos Verdadeiros Pais.  Este dia 


também anuncia que, através da libertação dos mundos espiritual e físico, todas as famílias podem 


viajar livremente para trás e para a frente, em todas as direcções.  No nome dos Verdadeiros Pais, a 


era na qual podemos publicamente levar a cabo actividades, chegou. Essas actividades serão 


realizadas depois de termos unido toda a gente em ambos os mundos e de nos termos estabelecido 


na terra.  Então, juntamente com todos os seres criados, podemos marchar em frente, em plena 


força, para a vitória da soberania eterna do Teu amor, e o estabelecimento do Reino do Céu na terra 


e no mundo espiritual. Este Reino tem a sua base em verdadeiro amor, e no domínio de coração da 


Tua verdadeira linhagem e da de Verdadeiros Pais.  Tudo isto eu declaro no nome de Verdadeiros 


Pais!  Ámen! Ámen! Ámen!  (296-14, 5.10.1998) 







 


3.7. A sétima declaração: Declaração do 4.4 Jeol Cósmico Libertação Completa para a 


Expansão Cósmica da Verdadeira Bênção e Erradicação da Linhagem Satânica  


 


Ponta do Este, Uruguai, 8 de Janeiro de 1999 


 


Vocês precisam atingir unidade aos níveis da mente e corpo, marido e mulher, e pais e filhos.  


Desse modo, precisam criar o modelo absoluto da família.  Esta é a segunda parte da Declaração 


de Jardim, a qual se liga com a terceira e a quarta, e finalmente, com a declaração do 4.4. Jeol.  A 


família de Adão falhou em estabelecer-se, através da perfeição da base de quatro posições.  


Naturalmente, seguiu-se que os seus filhos e filhas também falharam.  Por conseguinte, depois de 


passarem o 4.4. Jeol, vocês precisam vir a Jardim e receber treino a nível da família, e voltar ao 


caminho que conduz ao Reino do Céu. 


A Era do Antigo Testamento necessitou da oferta da criação, como sacrifícios de unidade; a Era do 


Novo Testamento necessitou da oferta do filho, como o sacrifício de unidade; e agora, na Era do 


Testamento Completo, o que é necessário é a oferta dos pais unidos, como sacrifício.  Só então 


podem libertação e unidade ser declaradas neste mundo de ressentimento.  Então, vocês deviam 


saber que, nesta altura, Deus tem abundantes bênçãos para nos dar.  Desnecessário será dizer que 


quanto mais largos forem os canos de água, tanto mais água pode correr neles, e, de modo 


semelhante, dependendo da devoção, oração e esforço que vocês oferecerem, os canos da vitoria 


ligando-vos ao mundo espiritual serão estabelecidos.  Logo, tendo isto em conta, dêem tudo aquilo 


que têm para oferecer devoção e orações, e espero que no fim se tornem vitoriosos, não derrotados!  


(298-57, 1.1.1999) 


 


Por mais fortes que sejam o poder e autoridade do mundo satânico, a era da autoridade de Deus 


chegará em breve.  A era na qual Deus estará livre de fazer aquilo que quiser, chegará em breve.  


Só quando essa era tiver chegado, este mundo pode tornar-se o Reino do Céu na terra. 


Deus devia ser libertado, e isto envolve o número quatro.  A seguir às Eras dos Testamentos 


Antigo, Novo e Completo virá a Era da Libertação.  Na Era da Libertação, vocês precisam 


oferecer tudo.  Isso não significa que Deus receberá e conservará tudo para Si próprio.  Em vez 


disso, conferirá tudo a Adão.  Adão devolverá então aquilo que tiver recebido de Deus e, em 


seguida, Deus dará tudo aos Verdadeiros Pais, com os quais deviam começar os direitos de posse.  


(298-63, 1.1.1999) 


 


4. A Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação 


 


A era para a unidade do Cristianismo já passou.  Entrámos na era, não só para a união do 


Cristianismo, mas para a união do mundo, porque a restauração da posição do filho mais velho e 


dos pais foi completada.  Por consequência, no dia dez de Abril, devíamos abandonar o nome 







Igreja da Unificação e trabalhar sob o nome da Federação das Famílias para a Paz Mundial e 


Unificação.  (283-11, 8.4.1997) 


 


Com a conclusão da missão da Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo 


Mundial, a missão da religião foi concluída.  Pela primeira vez na história humana, entrámos numa 


era que não requer salvação pela religião.  O objectivo da Federação das Famílias consiste em 


transformar famílias em famílias ideais, restaurando e aperfeiçoando, desse modo, o ideal de Deus 


da criação, e estabelecendo o mundo celeste ideal.  (283-9, 8.4.1997) 


 


A família tem de ser capaz de se fixar.  Até agora, a religião teve como foco o domínio do 


indivíduo; não houve uma única religião que fixasse a sua atenção no domínio da família.  As 


pessoas religiosas renunciaram o mundo e abandonaram as suas famílias, pela sua fé.  Porém, 


estamos agora a viver numa era diferente.  Todas as religiões, sem excepção, proclamaram a 


salvação individual, e nem sequer uma vez mencionaram a salvação da família, tribo, ou nação.  


Por outro lado, a Igreja da Unificação está a proclamar a salvação da nação e do mundo, com base 


na família.  (283-106, 8.4.1997) 


 


Só quando a família se tiver estabelecido, pode haver expansão para o mundo, e o ideal original de 


Deus da criação, no Éden, pode ser realizado.  A expansão horizontal e multiplicação na tribo 


desejada por Deus, e consequentemente na Sua nação, deviam ter lugar através dos filhos e filhas.  


(283-84, 8.4.1997) 


 


É por isso que a família é tão importante.  Tudo será concluído com a Federação das Famílias para 


a Paz Mundial e Unificação.  Repitam depois de mim: Federação das Famílias para a Paz Mundial 


e Unificação!  A Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação tem precisamente a 


família como o seu núcleo.  (283-93, 8.4.1997) 


 


A família tem de trilhar o caminho da paz e unidade, como representativa do mundo.  Vocês 


precisam compreender que tudo está ligado à base que está unida com a família.  Portanto, no 


futuro, famílias com um alto nível, prosperarão no mundo.  (283-54, 8.4.1997) 


 


De agora em diante, a família será o centro de tudo, e, por conseguinte, ninguém será capaz de viver 


sozinho.  Mesmo decisões tomadas no local de trabalho, envolverão o marido e mulher como uma 


equipa.  Se o marido fosse o director, a mulher seria a vice-directora.  Quando os filhos e filhas 


satisfazem os requisitos, em todos os respeitos, toda a família e mesmo todo o clã serão nomeados a 


importantes departamentos, como um grupo.   


No futuro, muita ênfase será colocada na Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação, 


mas o mundo não devia ser esquecido por causa disso.  Qual seria a utilidade de conseguir a paz, 


se não houvesse mundo?  Qual seria a utilidade da unidade, sem paz?  Para que precisaríamos de 







famílias, se a unidade não fosse conseguida?  Quando falo da família, não me refiro unicamente a 


uma família.  Que boas seriam as famílias, sem a orientação da Federação?  Tudo está 


relacionado entre si.  Quando vocês pensam na Federação, deviam também pensar em unidade, 


família, paz e no mundo, e quando pensam no mundo, os pensamentos de paz e da Federação das 


Famílias para a Paz Mundial deviam vir também para a vossa mente.  Eles formam uma unidade e 


são a mesma coisa.  Deus só pode habitar no lugar onde vocês se tornam os donos representativos 


do mundo unificado e paz e da família.  (283-51, 8.4.1997) 


 


5. Atravessando o Vale da Queda Humana 


 


5.1. O caminho dos Pais é diferente do caminho dos filhos 


 


No curso da restauração de Canaã, vocês precisam seguir-me.  Quando gansos bravos atravessam 


o oceano, os outros gansos obedecem absolutamente ao ganso chefe.  Não fazem quaisquer 


objecções.  Quando recebem a ordem para voar, voam.  Mesmo quando estão exaustos, seguem o 


chefe.  Este é o modo como se comportam. 


Agora que atingimos o nosso destino, demos filhos à luz e nos expandimos, devíamos começar a 


viver juntos, viver para os outros e amá-los, deste modo formando um clã, e amando o clã assim 


formado.  Esse é o trabalho que vocês deviam realizar nesta altura.  Até agora tem sido o período 


de seguir o caminho para a terra abençoada de Canaã, e daqui em diante entraremos na era da 


fixação.  (115-107, 28.10.1981) 


  


Originalmente, Caim e Abel não tinham responsabilidade a cumprir.  Então quem teria 


responsabilidade?  Adão e Eva, isto é, os pais.  Eu tomei responsabilidade pelo que vocês tinham 


falhado em conseguir e pelos erros cometidos pelo Cristianismo e, durante quarenta anos, na 


posição de pai, corrigi tudo aos níveis individual, familiar, tribal, social, nacional e mundial, porque 


me foi dada esta obrigação.  Deste modo, completei a restauração por indemnização da 


responsabilidade dada ao indivíduo, erigi muros para impedir a entrada de Satanás, e estabeleci o 


domínio da conclusão da responsabilidade atribuída, e foi deste modo que um novo mundo pôde 


começar daí em diante.   


Tornou-se agora possível construir o Reino do Céu, porque eu consegui tudo isto num nível para 


além do nível mundial.  Portanto, um novo termo emergiu, nomeadamente o estabelecimento do 


Reino do Céu, ou terra pátria.  Tudo isto está de acordo com o Princípio.  (148-163, 8.10.1986) 


 


Vocês não conhecem o caminho para o Céu.  Não conhecem o caminho da indemnização.  Podem 


afirmar que conhecem esse caminho?  Como não completaram a vossa responsabilidade, estão 


numa situação onde ainda têm de cumpri-la.  Satanás tem sido capaz de vos invadir, como 


resultado disso.  Tudo, desde o indivíduo até à família, sociedade, nação, mundo, e mesmo mundo 


espiritual, foi invadido por Satanás.  (137-104, 24.12.1985) 







 


Vocês não deviam ser ambiciosos para vocês próprios.  Deviam unir-se comigo completamente.  


Eu sou a raiz, e quando a raiz é arrancada, o resto da planta devia seguir automaticamente.  O 


tronco e ramo não podem ter um sentido de existência para si próprios.  Não podem fazer 


asserções.  O todo não pode caminhar em duas direcções diferentes.  Eles fazem parte de um todo.  


Só depois do todo estabelecer a fundação vitoriosa e se estabelecer, pode cada uma das partes gozar 


de liberdade em todas as direcções, este, oeste, norte e sul.  De outro modo, elas não teriam 


liberdade, e assim, não seriam capazes de agir livremente.  (169-199, 31.10.1987) 


 


Tudo o que eu vos ensinei é a chave para entrar no Reino do Céu.  Nenhuma das portas se abriria, 


se a chave não servisse na fechadura.  Só quando vocês abrirem as portas com a chave que vos dei, 


o Reino do Céu vos dará as boas-vindas; nada mais conseguirá fazê-lo.  Esta minha chave tem a 


natureza original.  Qualquer outra chave, quer seja feita de ouro ou prata, ou de qualquer outro tipo 


de metal, não poderia abrir os portões.  A minha chave, por outro lado, pode parecer nada de 


especial, por ser feita de bronze, mas abrirá instantaneamente os portões.  Tal chave é tão preciosa 


que ninguém na terra a pode fazer.  (260-186, 8.5.1994) 


 


Vocês têm de praticar fé absoluta.  Deviam percorrer o caminho da fé, com confiança absoluta nos 


Verdadeiros Pais.  (46-99, 25.7.1971) 


 


5.2. O caminho dos filhos é o caminho de obediência absoluta 


 


Obedeçam absolutamente!  Obediência absoluta não vos fará perecer.  Que acontecerá depois de 


terem obedecido?  Unir-se-ão completamente.  Então, que acontecerá quando se unirem?  O mal 


será repelido.  O mal será repelido, porque vocês se terão unido completamente.  É deste modo 


que o mal será eliminado.  Tal é o Princípio.  (57-114, 29.5.1972) 


 


Cada um de vocês devia praticar amor e obediência absolutos.  As famílias no Jardim do Éden não 


tinham nada em seu nome.  Quando se tornassem verdadeiros filhos e filhas, permanecendo em 


união com Deus e o Seu amor e linhagem absoluta, tudo no universo inteiro lhes pertenceria, 


porque foi originalmente concebido para ser legado aos filhos e filhas.  Logo que vocês se tenham 


tornado unidos em amor com Deus, tudo vos pertencerá. 


A Bênção significa a herança da fundação na qual há uma ligação com a linhagem da verdadeira 


vida de Deus.  Como há pessoas tanto no mundo físico como no mundo espiritual, que herdaram a 


linhagem de Deus através da Bênção, Ele pode ter pleno domínio sobre elas.  Por consequência, 


mesmo agora, com plena autoridade, Deus está livremente a prosseguir com a recriação e a história 


da restauração, sem ter estabelecido condições de indemnização.  Logo, a questão premente 


consiste em saber se vocês podem permanecer na posição de Seus objectos, com tal convicção da 


vossa parte.  Uma vez que tenham feito a resolução de se unir completamente com o padrão de fé, 







amor e obediência absolutos, então, tudo pode ser igualizado muito rapidamente no mundo físico.  


(300-303, 11.4.1999) 


 


No acto da Criação, Deus permaneceu na posição de ter praticado fé, amor e obediência absolutos; 


todavia, o casal que era o Seu companheiro objecto, falhou em conseguir essa posição e, assim, caiu 


no inferno.  Os membros da Igreja da Unificação precisam praticar fé, amor e obediência absolutos, 


ao seguir os Verdadeiros Pais, porque estamos agora a viver na altura em que estamos a restaurar, ao 


nível mundial, por intermédio de fé, amor e obediência absolutos, na fundação de unidade 


conseguida no domínio vitorioso dos Verdadeiros Pais, o que foi perdido na família de Adão.  


Como os Verdadeiros Pais herdaram com sucesso a tradição de fé, amor e obediência absolutos, 


vocês também precisam herdá-la.  Compreendem?  Que as bênçãos de Deus estejam com todos 


vós!  (3.11.1996) 


 


Qual tem sido o centro da vida das pessoas religiosas devotadas, através da história?  Jesus é 


também uma pessoa digna de dó.  Noite e dia, ele viveu de acordo com a Vontade de Deus; não 


pôde afirmar a sua própria vontade.  Ele foi absolutamente obediente à vontade de Deus.  


Obediência absoluta!  Porque é que ele obedeceu absolutamente?  Para eliminar Satanás, que 


tinha estabelecido um outro domínio do sujeito, numa relação triangular com a humanidade, apesar 


da figura Sujeito Absoluto já existente, um sujeito na forma esférica.  Hoje os seres humanos estão 


sob o controlo do domínio satânico.  Para se libertarem desse domínio, precisam percorrer o 


caminho mais detestado por Satanás.  (57-114, 29.5.1972) 


 


A religião diz-nos que pratiquemos obediência absoluta, guiada pela consciência.  Como Deus é 


absoluto, a consciência e mente querem tornar-se absolutamente centradas n’Ele, como era 


originalmente desejado, e, por esta razão, a religião ensina-nos a tomar uma posição submissa em 


relação a Deus.  (57-114, 29.5.1972) 


 


O amor vai aonde quer que haja fé absoluta.  Na relação entre pai e filho, devia haver fé, amor e 


obediência absolutos.  Para que ambos os lados atinjam a perfeição, os pais dão tudo o que têm aos 


filhos: o seu sangue, carne e devoção, esperando que os filhos sejam melhores que eles.  Os pais 


nasceram para os filhos.  Os pais desejam que os filhos sejam infinitamente superiores a eles e, por 


isso, dão continuamente e esquecem-se do que dão; dão sem limites e eternamente, e esquecem-se.  


O que eu quero dizer é que, deste modo, deviam ir para além do indivíduo, família, tribo, e mundo, 


e deviam subir a um lugar mais elevado que o de Deus. 


O ressentimento causado pela Queda humana, e tudo abrangido por ela, precisa ser resolvido 


completamente na terra, através de meios que, do ponto de vista de Deus, estão de acordo com 


princípios.  Se vocês tentassem realizar esta proeza sem princípios, seriam apanhados 


imediatamente, sem esperança de perdão.   


Nesta vida, eu permaneço sempre na linha de frente e, consequentemente, passo por mais 







dificuldades que qualquer outra pessoa.  Sei que a posição em que estou devia ser, originalmente, 


uma posição de glória comparável a nenhuma, e que, originalmente, implicava um começo glorioso, 


uma vida gloriosa, e o trabalho de construir uma ponte ligada ao mundo de eterna glória; porém, a 


realidade é completamente o oposto disso, porque começou com dificuldades no mundo satânico, e 


o fim também virá com sofrimento.   


Na fundação de fé, amor e obediência absolutos, vocês precisam tornar-se famílias absolutas, únicas, 


eternas e imutáveis, servindo Deus.  Essas famílias deviam formar a tribo, sociedade, nação e 


mundo eterno, estabelecendo, desse modo, o Reino do Céu na terra, e criando um sistema que se 


ligaria directamente ao Reino do Céu no mundo espiritual.  Toda a gente na terra devia estar na 


mesma posição que a de Adão, servindo e tratando Deus como seu Pai.  Seria o mesmo para netos, 


filhos e pais.  Daqui em diante, todos vocês se tornarão antepassados.  (295-255, 8.9.1998) 


 


Vocês têm de saber claramente acerca do mundo espiritual.  Não podem viver sem objectivo.  


Precisam formar famílias que passaram completamente o teste na terra e podem entrar livremente 


no Reino do Céu.  Famílias sem fundação, seriam paradas no caminho.  Isso não é a minha 


responsabilidade.  Já vos abençoei, não é verdade?  Não construí a auto-estrada?  Vocês têm os 


carros para conduzir nela, para irem para onde quiserem; tudo o que precisam é da gasolina.  Eu já 


fiz a declaração de libertação total.  Se não estiverem à altura, então, com as palavras: “Seus 


patifes!”, serão parados.  Só aqueles que tiverem passado o teste na terra poderão entrar no Reino 


do Céu. 


Até agora, toda a gente que entrou no mundo espiritual foi para um lugar como a prisão ou o mundo 


espiritual intermédio, mesmo aqueles que tinham passado o teste.  Por consequência, precisamos 


restaurar este mundo, fazer um registo limpo, e estabelecer uma fundação na terra que nos conduza 


directamente ao Reino do Céu, de modo que não haja mais famílias que vão para o mundo espiritual 


intermédio, paraíso ou inferno.  (298-232, 8.1.1999) 


 


Como Deus é absoluto, imutável, único, e eterno vocês também deviam ser absolutos, imutáveis, 


únicos e eternos.  Deste ponto de vista, podemos seguramente concluir que a imortalidade da 


humanidade é inevitável, e que toda a gente está destinada a viver eternamente. 


Por mais abundantes que sejam o amor, vida ou ideais de Deus, se nós, seres humanos, não 


tivermos amor, vida ou ideais, tudo será em vão.  (169-74, 20.10.1973) 


 


Como os Quatro Grandes Domínios do Coração e as Três Grandes Realezas foram perdidos, 


precisamos restaurá-los.  Para atingir este objectivo, precisamos seguir com absoluta obediência, 


submissão, e sacrifício, e estar dispostos a fazer o que quer que nos seja pedido.  Só depois de 


vocês terem feito isso, os pais podem vir para esse lugar que está livre do mundo satânico.  Os 


homens do mundo satânico são o arcanjo e, por isso, vocês deviam separar-se completamente deles.  


Então seriam elevados desta posição a uma muito mais elevada.  (235-293, 25.10.1992)  


 







Até agora, eu não vos pedi que obedecessem absolutamente às minhas palavras.  Precisamos 


seguir com fé este curso histórico.  Refiro-me com isso ao curso providencial da história, por 


causa de Deus.  Não vos ensinei o curso da providência da restauração, por causa do Rev. Moon da 


Igreja da Unificação. 


Por conseguinte, também estou a seguir este caminho.  Estou a marchar em frente, em direcção ao 


último objectivo de Deus, o nosso Sujeito, e ao objectivo da humanidade, a qual permanece como 


objecto.  A finalidade do Princípio Divino e do Pensamento Unificado, conforme abraçados pela 


Igreja da Unificação, é concluir esta matéria, porque estes dois objectivos falharam a culminar num 


ponto.  (71-64, 28.4.1974) 


 


O Verdadeiro filho de piedade filial é aquele que obedece.  O verdadeiro súbdito, mesmo quando é 


falsamente acusado de ser um vassalo traidor, não fala mal do rei, como um líder incompetente.  


Mesmo quando ele é acusado de ser um vil cortesão e enfrenta a morte, com lealdade patriótica, o 


súbdito leal e verdadeiro guarda simpatia no coração, pelo rei, derrama lágrimas de compaixão por 


ele, e deseja-lhe uma vida longa e saudável.  Em suma, pratica obediência absoluta.  O único 


caminho que pode trazer sucesso, através de obediência absoluta, é o caminho do verdadeiro amor.  


(164-48, 3.5.1987) 


 


5.3. Os regulamentos e deveres dos membros abençoados 


 


O Jardim é importante.  É um lugar cuja localização é completamente oposta à da Coreia.  Nesse 


lugar, todos os messias nacionais e tribais podem receber a minha permissão, como famílias que 


podem entrar no Reino do Céu.  Deste modo, entram no domínio através do qual se podem tornar 


parte da minha tribo, os seus amigos e parentes, e podem começar a percorrer, na terra, a auto-


estrada que conduz ao Reino do Céu.  As famílias abençoadas que participaram no treino de 


quarenta dias, em Jardim, deviam vender tudo o que têm e fazer as malas para uma vida de 


refugiados, em preparação para o grande êxodo. 


Com a unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e através da nossa unificação como um 


todo, será criada uma terra natal que pode ser reconhecida por Deus.  Isto quer dizer que será 


realizada uma terra natal do Reino do Céu na terra e no mundo espiritual. 


O tempo chegou, finalmente, quando toda a gente se devia unir completamente, começando com a 


família dos Verdadeiros Pais, e expandindo-se a todas as tribos, clãs e famílias abençoadas, e 


estabelecer-se na terra pátria.  Quando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul forem unidas, o mundo 


não terá alternativa senão seguir-nos em todos os aspectos ideológicos.  Assim, o mundo tornar-se-


á unificado.  Os termos expansão cósmica da Bênção e erradicação da linhagem de Satanás 


significam a eliminação completa e conversão da linhagem de Satanás.  Assim, a partir do ano 


dois mil, o qual marca o meu octogésimo aniversário, todas as tribos na terra estarão destinadas ao 


Reino do Céu.  Por outras palavras, tal como os Israelitas partiram do Egipto, nós partiremos deste 


mundo que é um inferno criado por Satanás.  Moisés saiu do Egipto quando tinha oitenta anos; de 







modo semelhante, como o Rei e Rainha das famílias, os Verdadeiros Pais partirão deste mundo.  


(300-305, 11.4.1999) 


 


Do mesmo modo que os Israelitas seguiram nos calcanhares de Moisés, o tempo chegou agora para 


vocês deixarem este inferno na terra e migrarem para o Reino do Céu.  Portanto, precisam passar 


por um processo semelhante à travessia do deserto.  É o mesmo princípio que o de venderem tudo 


o que têm no vosso actual lugar de residência, que representa o Egipto, de modo a preparar fundos 


para entrarem na vossa terra natal e estabelecê-la.  Exprimindo isso de modo simples, deviam 


vender tudo e fazer as malas, porque farão parte de uma grande migração, semelhante à de 


refugiados. 


Não deviam ter saudades daquilo que tinham no Egipto.  Que saudades intensas tiveram os 


Israelitas da comida que tinham, todas as coisas que tornaram a sua vida próspera no Egipto, 


quando estavam a vaguear no deserto e a viver como pedintes, no meio de tempestades de areia?  


Contudo, vocês deviam lembrar-se que todos aqueles que tiveram saudades dessas coisas, foram 


destruídos no fim. 


No futuro, as famílias de messias nacionais, até à terceira ou sétima geração, juntamente com os 


membros da sua tribo, deviam vender tudo o que têm para conseguir a restauração da terra pátria.  


Então, todo o mundo será virado ao contrário.  Todas as possessões do mundo serão devolvidas a 


Deus e aos Verdadeiros Pais para serem redistribuídas, e entraremos numa era na qual os direitos de 


posse passarão para as famílias abençoadas por Deus no Reino do Céu na terra e no mundo 


espiritual.  Então, o mundo espiritual e o mundo dos anjos juntar-se-ão em unidade, de modo a 


estabelecer o domínio da ressurreição da família de Adão.  A partir do indivíduo, será formada 


uma família, e, subsequentemente, uma tribo, sociedade, nação e mundo, os quais entrarão juntos na 


terra pátria, na fundação estabelecida pelos Verdadeiros Pais. Deste modo, uma família, tribo, 


sociedade, nação e mundo serão libertados simultaneamente.  Aqueles que não estiverem dispostos 


a participar, acabarão no inferno.   


Se eu não conseguir comprar terra na Coreia, planeio comprá-la, em vez disso, na América do Sul e 


dividi-la-ei entre vocês.  Quando a tiver comprado na América do Sul, considerá-la-ei como uma 


extensão da terra na Coreia.  Assim, quando o Cristianismo nos Estados Unidos decidir vir para a 


Coreia, a esfera cristã do mundo, incluindo a América do Sul, será unificada, e assim, será possível 


restaurar o mundo imediatamente.  Por conseguinte, eu fundei a Federação das Famílias, 


Federação das Tribos e Federação Nacional.  (300-307, 11.4.1999) 


 


Aonde quer que vocês vão, deviam tornar-se o centro explosivo de acção, com plena confiança em 


vós próprios, receber o poder que vem para vocês do centro do Céu, e avançar horizontalmente.  


Continuem confiantemente o vosso trabalho para a expansão cósmica da Bênção, porque não há 


nada que vos possa parar.  As famílias que se conservarem fieis ao seu trabalho serão observadas 


de perto pelo Céu e terra e, através delas, a esfera de libertação será estabelecida.  Logo a seguir, 


vocês, famílias abençoadas, deviam unir-se e participar no treino em Jardim.  (298-57, 1.1.1999) 







 


Com um coração maior que o de Deus, que acalentou o Seu amor pelo universo na altura da criação, 


precisam unir as vossas pessoas e investir nelas tudo o que têm, sem esperar nada como recompensa.  


É a nossa responsabilidade formar uma família modelo que sirva Deus.  Essa família tem como 


seu destino final o ideal mais elevado de uma família maravilhosa e cheia de afecto, tal que, quando 


os Verdadeiros Pais vão visitá-la, nunca quererão deixá-la.  De facto, todos os líderes mundiais, 


incluindo a Família Real constituída pelos filhos e filhas da linhagem directa dos Verdadeiros Pais, 


todos desejarão viver na casa desta família.  (298-54, 1.1.1999) 


 


As vossas famílias são a maior preocupação.  A questão mais premente é saber se as vossas 


famílias podem actuar como o núcleo das vossas tribos, e conseguir a fundação de unidade.  Até 


agora, vocês têm vivido como lhes agradou.  Ninguém sabe isto melhor que vocês. A vossa mente 


e corpo uniram-se realmente?  Comparem-se com algo como cristal, que é completamente 


transparente.  Vocês sabem melhor que qualquer outra pessoa que cônjuges não deviam lutar.  


(298-63, 1.1.1999) 


 


Terão de fazer ofertas no dia do meu aniversário.  Esta oferta é conhecida como a Oferta da Vida 


de Total Dedicação e, através dela, consegue-se o alívio e libertação de ressentimento e sofrimento.  


A cerimónia de libertação tem de ser realizada.  O ressentimento e sofrimento de Deus têm de ser 


resolvidos e libertados.  Por outras palavras, Deus tem de ser libertado.  (298-59, 1.1.1999) 


 


Vocês precisam oferecer tudo aquilo que têm, mesmo a vossa riqueza.  A fila formada pelas 


pessoas à espera de fazer esta oferta, devia ser a mais longa da história.  De acordo com a ordem 


na qual as ofertas são feitas, as gerações serão decididas, isto é a primeira a fazer a oferta será a 


primeira geração, a segunda, a segunda geração e assim sucessivamente.  Então, quantas gerações 


seriam formadas a partir das pessoas sentadas em frente de mim?  Se vocês formarem o número de 


quinhentos, então quinhentas gerações serão decididas.  A diferença entre a primeira e a última 


será, portanto, quinhentas gerações.  Embora vocês estejam aqui sentados juntos, quem quer que 


seja o primeiro a completar o seu trabalho e a fazer a oferta, decidirá a diferença entre a primeira e 


todas as outras quinhentas gerações, no que respeita ao registo.  Isto, por sua vez, dividir-vos-á em 


níveis diferentes, que estão tão distantes entre si que seria impossível que vocês se encontrassem no 


mundo espiritual.  É por isso que vocês competirão entre si para serem o primeiro, e esta 


competição será a mais terrível de todas, em todo o mundo.  Os vossos antepassados baterão 


violentamente com os pés no chão, com impaciência, e gritarão: “Seu louco! Oferece toda a tua 


riqueza rapidamente e imediatamente”.  Se não o fizerem, eles espezinhá-la-ão e torná-la-ão inútil.  


(298-60, 1.1.1999) 


 


Ofertas tiveram de ser feitas nas Eras do Antigo e Novo Testamento, e, mesmo na Era do 


Testamento Completo, os pais precisam ser sacrificados como uma oferta.  Para atrair o coração de 







Deus, precisamos criar unidade e fazer a oferta.  Pela dedicação da oferta de unidade, baseada nos 


Verdadeiros Pais, seremos capazes de servir Deus como o Senhor de todos nós.  Ele reinará sobre 


nós, desde a nossa família até à tribo, sociedade, e nações na terra e, livremente, formará relações 


com toda a humanidade acima e baixo, esquerda e direita e frente e trás, desse modo unificando este 


mundo sob o Seu domínio, e estabelecendo todos nós no mesmo nível, instantaneamente.  (298-63, 


1.1.1999) 


 


Embora devêssemos causar o aparecimento do dia no qual o ressentimento e sofrimento de Deus 


possam ser libertados, a maior parte das pessoas estão ainda agarradas às suas famílias corrompidas, 


destinadas ao inferno, protegendo-as e defendendo-as.  É absurdo.  (298-60, 1.1.1999) 


 


Portanto, logo que os seminários estejam concluídos aqui, eu darei instruções para a realização de 


educação tribal.  Quando esse tempo vier, a era da educação da família terá passado.  Então, se 


houver alguém que se recuse a participar na educação em Jardim, devia ser persuadido a ir, mesmo 


que isso signifique repreendê-lo severamente. 


Graças à existência dos messias familiares, tribais, nacionais e mundiais, famílias abençoadas 


podem vir para a nossa base em Jardim, receber educação como famílias e receber o bilhete para 


entrar no Reino do Céu.  Aqueles que vêm, tiram uma fotografia comigo.  Aqueles que tiverem 


tirado a fotografia, serão, sem dúvida, incluídos na hierarquia histórica de antepassados.  Sem a 


fotografia não serão nada.  Será um grande problema para eles.  (298-62, 1.1.1999) 


 


Vocês não sabem quando eu darei ordens para o grande êxodo.  Agora, o tempo chegou para 


voltarem para trás.  Precisam voltar para trás.  Todas as famílias abençoadas, à volta do mundo, 


precisam ir para a América do Sul, tão depressa quanto possível, e receber educação lá.  Só então 


receberão o bilhete para entrar no Reino do Céu e tirarão uma fotografia comigo.  Estas são as 


minhas ordens.  Não é um assunto para o líder dos Estados Unidos.  Não prestem atenção àquilo 


que os outros dizem, mas tomem a iniciativa de receber a educação.  Se o pai não puder ir, a mãe 


devia ir com o filho, em vez do pai, cumprir esta condição, e pôr em ordem e emalar aquilo que 


precisarão para a migração.  Não resultará, se não seguirem este procedimento, porque é o 


procedimento necessário para o registo.  (300-309, 11.4.1999) 


 


É uma bênção ou uma maldição dizer a uma pessoa que se torne como eu?  As palavras indicam 


que eu darei, sem reservas, todas as bênçãos que acumulei.  Se atravessei um grande monte, vocês 


precisam seguir nas minhas pegadas e fazer o mesmo.  Então, a linha vertical formada pela 


ascensão, seria uma e a mesma.  É assim que indemnização devia ser levada a cabo.  (199-198, 


16.2.1990) 


 


 


 







6. O Domínio do Quarto Adão É a Era de Liberdade e Autonomia 


 


6.1. A era do quarto Adão é a era da restauração natural 


 


A era do quarto Adão significa a entrada na era da restauração natural.  (304-160, 10.10.1999) 


 


Como a era da restauração por indemnização foi concluída, então, na nova era do quarto Adão, 


viveremos no domínio de liberdade, no qual, através dos vossos próprios esforços, vocês serão 


vitoriosos sobre o domínio de Adão ao nível individual e, em seguida, aos níveis familiar, tribal e 


mundial.  (298-224, 8.1.1999) 


 


Agora, o tempo chegou para as vossas famílias se tornarem ideais, apoiarem directamente os 


Verdadeiros Pais e Deus e se tornarem representativas dos Verdadeiros Pais.  Vocês precisam 


tornar-se messias que se elevaram acima das eras do Antigo e Novo Testamento, e 


consequentemente, ascenderam à era do Testamento Completo.  Precisam formar famílias no lugar 


do primeiro, segundo e terceiro Adão, e servir Deus.  É deste modo que toda a gente poderá entrar 


directamente no Reino do Céu.  Logo que isto acontecer, entraremos na era da Bênção, através do 


domínio da libertação do quarto Adão.  Uma vez que a era do quarto Adão seja confirmada, uma 


nova era abrir-se-á, na qual a segunda geração será abençoada pelos seus próprios pais.  (298- 224, 


8.1.1999) 


 


Vocês não podem imaginar quanto o cosmos se está a regozijar por ver a chegada da era da 


libertação do mundo físico.  Não fazem a mínima ideia de quanto está a celebrar este dia.  Por 


consequência, desde o começo deste ano até este momento, todos os dias têm sido cheios de um ar 


de festividade.  Deste dia em diante, em tudo o que fizermos, seremos seguidos e apoiados por 


prosperidade celestial.  Embora no passado os seres humanos se tenham esforçado para seguir a 


prosperidade celestial, será precisamente o contrário para nós, porque seremos seguidos e ajudados 


por tal prosperidade.  Por outras palavras, chegámos a um ponto onde Deus e o mundo espiritual 


podem mobilizar inúmeros antepassados e bons espíritos para ajudar este mundo.  Estamos a viver 


numa era em que podemos atingir a esfera da libertação e ser completamente transformados.  


(298-226, 8.1.1999) 


 


O vinho sagrado tem de ser borrifado em todas as nações.  Não é verdade que uma pessoa é 


revitalizada quando bebe o vinho sagrado?  O cumprimento da libertação do mundo da Queda será 


acelerado.  Mesmo toda a criação precisa receber o vinho sagrado.  Então, tudo voltará para o 


lado de Deus.  Portanto, o vinho sagrado devia ser pulverizado à volta do mundo, por um avião e, 


se não à volta de todo o mundo, pelo menos nas cidades principais, juntamente com orações.  


Vocês precisam compreender quão poderosas as orações dos Verdadeiros Pais podem ser.  Se eles 


pedissem nas suas orações que uma certa nação fosse destruída, seria destruída.  (298-232, 







8.1.1999) 


 


Vocês precisam tornar-se famílias, pais, marido e mulher, e filhos e filhas verdadeiros.  Não haverá 


lugar neste mundo onde os príncipes e princesas, que herdaram a linhagem tradicional e se 


mantiveram puros, possam ser opostos por Satanás.  (298-242, 8.1.1999) 


 


Deus é o Primeiro Criador, Adão, o Segundo Criador, e os filhos de Adão, o Terceiro Criador.  


Depois de passar pelos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, viria o estágio de 


estabelecimento.  Assim, pelo estabelecimento do quarto Adão, toda a gente herdaria a posição de 


filhos e filhas de Adão, e expandiria as suas famílias. 


Tudo isto está relacionado com verdadeiro amor, e marcha em frente, servindo Deus, juntamente 


com os Verdadeiros Pais.  Tal é o princípio original da criação.  Os Verdadeiros Pais constituem a 


raiz central, tronco e rebento, e, como vocês são os ramos, precisam absolutamente da raiz central, 


tronco e rebento.  Se não estiverem ligados deste modo, não podem crescer, devido à falta de 


nutrição das raízes.  A árvore não pode crescer e espalhar as raízes, se não receber nutrientes 


através do tronco.  Sem os rebentos, será impossível que flores desabrochem.  A entidade inteira 


tem de, necessariamente, formar um todo unido. 


Deus é o Primeiro Criador, Adão, o Segundo Criador, e mesmo Adão e Eva precisam do Terceiro 


Criador, porque é através dele que o festival do Reino do Céu pode ter lugar neste mundo.  


Portanto, o facto de termos entrado na era do domínio do quarto Adão e nos termos fixado, é 


significativo para a Igreja da Unificação.  O mundo de transição está à nossa frente.  Nele, 


milhares de gerações dos nossos futuros descendentes, nascidos da Bênção original, podem 


respeitar as tradições dos seus pais e ser unidos e, desse modo, entrar no Reino do Céu. 


Na fundação de fé, amor e obediência absolutos, vocês precisam tornar-se famílias absolutas, únicas, 


eternas e imutáveis, servindo Deus.  Dessas famílias deviam derivar tribos, sociedades, nações e 


um mundo eterno, estabelecendo assim o Reino do Céu na terra, e criando um sistema que se ligaria 


directamente ao Reino do Céu no mundo espiritual.  Toda a gente na terra devia estar na mesma 


posição que Adão, servindo e tratando Deus como seu Pai.  Seria o mesmo para netos, filhos, e 


pais.  Daqui em diante, todos vocês se tornarão antepassados.  (295-255, 8.9. 1998) 


 


6.2. A era da oração no nosso próprio nome 


 


Depois da proclamação do Jeol 9.9, no dia 9 de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, 


então, a partir deste dia de catorze de Setembro, às sete e um quarto da manhã, entrámos na era na 


qual oraremos nos nossos próprios nomes, em vez de nos nomes dos Verdadeiros Pais, como temos 


estado a fazer até agora.  Isto é assim, porque com a vinda do domínio da unidade e libertação 


cósmica, estamos a entrar na era de liberdade e autonomia no domínio do quarto Adão.  (304-154, 


10.10.1999) 


 







6.3. A era da criação de nós próprios na posição do Segundo Criador 


 


Quando a vossa família se tornar uma família central, que possa actuar como a fundação sobre a 


qual todas as nações possam ser governadas com a tradição central, pela união completa com os 


Verdadeiros Pais e herança da tradição celestial, ela entrará no domínio das Famílias Reais no Reino 


de Deus.  O lugar onde vocês, então, entrariam é o Reino do Céu.  O Reino não é um lugar onde 


qualquer pessoa pode entrar.  Três gerações têm de tomar a resolução de percorrer esse caminho.  


Desde a avó e avô, até à mãe e pai, marido e mulher, e filhos e filhas, o número de estágios seria 


quatro, e em ordem de linhagem, incluindo o marido e mulher, haveria três gerações.  (228-295, 


5.7.1992) 


 


Então, que foi que eu disse que vocês precisam para atingir a perfeição individual?  É a perfeição 


da criatividade, para que possam, então, reivindicar a posição do Segundo Criador.  De outro 


modo, não poderão permanecer perante Deus, o Sujeito eterno, como Seus objectos eternos, se 


permanecerem sozinhos, como uma das Suas criações individuais.  Compreendem?  Por 


conseguinte, isto é um elemento absolutamente indispensável se vocês quiserem assumir o papel do 


Criador.  Os seres humanos não podem ocupar a posição de importância igual à do Ser Absoluto, 


Deus, sem cumprir esta condição.  Esta é a razão por que Deus não teve outra alternativa senão 


criar um tal princípio.  (137-266, 3.1.1986) 


 


Assemelhando-nos a Deus, do ponto de vista interno, podemos viver com Ele para sempre, 


participar no Seu amor absoluto e herdá-lo, porque o Seu amor é absoluto e ao mesmo tempo único, 


imutável, e eterno.  Como somos os Seus objectos de amor, se o Seu amor absoluto fosse nosso, 


daí resultaria que seríamos o Seu objecto absoluto.  Para expandir este padrão interno no mundo 


criado, baseado nas características de Deus, também precisamos ser criadores.  (303-260, 


9.9.1999) 


 


Precisamos criar o nosso ambiente.  Na posição de sujeito, precisamos recriar os nossos 


companheiros objecto.  Ao criar o Seu objecto de amor, Deus dá mais que tudo o que tem, 


repetidamente; logo, no acto da recriação, também devíamos estar dispostos a dar tudo, mesmo 


arriscando a nossa vida, porque uma vez que estivéssemos preparados para fazer isso, companheiros 


objecto apareceriam automaticamente.  Não há um princípio pelo qual o ser positivo perfeito 


automaticamente cria o ser negativo perfeito?  Quando um positivo perfeito é formado na natureza, 


o negativo aparece naturalmente.  (221-25, 20.10.1991) 


 


Um ser que se tenha unido com a integridade do amor original, e se possa, então, unir 


completamente com as características originais de Deus, é o representativo de Deus, criado como 


Seu objecto.  Por consequência, ao criar o Seu objecto, juntamente com a Sua natureza original, 


Deus conferiu-lhe criatividade, isto é, criatividade absoluta, única, imutável e eterna.  Ele colocou 







no Seu objecto uma tal criatividade absoluta, baseada no amor.  Para ser capaz de criar, uma 


pessoa precisa ter criatividade.  Por outras palavras, pela dádiva do atributo da criatividade, Deus 


estava a dizer ao seu objecto que se assemelhasse a Ele.  (303-260, 9.9.1999) 


 


Entre mim e vocês, quem é superior?  Em que respeito?  Porque seria um superior ao outro, 


quando temos a mesma mente?  A única diferença entre nós, é o grau em que pomos em acção 


aquilo que a nossa mente nos diz que façamos; de outro modo, não somos nada diferentes.  As 


nossas mentes são todas as mesmas.  A base da pessoa e da mente é a mesma.  A única diferença 


está em quanto seguimos as instruções da nossa mente, em quanto expandimos os nossos 


pensamentos ao campo de acção, e em quanto cultivamos o nosso ambiente.  (222-303, 6.11.1991) 


7. A Família Real de Amor 


 


7.1. O Reino do Céu é o lugar onde se entra com a dignidade da família real 


 


O Reino do Céu é um lugar onde podem entrar aqueles que se tornaram príncipes e princesas 


baseados no amor de Deus, e se tornaram membros da Família Real amada pelo Rei e Rainha.  O 


Cristianismo de hoje prega que aqueles que acreditam em Jesus irão para o Reino do Céu, não 


prega?  Eles descobrirão a realidade, quando tiverem passado para o mundo espiritual.  Logo que 


entrem no outro mundo, virão a saber se as palavras do Rev. Moon eram verdadeiras ou não.  


Aquilo que estão agora a afirmar, é ilógico.  De facto, todos os ensinamentos religiosos, até ao 


presente, têm sido ilógicos.  (237-172, 16.11.1992) 


 


As pessoas que podem entrar no Céu são aquelas que se aperfeiçoaram como príncipes e princesas 


unidos com o amor de Deus.  Elas formaram famílias e deram nascimento a filhos e filhas, 


experimentando, desse modo, o amor do domínio da Família Real, e ultimamente levarão tudo isto 


com elas para o Céu.  Tais pessoas podem ser chamadas os cidadãos do Reino do Céu.  Quê!  


Vocês pensam que podem ir para o Reino do Céu, por terem fé em Jesus?  Só Jesus não é 


suficiente.  Ele teve uma esposa?  Um ideal relacional tem de aparecer em quaisquer 


circunstâncias.  Todavia, Jesus, como a figura sujeito, não teve um companheiro objecto.  Por 


conseguinte, ele foi para o paraíso, à espera do tempo em que poderia descer novamente.  As 


igrejas oficiais não fazem nenhuma ideia desta realidade.  (236-261, 8.11.1992) 


 


Aqueles que entrarão no Reino do Céu têm de passar primeiro pelos portões como príncipes e 


princesas de Deus, como os amados filhos da Sua linhagem e os descendentes reais do reino.  Que 


é o Reino do Céu?  É um lugar onde só podem entrar os descendentes reais e membros da Família 


Real.  O reino é o lugar onde podem entrar, tal como são, aqueles que se tornaram filhos de 


descendência directa e colateral, irmãos de fraternidade exemplar, que formaram uma tribo e nação 


exemplares na terra, e viveram com a dignidade da família real..  (236-204, 8.11.1992) 


 







O avô é o dono que representa a realeza proveniente do Reino de Deus e, portanto, devia ser servido 


como um representativo de Deus.  A mãe e o pai são o rei e a rainha, representando todas as 


famílias no mundo.  Não gostariam vocês que a vossa mãe e pai fossem a rainha e o rei?  A 


tradição foi perdida, e, como consequência, precisamos restabelecer o caminho de príncipes, 


princesas e Família Real do mundo celestial, e voltar ao ponto original.  Todas as coisas que foram 


arruinadas e causadas pela Queda humana, tal como amor livre e outras coisas corruptas, têm de ser 


devolvidas ao lugar de origem, com base em amor absoluto, ao lugar onde podem herdar o modo de 


proceder de acordo com o Princípio.  Lá, toda a gente, desde o indivíduo até à família, tribo, 


sociedade, nação e mundo, pode ser recriada.  Só então este mundo pode ser unido.  (233-45, 


20.7.1992)  


 


Os reinos no mundo espiritual e na terra têm de unir-se através de amor.  Logo que o domínio da 


Família Real seja conseguido desse modo, será o centro de tudo, tanto no mundo espiritual como no 


mundo físico.  Portanto, a união aparece onde quer que o domínio da Família Real possa estar.  É 


acerca disso que estou a tentar falar: a união pelo amor do Reino do Céu na terra e no mundo 


espiritual.  Pela primeira vez, toda a gente se pode unir através de amor, com base na Família Real.  


Todas as nações no mundo, assim como todas as tribos no mundo espiritual, se unirão.  (232-326, 


10.7.1992) 


 


O inferno começou a existir depois da Queda humana, não começou?  Por conseguinte, o domínio 


no qual toda a gente, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, pode entrar, depois de passar 


pelos portões de amor dos Verdadeiros Pais, é o Reino do Céu.  Se Adão e Eva não tivessem caído, 


mas, em vez disso, tivessem entrado no Reino do Céu, pelo estabelecimento do amor de 


Verdadeiros Pais, ter-se-iam tornado o modelo para todas as subsequentes famílias do mundo.  O 


Reino de Deus é o lugar onde pode entrar uma família original e exemplar.  Todas as famílias que 


se ligaram ao amor do domínio da Família Real, herdando desse modo a sua tradição, serão como 


os ramos virados para o este, oeste, norte e sul, à medida que crescem a partir de um tronco central.  


Por consequência, podem entrar no Céu, de acordo com o mesmo princípio, o qual é a base de um 


mundo unificado.  Vocês precisam compreender isto claramente.  (231-76, 31.5.1992) 


 


A era do registo, baseada na realeza, na Família Real, chegou.  Contudo, antes que possa ser 


efectuado, a conversão da linhagem tem de ter lugar.  Precisamos devolver a Deus qualquer tipo de 


direito de propriedade que foi para o lado de Satanás, devido à Queda de Adão e Eva, e através do 


amor de Satanás, que foi expresso numa falsa forma do Princípio.  (229-253, 12.4.1992) 


 


Adão e Eva eram o objecto do amor do Rei e herdeiros substanciais do domínio da Família Real.  


Em suma, eram o príncipe e a princesa.  Pelo menos, esse era o caso para Adão e Eva não caídos.  


Devia ser claro que Adão e Eva eram o primeiro filho e filha de Deus, o Grande Rei de todo o 


universo.  (229-57, 9.4.1992) 







 


Vocês deviam cuidar das vossas famílias, de tal modo que elas possam estar aptas para o Reino do 


Céu.  As mulheres precisam ter isto em mente e ensinar esta tradição.  Enquanto amamentam os 


seus filhos e filhas, deviam implantar neles a tradição, dizendo-lhes: “Vocês precisam tornar-se a 


Família Real do reino de Deus.  Eu amo-vos no nome de Deus.  Com base no amor conjugal 


partilhado pelos vossos pais, quando vocês crescerem precisam formar um casal melhor que o 


nosso.  Este é o desejo dos vossos pais”.  (236-159, 4.11.1992) 


 


Este mundo tornou-se um antro do diabo, manchado pelo amor caótico iniciado pelos falsos pais.  


As pessoas deste mundo, cobertas da cabeça até aos pés com a imundície do diabo, precisam ser 


limpas e educadas para se tornarem elegíveis a pertencer ao domínio da Família Real, no reino 


original de Deus.  Isto parece ser trabalho fácil?  Deus esforçou-se para fazer isto durante seis mil 


anos, ou melhor, durante biliões de anos, mas mesmo assim não conseguiu a perfeição de Adão e 


Eva.  (227-279, 11.2.1992) 


 


Todos vocês precisam voltar para a vossa terra natal.  Onde ficaria essa terra natal?  Seria a vossa 


casa, representando o palácio do Reino de Deus.  Tais pensamentos fazem-vos sentir-se bem, ou 


mal?  Quanto mais pobre a vossa casa for, tanto mais vocês virão a pensar: “A Família Real do 


Reino de Deus deixou o seu palácio, em busca das montanhas e ribeiros, e fixou a sua residência 


aqui, onde a água é fresca e a paisagem maravilhosa”.  Um copo de água oferecida por eles seria 


mais precioso que água mineral, porque amor estaria contido nesse copo de água.  Vocês deviam 


compreender que, mais que qualquer outra coisa, contido nessa água está o extracto de verdadeiro 


amor, de valor infinito.  Mesmo que tivessem de comer, durante mil anos, arroz cozinhado com 


essa água, nunca adoeceriam.  Não gostariam de comer este arroz, com o vosso marido?  Os 


vossos sogros não gostariam de comê-lo?  Cada vez que voltassem para casa, pensariam para vós 


próprios: esta é a casa que representa a Família Real do Reino de Deus, que desceu à terra porque 


ansiava por uma casa num lugar tranquilo.  (222-101, 28.10.1991) 


 


O avô, avó, pai e mãe precisam herdar os direitos da realeza como os descendentes reais.  Estamos 


a viver numa tempo em que, se vocês são a filha ou filho primogénito, podem herdar isso, e, por 


conseguinte, deviam ter vivido vidas apropriadas a descendentes reais.  Porém, não o fizeram.  


Portanto, como agora estão cientes disto, a partir deste momento deviam viver para a vossa família 


e, quando tiverem conseguido unidade em amor com o vosso avô, avó, mãe e pai, então, Deus, no 


Reino do Céu, virá habitar convosco.  Quando isso acontecer, vocês serão capazes de viver para 


sempre unidos em amor com o Deus eterno e, assim, essa família na qual Ele habita, viverá 


automaticamente por toda a eternidade.  Essas famílias imortais tornar-se-ão parte do Reino de 


Deus e viverão no palácio da nação de Deus.  Vocês deviam estar cientes do facto que, mesmo no 


mundo de hoje, o movimento que se liga ao Reino de Deus está a ser mobilizado na Coreia, 


envolvendo cento e sessenta nações.  Eu próprio sou aquele que segura bem alto, nesse movimento, 







a bandeira representativa do coração,.  (222-101, 28.10.1991) 


 


Vocês precisam atingir a posição na qual a vossa mente e corpo possam estar em completa 


harmonia com a vida de Deus, com base no Seu amor.  Não importa quem vos tente, precisam 


seguir o vosso caminho, e não ser desencaminhados ou ter de se esconder.  Com confiança em vós 


próprios, têm de ultrapassar todos os obstáculos que apareçam no vosso caminho e tornar-se 


cidadãos do Céu que, por direito, são membros da família real no palácio do Reino de Deus.  Se 


não puderem fazer isto, cairão nas mãos de Satanás.  (222-89, 28.10.1991) 


 


A partir desta altura, vocês precisam tornar-se Famílias Reais baseadas em verdadeiro amor.  Se 


Adão se tornasse parte da Família Real, como o filho de descendência directa, os seus irmãos e 


irmãs, que são os filhos colaterais, tornar-se-iam cidadãos.  Portanto, ao entrarem no Reino do Céu, 


vocês precisam ter dentro de vós o amor e a dignidade e honra dos príncipes e princesas do Reino 


Celestial.  O Reino do Céu, a terra natal original, é um lugar onde precisam entrar com dignidade, 


depois de terem percorrido, com orgulho, o curso da vida.  (220-219, 19.10.1991) 


 


Os cidadãos do Reino de Deus, isto é, os súbditos da nação e tribos do reino, têm a sua origem na 


família real.  Portanto, para podermos ser restabelecidos nas nossas posições originais, precisamos 


aprender por experiência o domínio do coração da Família Real, baseado no verdadeiro amor do 


Reino Celestial; de outro modo, não poderemos entrar no reino.  Estas coisas, que não 


aconteceram, têm sido uma fonte de sofrimento para Deus.  Tem-lhe causado profunda angústia 


não ter tido o Seu príncipe e princesa, e não ter sido capaz de os amar.  Ele também não teve os 


Seus netos como herdeiros reais. 


No processo de crescimento, Adão e Eva falharam em amar de uma posição onde pudessem manter 


a linhagem do Rei, como príncipe e princesa.  Caíram numa posição média, enquanto ainda 


estavam no domínio baseado nos resultados de acordo com o Princípio.  Consequentemente, não 


puderam consultar Deus em pessoa, no que respeita ao desenvolvimento da história original 


baseada no grande empreendimento da criação do Céu e da terra.  (220-47, 14.10.1991) 


 


Vocês talvez tenham tido até este ponto a vossa porção de sofrimentos, mas, mesmo assim, tenho de 


perguntar-vos porque é que não começaram o trabalho de restaurar as vossas tribos para virem a 


fazer parte da família real.  Se eu tomasse esta tarefa, completá-la-ia em seis meses.  Se vocês 


chamassem “Mãe!”, com todo o vosso coração, então, ligada a essa palavra estaria a história de mil 


anos.  No grito, “Irmão mais velho!”, estaria amor de mil anos.  No grito, “Irmã mais velha!”, 


sentiriam o coração de Deus, numa história de mil anos.  Onde pode encontrar-se esse coração, 


desde a altura da criação?  Quando vocês puderem avançar e falar de Deus com base na 


centralidade desse coração, o grande trabalho da recriação terá lugar.  (220-14, 13.10.1991) 


 


Como a perda que veio com a Queda humana teve lugar na família, famílias do Reino do Céu não 







puderam ser formadas, e, assim, também a nação do Reino do Céu não pôde ser formada.  Pôde o 


Reino do Céu vir a existir, ou não?  Deus, que devia estabelecer esse reino, perdeu tudo através da 


Queda humana.  O Reino do Céu está vago.  É um lugar onde só podem entrar aqueles com a 


autoridade e dignidade da Família Real baseada em verdadeiro amor, e que possuem as qualidades 


requeridas para ser os representativos e companheiros objecto de Deus.  Não têm nada de que se 


envergonhar, porque permanecem como os centros do amor do Céu e da terra.  Se todas as 


palavras que digo são verdadeiras, então, membros das outras igrejas estarão em apuros sérios.  


(219-33, 25.8.1991) 


 


O valor do amor está na sua natureza eterna.  Ao receberem o vosso marido, pensaram alguma vez 


nisso, como o momento da entrada no lugar de amor que pode ser respeitado por todo o mundo, 


com o coração de uma rainha recebendo o seu rei?  É com tal percepção de valores que vocês 


precisam dar nascimento aos vossos filhos.  Antes de darem à luz, a partir do dia da concepção, 


precisam pensar que estão a carregar um príncipe ou princesa no vosso útero.  Quando derem à luz 


o vosso bebé, precisam pensar que estão a dar nascimento à Família Real de esperança, como o sol 


nascente, o herdeiro que herdará o universo inteiro.  Nunca pensaram em tais coisas, não é 


verdade?  (218-358, 22.8.1991) 


 


Se a Queda não tivesse ocorrido, Adão e Eva teriam herdado os direitos do filho mais velho, dos 


pais, dos reis do Céu e da terra, ter-se-iam tornado o filho e filha de linhagem directa, e o palácio 


real na terra e no Céu.  Além disso, todos os irmãos teriam herdado, horizontalmente, as tradições 


do palácio de linhagem directa, e as pessoas que tivessem vivido de acordo com a tradição celeste, 


teriam entrado no reino.  Não se pode negar que este reino é um lugar onde podem entrar as 


famílias e tribos que se qualificaram nas tradições de uma Família Real baseada em verdadeiro 


amor.  Dado que aqueles que viveram como se estivessem no ambiente de uma Família Real, quer 


na posição de folhas ou ramos, entrarão no Reino do Céu, podemos chegar à conclusão que todas as 


famílias têm manter as tradições de uma Família Real baseada em amor.  (218-222, 29.7.1991) 


 


Qual é a situação presente dos Estados Unidos?  Originalmente, uma pessoa não podia ser 


separada dos seus avós, pais, ou filhos e filhas.  Estas três gerações não deviam estar separadas, 


porque precisam de se unir para estabelecer a Base de Quatro Posições.  De outro modo, a 


fundação ideal não pode ser feita.  Vocês compreendem isto claramente, não compreendem?  Por 


consequência, Deus está a criar a fundação horizontal, através dos seres humanos unidos a Ele com 


amor.  Se Verdadeiros Pais não tivessem aparecido na terra, nunca poderia haver filhos e filhas de 


Deus no mundo espiritual.  Pela primeira vez, os filhos e filhas de natureza original, nascerão 


através de nós. 


Em suma, através de nós aparecerá uma Família Real de Deus.  Vocês deviam ter orgulho em 


vocês próprios por causa disso.  Depende de nós ligar todas as nações ao Éden original.  (218-


199, 28.7.1991)  







 


Qual é a corrente principal deste mundo de mudança?  São as pessoas que estão a formar famílias 


de verdadeiro amor que vêm da relação entre pai e filhos sob a linhagem de Deus; elas permanecem 


como representantes de todo o Céu e terra, baseados no Seu amor, e as suas vidas afectam o seu 


ambiente, mesmo até aos confins da terra.  Vivendo vidas de fé vibrante, elas podem certamente 


tornar-se membros da família real do Seu Reino.  (194-220, 22.10.1989) 


 


As pessoas que procuro são os membros da família real do Reino do amor de Deus.  Vocês 


precisam tornar-se as sementes.  As sementes com o potencial de se tornarem tais pessoas, deviam 


ser reunidas e armazenadas em preparação para o Inverno de ventos frígidos do norte e neve.  Só 


as sementes que podem manter criatividade dentro de si próprias e produzem nova vida quando o 


sol quente da Primavera desponta e uma brisa quente sopra do sul, tomando a sua direcção de 


acordo com a luz do sol, podem germinar como os rebentos de nova vida.  (180-62, 20.8.1988) 


 


Que devíamos conseguir durante a nossa vida?  Devíamos deixar por detrás um túmulo de amor.  


Essa é a minha conclusão, deixar por detrás um túmulo de amor!  Eu não desejaria nada mais, se 


pudesse viver este momento rodeado por túmulos de amor.  Ainda que uma pessoa se cansasse de 


viver entre túmulos, se estivesse rodeada de amor, não quereria mais nada.  Façamos túmulos de 


amor, enquanto ainda estivermos a viver!  Se conseguirmos isto, teremos sido eternamente 


vitoriosos na vida.  Quando o tempo vier para vocês passarem para o mundo espiritual, depois de 


viverem tal vida, Deus abençoar-vos-á e virá dar-vos as boas-vindas com os Seus filhos e filhas. 


Quando esse tempo vier, se os vossos dedos estiverem nus, os anéis de diamantes do Reino de Deus 


serão colocados neles, e se tiverem vestuário pobre, serão vestidos com o melhor traje usado pela 


Família Real do reino.  (97-167, 12.3.1978)            


 


7.2. Tornem-se pessoas amorosas 


 


Quando se trata de harmonia e regozijo em amor, existe uma grande diferença entre a alegria de 


Deus, na era antes da criação, e o grande estímulo de amor sentido por Ele, ao encontrar-Se e 


harmonizar-Se com os Seus companheiros objecto, depois da criação. 


Mesmo que a dança continuasse durante mil ou dezenas de milhares de anos, não teria fim.  Podia 


Deus dançar sozinho?  Podia cantar sozinho?  Nós nascemos por causa do amor, vivemos para 


amar, e para a causa do amor devemos tornar-nos o objecto do Mestre de amor, que unirá e 


dominará o universo.  Então, poderíamos permanecer na Sua posição.  Quando considerados do 


ponto de vista da esperança que Deus depositou no acto da Criação, os Seus queridos companheiros 


objecto são superiores a Ele e, por isso, permanecem numa posição superior à Sua.   


Por conseguinte, quando chamamos, “Pai Celestial!” Ele vem para nós, e quando Lhe dizemos: 


“Vem!” Ele segue-nos e nunca Se queixa.   Mesmo quando O fazemos seguir-nos durante 


milhares de milhas, continuará a caminhar alegremente atrás de nós.  Palavras não podem exprimir 







a alegria sentida por pais que seguem os filhos.  Quando vêem o Céu e a terra harmonizando-se e 


dando as boas vindas aos filhos, ainda mais que a eles, as células no corpo dos pais ficarão tais 


satisfeitas que rebentarão às gargalhadas.  (215-109, 6.2.1991) 


 


Tudo e toda a gente pode tornar-se um amigo, através de verdadeiro amor.  Mesmo as rochas 


podem falar, de um certo modo.  Falarão do seu aparecimento na altura da criação, do seu modo de 


vida, e tudo o mais acerca delas.  Não é possível que Deus não possa estar ciente disso.  


Montanhas altas e adamantinas, por mais majestosas que possam parecer externamente, quererão 


receber o Seu amor.  Quando Ele lança o Seu olhar numa montanha e pergunta: “Como é que esta 


montanha se tornou tão grande?” ela responderá: “Tornei-me tão grande, para Te dar alegria”.  


Então, Ele não a poderá repreender.  De todos os seres existentes no mundo, não existe um único 


que não seja afectado por amor; todos eles se tornaram objectos de amor.  (183-49, 29.10.1988) 


 


É assim que podemos aperceber-nos da beleza da natureza: “Embora tenhas esta aparência, do meu 


ponto de vista, estás contrabalançando o que, de outro modo, seria desequilibrado em frente do 


universo e do mundo criado sob a bandeira do amor.  Ao criar harmonia, um som estimulante 


precisa ser adicionado, e é por isso que sons agudos e graves existem no universo; vocês também 


existem no mundo comunal da realidade ideal, para desempenharem um papel semelhante a tais 


notas musicais!”  Quando poderem pensar deste modo, o vosso ponto de vista será semelhante ao 


de Deus. 


Sempre que esteja presente e onde quer que esteja presente, o amor procura frescura e originalidade.  


Como aquilo que começou antes da eternidade, e aquilo que continua a existir depois da eternidade 


são semelhantes, e como o amor tem o poder de nos deixar sentir o coração original de Deus 


quando Ele criou o universo, podemos sentir as Suas emoções.  Deste modo, a criação também 


pode falar e sentir.  (182-125, 16.10.1988) 


 


Um elástico faz um som como ting, ting, ting, quando é esticado e, em seguida, retoma o seu 


comprimento original, quando é largado.  Deus compreende que o verdadeiro amor é semelhante a 


este elástico.  Ele nunca o cortará.  Então, quando vocês tiverem finalmente atingido a posição de 


perfeição, dir-vos-á: “Seguir-te-ei para sempre com verdadeiro amor, que é como um elástico.  


Mesmo que vocês sejam muito poderosos, não serão capazes de o cortar.  O mínimo que poderiam 


fazer seria protegê-lo, porque é tão precioso!” 


O próprio Deus é esse elástico de verdadeiro amor.  Obedeçam-Lhe, submetam-se-Lhe 


completamente, respeitem-n’O absolutamente e perguntem-Lhe o que precisa.  Então, Ele 


responderá: “Não preciso de dinheiro; dentro de mim estão montanhas e oceanos cheios dele”.  Se 


precisasse de dinheiro, então, através do Seu poder criador, seria capaz de transformar este mundo 


inteiro em diamantes e minas de ouro, porque criou tudo no mundo.  Nada Lhe seria impossível.  


(217-255, 2.6.1991) 


 







Vocês precisam compreender que não existe ninguém na terra, nem mesmo uma pessoa, que possa 


evitar ser filial para com pais que estejam dispostos a sofrer e a carregar a cruz, pelos filhos, durante 


milhares de anos.  Não gostariam vocês de estar em tal posição, dando tal amor como uma mãe e 


pai, em presença do qual o mundo ou mesmo o próprio Deus exclamaria: “Oh, tu és muito melhor 


que Eu!”?  Se vivessem com um coração grato pela vida que estão a viver agora, mesmo depois de 


darem tudo o que têm e continuassem a dar durante muitos anos e, contudo, conservando mesmo 


assim os Seus pensamentos na vossa mente, então, o próprio Deus vos louvaria. 


Se os filhos vivessem com tal atitude para com os pais, o marido para com a mulher, a mulher para 


com o marido, a família para com a nação, e a nação para com o mundo, que maravilhoso seria esse 


mundo!  Quando isso acontecer, Deus não quererá permanecer no mundo espiritual, mas descerá 


rapidamente para o centro do mundo humano, habitará lá e começará novamente o trabalho da 


criação, para que toda a gente viva em abundância e prosperidade.  (215-243, 20.2.1991) 
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Livro 4  -  A Família Verdadeira 
Capítulo 1. A Família Verdadeira: o Ideal Original da Criação 


 


Seção 1. A Vontade de Deus Através de Adão e Eva 
Muitas pessoas falam sobre a “vontade de Deus”. Apesar deste termo 
parecer muito simples, é muito difícil dar uma resposta caso alguém lhe 
pergunte diretamente: - Qual é a Vontade de Deus? Por outro lado, muitos 
fiéis cristãos até agora têm orado da seguinte maneira: “Pai Celestial, que 
seja feita a Vossa Vontade!” No presente, estamos levando uma vida de fé 
para realizarmos a Vontade de Deus. Porém é uma contradição orarmos 
pela realização da Vontade de Deus sem sabermos o que ela é e sem 
vivermos uma vida de fé em função desta Vontade. (A Família Abençoada e 
o Reino dos Céus Ideal I  - 298) 
 
O que é a vontade de Deus do ponto de vista do Reverendo Moon e da 
Igreja da Unificação? Vejo a Vontade de Deus como a realização do ideal 
de criação pelo qual Deus fez este universo, ou seja, a Vontade de Deus é a 
realização do propósito de criação.  
Quando Deus criou todas as coisas, inevitavelmente fê-las com um propósi-
to definido, portanto, cumprir este propósito por Ele determinado é que vem 
a ser a Vontade Divina. Então, quem é o centro deste propósito? São Adão 
e Eva. Por isso, vejo o propósito da Criação de Deus como a realização do 
ideal da criação, ou seja, o cumprimento do ideal baseado em Adão e Eva. 
Neste caso, o que significa realizar o ideal da criação? Significa formar a 
Base de Quatro Posições. A Base de Quatro Posições é a base da família 
ideal de Deus na qual Adão e Eva, centrados em Deus, tornam-se um casal 
ideal, inseparável e completamente unido, multiplicando filhos. Quando a 
Base de Quatro Posições fosse realizado, Adão e Eva, que estariam unidos 
pelo amor conjugal e centrados em Deus, nunca seriam capazes de aban-
donar a esfera do amor de Deus. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus 
Ideal  I -298) 
 
Qual era o ideal que Deus tinha que consumar através dos antepassados 
humanos? Este ideal era realizar uma família ideal através da união de um 
homem ideal e uma mulher ideal. Então, o que é necessário para a forma-
ção de uma família ideal? Não é somente um homem nem somente uma 
mulher. O que chamamos de família é ao final de contas um elo formado 
pela união entre esposo e esposa e pais e filhos, porém o centro deste elo é 
exatamente o amor de Deus. Baseando-se no amor de Deus, esposo e 
eposa se unem, bem como também chegamos a concluir que a Vontade de 
Deus é a perfeição da família. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus 
Ideal  I -  301) 
 
Qual é o propósito de criação de Deus? Ele não criou Adão e Eva para 
somente vê-los e nada mais. Deus não criou o homem e a mulher para que 
envelhecessem e por fim morressem a sós.  
Deus criou-os para que crescessem, e através do coração de reciprocidade 
para com o sexo oposto que existiria entre eles, construíssem um verdadei-
ro Reino dos Céus na Terra para toda a hunidade, com base no amor divino.  
Nesta união, o homem, Adão, representa o Céu, e Eva, a mulher, represen-
ta a Terra. Portanto, apesar deles serem duas pessoas diferentes, quando 
se unem horizontalmente, o Céu e a Terra são unificados. Quando estas 
duas pessoas se unem com base no amor de Deus, o universo é automati-
camente unificado. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 299)  
 


Seção 2. O que é Absolutamente Necessário para 
Deus 
Por que Deus criou o universo? Deus queria experimentar a alegria através 
do mundo criado. Apesar de Deus ser um Ser Absoluto, Ele não pode sentir 
alegria ao permanecer sozinho. Isto é porque a alegria surge apenas quan-
do existe uma relação de amor com um companheiro. 
O que Deus necessita não é conhecimento, dinheiro ou poder. O próprio 
Deus, que é onisciente e Todo-Poderoso, não precisa de nada disso. Não 
importa o quanto a ciência desenvolva-se, ela não consegue alcançar e 
muito menos ultrapassar o que Deus criou.  


Este universo enorme se move numa ordem e de acordo com princípios. 
Quando consideramos que Deus criou e tem operado este enorme universo, 
que está bem além da compreensão e da ciência humanas, com certeza 
podemos dizer que Deus é também um cientista absoluto. 
Entre todas as coisas existentes não há nenhum poder que seja páreo para 
Deus. O poder de Deus é onisciente, onipotente e absoluto. Mais ainda, 
Deus é um Ser eterno, imutável e auto-existente. Se há algo que um Deus 
assim deseje, o que viria a ser isto? O que Deus desejaria não sendo isso 
nem dinheiro, nem conhecimento e nem poder? A questão é: do que Deus 
necessita?  
Há somente uma coisa que Deus meramente necessita e de forma absoluta. 
É algo que é absolutamente necessário para Deus ao passo que também é 
absolutamente necessário para os seres humanos, ou seja, o amor verda-
deiro.  
Assim sendo, há como Deus receber amor ao estar só? Algumas pessoas 
poderiam dizer que Deus pode experimentar o amor por Si mesmo caso Ele 
deseje, porém me desculpem – não funciona assim! O que Deus mais 
necessita é de um objeto com quem Ele possa compartilhar amor verdadei-
ro. Ninguém sabia disto. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal I - 
304) 
 
Se Deus é um Ser Absoluto, a questão é: por que este Ser Absoluto criou 
os seres humanos? Não foi devido a dinheiro, nem devido a conhecimento e 
muito menos para ter poder. Ele criou os seres humanos devido a esta ser a 
única maneira Dele poder experimentar o amor.  
A partir desta perspectiva, o fato de Deus ser o pai e os seres humanos 
serem filhos e filhas faz com que se forme um eixo. Se este eixo fosse 
conectado, seria impossível separar o ser humano e Deus da relação de 
amor entre eles. Vocês acreditam que um ser humano que tenha provado 
do amor original de Deus pensaria em se separar Dele?  
As abelhas provam o néctar na primavera. Ao se puxar a cauda de uma 
abelha que está sugando o néctar ela não deixará de sugá-lo nem mesmo 
se sua cauda seja arrancada de seu corpo.  
O que aconteceria se vocês experimentassem o amor de Deus? Mesmo 
que fossem separados dele por algum motivo, voltariam e se agarrariam a 
ele para não soltá-lo novamente.  
Se o padrão de funcionamento do universo estivesse conectado a este eixo 
de amor, uma família seria formada pela unidade de um homem e uma 
mulher aperfeiçoados como indivíduos como a manifestação de uma família 
baseada em amor. Em seguida, uma tribo, um povo e um mundo se mani-
festarão tendo este amor como eixo. (A Família Abençoada e o Reino dos 
Céus Ideal  – 305) 
 


Seção 3. O Eterno Parceiro de Amor de Deus 
Deus criou este mundo, e se perguntarmos a Ele o porque Dele tê-lo criado, 
a resposta seria: “porque é bom”. Em outras palavras, Ele criou porque 
pensava que seria bom, e criou em função de obter alegria a partir dele.  
O que temos que fazer para estarmos bem, ou seja, para obtermos alegria? 
Conseguimos estas coisas na forma de amor. Por isso, podemos concluir 
que Deus criou este mundo, na busca de obter alegria através da realização 
do amor. Ele criou este mundo em prol da realização do amor.  
Deus criou o universo para sentira alegria ao ver a formação de um mundo 
de amor, concordância e harmonia, onde a humanidade e a criação uniriam-
se com base no amor divino. Criou para sentir alegria ao ver o ser humano 
criar os verdadeiros laços de esposo e esposa baseando-se no amor divino 
e formando uma família, uma tribo, um povo, uma nação e um mundo 
únicos e envoltos em amor verdadeiro.  Ele criou o universo para experi-
mentar a alegria do amor através de formar uma unidade de coração com 
todos os seres humanos. Isto era exatamente o ideal de criação de Deus. (A 
Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal -302)  
 
O único sonho de Deus é realizar seu ideal de amor. Porém, Deus não pode 
realizar o ideal de amor sozinho. Desejos tais como amor, felicidade e 
alegria não podem ser realizados com base em um indivíduo apenas. Eles 
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absolutamente não se concretizam na ausência de um companheiro. (A 
Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal I - 303)  
 
Embora Deus seja um Ser absoluto, Ele necessita de alguém que seja Seu 
parceiro de amor. O parceiro de amor de Deus é de fato o ser humano. 
Quando o ser humano coloca-se diante de Deus portando um amor perfeito 
para ser o parceiro de amor Dele, Deus torna-se um Deus de felicidade, um 
Deus que encontrou o ideal de alegria. (A Família Abençoada e o Reino dos 
Céus Ideal  - 303) 
 
Por que os seres humanos são necessários para Deus? Por que os seres 
humanos são necessários para a execução do ideal de Deus? Podemos 
dizer que os seres humanos são necessários para a compleição do amor de 
Deus.  
Então, o que é o amor de Deus? Obviamente é o fato das pessoas eterna-
mente se quererem bem entre si, mas podemos dizer que o mais importante 
é o fato de Deus querer bem ao ser humano por toda a eternidade.  
Dessa forma, os seres humanos são os eternos parceiros de amor de Deus. 
Desde o dia que Deus criou Adão e Eva como Seus parceiros de amor, Ele 
desejava vê-los e revê-los e mesmo depois de vê-los várias vezes, vê-los 
ainda mais. Ele queria ficar com eles vez após vez, e mesmo depois de 
estar junto deles por inúmeras vezes, ainda assim, ele desejaria estar com 
eles mais e mais. Ele queria viver e viver com eles, e mesmo depois de 
viver muito tempos junto deles, mesmo assim, desejaria viver ainda mais na 
companhia deles, para toda e toda a eternidade. Possuir objetos de amor 
que sejam assim é o ideal da criação de Deus. (A Família Abençoada e o 
Reino dos Céus Ideal – 306) 
 


Seção 4. O Propósito de Criar Adão e Eva  
Em Gen. 1:27 está escrito: “E criou Deus o homem à sua imagem; à ima-
gem de Deus o criou; macho e fêmea os criou. Indubitavelmente, podemos 
deduzir a partir disto e chegarmos a conclusão de que Deus é um ser que 
combina o caráter masculino e o caráter feminino.  
Um Deus assim não podia ficar sozinho e devido a necessidade de um 
companheiro é que Ele não podia evitar de criar este mundo. Assim, o 
resultado de Sua criação foi um homem e uma mulher. (A Família Abençoa-
da e o Reino dos Céus Ideal - 307)  
 
Primeiro, Deus criou Adão e Eva para que Ele pudesse utilizar um corpo e 
segundo, para aperfeiçoar Seu amor. Quando Adão e Eva tivessem se 
aperfeiçoado e tivessem se convertido nos seres substanciais do amor –
sendo que através disso eles teriam se tornado um só - Deus poderia 
habitar com eles e converter-se no Pai-Mãe de amor da humanidade perfei-
ta. Dessa forma, Adão e Eva, os pais substanciais com forma visível, podem 
multiplicar filhos substanciais que formam um mundo ideal.  
Quando isto ocorrer, o mundo espiritual e o mundo terreno serão conecta-
dos através do ser humano, e foi para cumprir também este propósito de 
conectar o mundo espiritual e o mundo terreno que o ser humano foi criado.  
Enquanto Adão e Eva estão no plano terreno, Deus habita com eles basea-
do no amor como o Pai-Mãe verdadeiro e substancial da humanidade, e 
logo, quando Adão e Eva passam para o mundo espiritual, Ele poderá 
continuar esta relação na posição de pais através deles. Não obstante, 
deveficar claramente entendido que estes planos não foram realizados 
devido a Queda de Adão e Eva. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus 
Ideal – 308) 
 
Deus é invisível. Para que este Deus invisível possua uma forma substanci-
al é que Ele criou o Adão e Eva. Quando o Adão e Eva, nos quais Deus 
habita em suas mentes, aperfeiçoam-se, casam-se e têm filhos, Deus 
converte-se no pai interno e Adão no pai externo. Quando isto acontecer, 
Adão se assemelhará a Deus completamente.  
Se Adão e Eva, semelhantes a Deus, tivessem se convertido no pai e mãe 
da humanidade, a existência de Deus poderia ter sido percebida diretamen-
te através da história. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 
307) 
 
O propósito de Deus criar o homem e a mulher é que os dois se amem e 
formem uma unidade. Ele não criou Adão para o benefício dele mesmo, e 
nem criou Eva par ao benefício dela mesma. Criou Adão para o bem de Eva 
e Eva par ao bem de Adão.  
Mais ainda, Deus também não criou Adão e Eva para Seu próprio amor e 
alegria. Não devido a conhecimento, poder e dinheiro que Ele os criou. O 
Deus todo-poderoso não necessita de conhecimento, dinheiro ou poder; Ele 


necessita somente de amor. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus 
Ideal – 308) 
 
A razão de Deus ter criado Adão e Eva não foi para dar-lhes conhecimento, 
poder ou riquezas para que eles vivessem abastados. O propósito de criá-
los foi estabelecer Adão e Eva como os seres substanciais de amor. (A 
Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 308) 
 


Seção 5. O Momento do Primeiro Amor de Adão e 
Eva 
A razão de Deus ter dito a Adão e Eva: "não comam" foi porque ainda não 
era o momento oportuno para eles se amarem. Porque Adão e Eva ainda 
estavam no período de crescimento, Deus lhes deu um mandamento para 
que esperassem até o amadurecimento. (A Família Abençoada e o Reino 
dos Céus Ideal – 310) 
 
Os seres humanos esperam com ansiedade durante o período da adoles-
cência. Devemos saber o motivo de termos que esperar até este momento. 
É possível que um homem e uma mulher de pronto já se unam e se amem, 
mas porque há a necessidade de se esperar? É por causa do amor. Como 
temos que atravessar a adolescência para amadurecermos, é imprescindí-
vel a realização de certas condições de auto-domínio antes da chegada 
deste momento. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 310) 
 
Qual deveria ter sido a atitude de Adão e Eva perante a educação que Deus 
lhes estava impondo? Como a relação de Deus com Adão e Eva é uma 
relação de pai e filho, eles deveriam segui-Lo e obedecê-Lo onde quer que 
Ele fosse. Porém, eles não agiram desta maneira, se não que ao contrário 
abandonaram suas posições originais e desobedeceram enquanto que 
deveriam ter observado e acatado absolutamente as palavras já que elas 
eram provenientes de Deus, um Ser absoluto. (A Família Abençoada e o 
Reino dos Céus Ideal – 310) 
 
Adão e Eva, como Senhores de toda a criação, deveriam ter esperado até o 
tempo decidido pelo Deus Pai, ou seja, deveriam ter esperado até que eles 
tivessem amadurecido física e espiritualmente.  
Deus disse a Adão e Eva: “sejam frutíferos e multipliquem”. Isto significa 
que somente depois de seus corpos espiritual e físico tivessem crescido e 
amadurecido completamente é que eles poderiam começar uma vida de 
amor conjugal e ter filhos.  
Adão e Eva sempre andavam juntos enquanto seus corpos cresciam. De-
vem ter ocorrido momentos quando Eva se assustava devido alguma coisa 
e saltava nos braços de Adão ou se escondia atrás dele. Em tais circuns-
tâncias, Eva se sentiria aliviada e protegida nos braços de Adão, enquanto 
em que ao mesmo tempo, ela seria incitada de forma ideal. Adão não 
sentiria aversão ao receber Eva em seus braços e também se sentiria 
incitado sexualmente devido aos seus corpos serem diferentes. Nesta 
situação, entre Adão e Eva, quem primeiro adotou uma atitude sensual? Foi 
Eva que assustada saltou nos braços de Adão. A partir deste momento o 
contato sexual deles começou a aumentar gradualmente. Deus criou o 
universo com amor, por conseguinte, Adão e Eva deveriam ter feito do 
mundo criado uma comunidade de amor baseada no amor de Deus, conec-
tando este mundo com Deus. Como esta era a responsabilidade deles, 
Adão e Eva deveriam ter pensado em como eles poderiam compartilhar o 
amor que Deus havia concedido e com que tipo de atitude deveriam fazer 
isso. Esta questão do amor era muito séria. Tão séria que até mesmo 
poderia decidir se eles viveriam ou morreriam. (A Família Abençoada e o 
Reino dos Céus Ideal – 310) 
 
De onde parte o amor? Ele parte da perfeição da individualidade. Segundo 
o ponto de vista do Princípio, vocês somente podem amar verdadeiramente 
depois de se aperfeiçoarem. A relação de amor pode começar somente 
quando tenham passado pelo período da adolescência e tenham amadure-
cido o suficiente para assumirem a responsabilidade e comungarem com a 
harmonia do universo. Porém, no caso de Adão e Eva, isto não aconteceu. 
Que tipo de amor foi o deles? Não foi um amor a partir da posição de serem 
capazes de unificarem todas as coisas criadas no universo. Não foi um 
amor sujeito. O amor deles deveria ser um amor central (sujeito) e essencial.  
Porém eles não realizaram este amor essencial. (A Família Abençoada e o 
Reino dos Céus Ideal – 317) 
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Seção 6. Todos os Seres São Aperfeiçoados Somen-
te Através do Amor 
O que chamamos de perfeição individual significa a contínua ação de dar e 
receber onde a mente e o corpo formam uma perfeita unidade sobre a 
natureza do amor criado originalmente por Deus, de modo que estes pos-
sam crescer e amadurecer. A perfeição pode ser alcançada somente ao se 
partir do amor, amadurecer nele e quando este então gera brotos e frutos. 
Quando desta forma, a base do amor maduro é firmada, Deus pode vir a 
habitar em meio a estes laços de amor. Quando o amor não está comple-
tamente amadurecido, a base para se gerar frutos não pode ser formada.  
Tudo o que existe foi criado segundo as normas do amor, que ainda conti-
nuam existindo. Observando até mesmo as plantas, vemos que elas quando 
suas flores desabrocham, através do estame e do pistilo que estão dentro 
da flor, ou seja, através de uma ação cíclica, os frutos são gerados. Isto é 
uma verdade válida também para o reino animal e para o mundo humano, 
pois todos mantém sua existência através da ação cíclica do amor. De igual 
forma, todas as coisas da criação estão destinadas a atingirem a perfeição 
e a compleição somente depois de passarem por uma relação de amor. Em 
outras palavras, toda existência pode tornar-se completa e perfeita somente 
através do amor. No caso dos seres humanos, somente quando eles estão 
em uma posição que se ajusta com o coração de amor de Deus, é que a 
mente e o corpo deles podem fundir-se, tornando-se um só, e assim, inte-
grando-se a dimensão do amor de Deus, é que podem considerar-se como 
seres humanos maduros. Nesta ocasião é que pela primeira vez poderão 
partir rumo a perfeição individual como seres humanos originais sem Queda. 
( A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 314) 
 
Entre a mente e o corpo, a mente é quem se baseia no céu e o corpo se 
baseia no que do mundo, mas, quando dissermos que tal mente e corpo se 
tornaram um só, a ideologia para tanto será chamada de que? Será chama-
da de “cosmo-ismo”. Sabem o que significa “cosmo-ismo”? É a ideologia 
que propõe atingirmos o ponto onde Céu e Terra, ou seja, o mundo incorpó-
reo e o mundo corpóreo se unem formando um só mundo. 
Se alguém deseja dominar o universo, a pessoa que se predisponha a isto 
será capaz de assim fazê-lo sem antes unir sua mente e corpo? Sem con-
seguir esta unidade ela perecerá. Assim, quando a mente e corpo tornam-
se unidos com base em Deus, Ele passa a ser o Deus interno e o indivíduo 
passa a ser o Deus externo. Com base em que a mente e o corpo se unem? 
Com base no amor é que eles atingem unidade. (A Família Abençoada e o 
Reino dos Céus Ideal – 314)  
 
Adão tem que formar uma unidade com Deus. O que os vincula é o amor. O 
ser humano é o representante em plano horizontal do mundo existente e 
Deus é o representante tri-dimensional. O centro que os vincula eternamen-
te é exatamente o laço chamado amor.  
Quando o ser humano, que possui um corpo físico, forma uma unidade com 
Deus, seus corações e sentimentos ficam inebriados com a alegria e felici-
dade infinitas. Por fim, Deus e os seres humanos tornam-se um só. Através 
do amor, os seres humanos e o mundo também tornam-se um e a partir 
disso inicia-se a realização do mundo ideal do propósito de criação de Deus. 
(A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 307)  
  
Quando Adão e Eva chegam aos 16, 17, ou 18, atingem o período da 
adoslescência e começam a reconhecer o sexo oposto. Tal como uma 
pessoa se torna extasiada pela fragrância de uma flor desabrochada, o 
mesmo acontece quando Adão e Eva estão maduros e começam a pensar 
no sexo oposto. Até mesmo Deus fica maravilhado com a fragrância de 
amor deles. Quando o amor de Deus e a mente e corpo de Adão e Eva se 
tornam um, é formado o núcleo do universo e eles podem entrar nos trilhos 
originais capazes de controlar todos os tipos de amor.  
Contudo, eles desviaram-se desse caminho. Se isto não tivesse acontecido, 
eles teriam se unido completamente; e caso tivessem se unido 
completamente, Deus não poderia abandoná-los e muito menos Adão e Eva 
poderiam abandoná-Lo. Assim, os descendentes deles teriam sido 
conectados geração após geração e formado uma tribo, um povo, uma 
nação e o mundo.  Este então seria um mundo esplêndido que seria o 
Reino dos Céus na Terra.  (A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal 
– 312) 


Seção 7. O Maior Motivo de Orgulho do Ser Humano 
Deus criou um homem e uma mulher e desejava que eles se casassem e 
vivessem de uma maneira celestial. Porém, para abençoá-los como esposo 
e esposa celestiais, Ele somente poderia fazer isso depois que eles alcan-


çassem a perfeição como solteiros. O plano de Deus era converter Adão e 
Eva no primeiro esposo e esposa verdadeiros na história.  
O plano de Deus era fazer de Adão e Eva o primeiro esposo e a primeira 
esposa celestiais na história e começar o estabelecimento do Reino dos 
Céus com base neles. Se este propósito tivesse sido realizado duas das 
Três Grandes Bênçãos de Deus – ou seja:  “frutificai e multiplicai-vos – 
teriam sido realizadas.  
Deus concedeu à eles o poder de multiplicarem os filhos de Deus. Desta 
forma, os filhos deles seriam seres humanos perfeitos e sem pecado. (A 
Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 319) 
 
O que mais poderia acontecer com Adão e Eva? O pecado nunca haveria 
sido transmitido ao ser humano. Desta maneira, ao darem a luz a filhos, 
Adão e Eva se tornariam o pai verdadeiro e a mãe verdadeira centrados em 
Deus e teriam se tornado os Verdadeiros Pais da humanidade.  
Se Adão e Eva não tivessem caído, mas ao contrário, tivessem atingido a 
perfeição, eles não somente teriam conseguido a perfeição individual más 
também, a perfeição da história universal. Além disso, uma nova família, 
centrada no amor de Deus, teria começado. Se um clã, uma tribo, um povo, 
uma nação e o mundo surgissem a partir desta família, convertendo-se 
desta maneira em uma grande família que serve e atende a Deus, o centro 
desta grande comunidade seria Deus e Adão.  
Neste mundo, o dia-a-dia ou o curso de vida da família de Adão, centrada 
em Deus, teria sido estabelecido como uma tradição histórica. O estilo de 
vida, os costumes, os bons modos e as circunstâncias de vida deles teriam 
se tornado uma tradição histórica. Esta tradição histórica não poderia deixar 
de ser uma tradição entrelaçada ao amor de Deus.  
O amor de Deus é a origem da vida; é a fonte de todos os ideais de modo 
que, mesmo que se queira, ninguém pode abandonar o seio de Deus, e 
caso abandone, não resta outra opção a não ser retornar para ele. Até 
mesmo no mundo decaído, vemos que quando uma pessoa que vivia com 
seus pais acaba tendo que deixá-los e também aos seus irmãos e irmãs, 
esta sempre sentirá solidão e saudades de seus pais e irmãos.  
Da mesma forma, uma vez que estão unidos a Deus, que é o sujeito da vida 
e dos ideais, vocês nunca mais poderão deixar o seio Dele. Se partirem, 
sentir-se-ão solitários e despojados de felicidade; portanto, não há nenhuma 
outra opção senão unirem-se à dimensão do amor de Deus.  
Se algo do que os seres humanos podem se orgulhar ao estarem nesta 
posição estas coisas são: primeiro é o fato de Deus ser o meu pai, segundo 
é ser um filho ou filha que pode receber o amor de Deus e em terceiro é ser 
um herdeiro do universo criado por Deus. Hoje em dia as pessoas munda-
nas consideram motivo de orgulho o fato de alguém ser genro de uma 
família abastada. Porém, não há maior motivo de orgulho do que Deus ser 
meu pai e de eu poder receber completamente o amor deste pai. ( Família 
Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 319) 
 
Se Adão e Eva tivessem estabelecido uma família ideal centrada em Deus, 
então, a Vontade de Deus teria sido realizada. A família de Adão atenderia 
a Deus, acima deles, como Pai, e abaixo, a partir da posição de antepassa-
dos, se tornariam capazes de preparar o ponto de partida único de fusão do 
amor. Esta família se converteria na base através da qual Adão e Eva 
poderiam fundir-se em amor para aperfeiçoarem seus ideais. (A Família 
Abençoada e o Reino dos Céus Ideal - 320) 
 


Seção 8. A Família de Adão deveria estabelecer a 
Tradição como uma Família Verdadeira 
Se os primeiros antepassados humanos não tivessem caído vocês nasceri-
am como filhos e filhas de quem? Naturalmente vocês teriam nascido como 
filhos e filhas de Deus. Se Adão e Eva não tivessem caído, toda a humani-
dade teria sido filhos e filhas legítimos de Deus. Nós não teríamos sido 
pessoas zombadas, dominadas ou acusadas por nossos inimigos.  
Nós teríamos nos tornado filhos e filhas de Deus com autoridade absoluta 
para representar a onipotência de Deus onde quer que fôssemos. Quando 
uma família é formada centrada neste filho, esta família é a família de Deus, 
perante a qual toda a existência no universo físico e espiritual deveria 
render-se. Além disso, quando uma tribo centrada nesta família é projetada, 
toda a Criação deverá protegê-la e ser absorvida por ela.  
Porém devido a Queda, os seres humanos não perderam apenas as suas 
posições como filhos e filhas de Deus, más além disso, são atormentados 
por seus inimigos. Se os antepassados humanos não tivessem desobedeci-
do o mandamento de Deus e tivessem se unido eternamente com Ele, 
ninguém seria capaz de desviá-los da relação de amor baseada em tal 
unidade.  
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Até mesmo depois de nascidos e crescidos como filhos e filhas de alguém, 
caso lhes perguntasse: “quem são seus pais?” não haveria nenhuma teoria 
ou doutrina que pudesse negar que eles são filhos de Deus. Eles não 
poderiam negar nem mesmo se fossem ameaçados com uma arma ou uma 
faca. (O Completo Testamento I – 330) 
 
Se a Queda não tivesse acontecido teria sido formada, no Jardim do Éden, 
a primeira família divina e esta teria prosperado dentro do domínio de Deus, 
sem ter nenhuma relação com Satanás. (A Família Abençoada e o Reino 
dos Céus Ideal  – 330) 
 
Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam recebido o amor total de 
Deus. Se eles tivessem se unido ao amor de Deus como o filho e a filha que 
recebem o amor completo Dele, eles teriam gerado filhos baseados no amor 
divino. Então, rodeados pelo amor verdadeiro de Deus, teriam estabelecido 
as tradições de esposo e esposa e de filhos. Caso a tradição da família  
centrada em Deus tivesse sido estabelecida, a Vontade de Deus teria sido 
instaurada. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 330) 
 
Conforme a Vontade de Deus, Adão e Eva deveria ter se aperfeiçoado, 
recebido a benção, e estabelecido a nação de Deus começando a partir da 
família deles. A perfeição deles deveria ter sido atingida com base no amor 
verdadeiro. Atendendo à Deus, se Adão e Eva tivessem satisfeito as condi-
ções horizontais, teria sido iniciado o mundo do ideal da criação que através 
de sua expansão alcançaria todo o universo.  
Dentro da tradição de Adão e Eva atingir uma unidade como casal, um 
mundo único teria sido formado. Porém, Adão e Eva abandonaram a Vonta-
de de Deus e por fim caíram. (A Família Abençoada e o Reino dos Céus 
Ideal – 332) 
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Seção 1. A Lei do Amor de Deus com Base na Famí-
lia 
Desde o início da história humana, quem na face da terra até agora conse-
guiu realizar o amor verdadeiro para com seus pais, o amor verdadeiro 
entre esposo e esposa e o amor verdadeiro entre irmãos? O amor verdadei-
ro é algo absoluto.  (20-40, 31/03/1968) 
 
O amor de Deus manifesta-se como amor paterno, amor conjugal e amor 
filial. Para os seres humanos, estes três grandes amores portam a autorida-
de existencial eterna capaz de transcender o sepulcro absoluto. Por isso, é 
que, quando nos juntamos a estes três grandes amores, ficamos felizes. 
Quando eles são perfeitos, nossa felicidade também é perfeita, e na ausên-
cia deles o infortúnio se faz presente.  
Uma pessoa sem mãe é feliz? A infelicidade dela é do tamanho da ausência 
da mãe de sua mãe. Além disso, alguém é feliz sem ter pai? Os que não 
têm um pai invejam aos que têm. Para se ser feliz não se pode ter inveja. 
No amor também, deve-se eliminar a inveja. Felicidade significa não ter o 
que invejar. O mesmo é válido para o amor. Se há algo que você invejam 
não podem dizer que são felizes. Não podem ser felizes sem terem um pai 
e uma mãe.  
Não importa o quanto o homem brade aos ventos o fato de ser magnânimo - 
ele necessita de uma mulher. Ele precisa de uma esposa. @@@ Também, 
se em meio a vida de casados ao viverem felizes subitamente o esposo se 
for a esposa cairá em prantos. Não pode faltar o homem bem como a 
mulher também não pode estar ausente.  
E mais, mesmo que se viva amorosamente como um casal sem se ter filhos 
e filhas não se é feliz. Vocês precisam apenas de filhos homens? Ambos, 
filhos e filhas são necessários. Por exemplo para os pais como é ter apenas 
um casal de filhos?  
Um filho homem precisa ter irmão e irmã mais velha, bem como uma filha 
também. Estes também necessitam de irmãos e irmãs mais novos. Deve 
haver todos, irmão mais velho, irmã mais velhas, irmão e irmã mais novos.  
Sem possuir a todos estes se é infeliz. Uma família que possua todos estes, 
irmãos e irmãs, mais velhos e mais novos, em perfeita unidade, é protegida 
por Deus por que se tornará a fonte do clã, da nação e do povo.  
Tomando a mim como centro tenho meu pai, minha mãe meu irmão mais 
velho, minha irmã mais velha e mais, irmão e irmã mais novos. Somando 
comigo somos 7 pessoas. Devido a isso o número 7 é o número da perfei-
ção. Aqui devemos entender o dito amor aperfeiçoado. De que maneira o 
número 7 é o número da perfeição? Devido a que se diz no cristianismo que 
a criação foi completada em 7 dias?  
Devido ao conteúdo que lhes disse. O número 3 é o número do Céu e o 
número 4 é o número da Terra. Aqui o número 3 é devido a soma de meu 
pai, minha mãe e eu que resulta em 3. Assim por que falamos sobre o 
número 4? Adicionando-se a isso meus irmãos forma-se o número 4. (Sele-
ção de Sermões 20-40) 
 
Saibam que o número 7 é o número da perfeição. O Deus Pai, Deus Filho e 
Deus Espírito Santo é na verdade Deus com Adão e Eva centrados nele. 
Falar sobre o Deus Pai, é se referir aos laços de relacionamento vertical de 
acima e abaixo, o amor dos pais que tomam o lugar do Céu e Terra. Obser-
vando a partir de si mesmo, irmão mais velho e irmã mais velha são como 
leste e oeste e irmão mais novo e irmã mais nova são como “sul e norte” e 
ao se aperfeiçoar isto, forma-se um sólido (3 dimensões). Esta é a lei do 
amor. 
Devido a isso não há entre todas as leis científicas, nenhuma a que não se 
aplique as leis e fórmulas baseadas nos princípios matemáticos. A partir da 
lei do amor de Deus é que o surge o conceito de onde se origina o princípio 
da criação. Quanto esta lei do amor assumir sua devida posição a fonte da 
paz será estabelecida. (정선 5-18) &&& 
 


Seção 2. O Motivo pelo qual 3 Gerações devem Con-
viver em uma Família  
Vovô, vovó, sogro, sogra, cunhados e até os netos, devem todos viver 
juntos. Para se viver,  tomando por base um centro, devem fixar as três 
gerações como formação, crescimento e aperfeiçoamento. 


Não se deve amar apenas ao pai e a mãe, mas sim, deve se saber como 
amar o avô pois assim é que se ama à Deus. Colocando o avô acima do pai 
e da mãe e aprendendo a amá-lo assim ama-se à Deus.  
Assim sendo, por que não é bom estar sem esposo? Por que não é bom 
não ter pais? Por que não é bom não se ter filhos? Por que tendo as estes 
pode-se atender à Deus.  
É uma regra, têm que haver os pais, têm que haver os filhos. Os pais são 
necessários e em seguida o casal é necessário os filhos são necessários. 
Por que se fazem necessários estes? A lógica que se estabelece é que para 
se criar uma relação com Deus os pais são necessários, bem como o 
cônjuge e os filhos também o são.  
Vocês devem compreender claramente por que os pais, o cônjuge e os 
filhos são necessários. Não se pode ficar sem saber isto. É preciso se ir 
para baixo, para o centro, para cima bem como para os lados, e para todas 
as quatro direções. Mesmo que seja o neto, ao se ter amor e ao gostar do 
vovô, o vovô dirá: “Ó você é bom! Ó que bom!”. Por isso, a nossa Igreja de 
Unificação para criar o mundo original centrado no amor original, vem 
constituindo este padrão familiar. É um fato surpreendente que pela primeira 
vez através do mundo religioso, estes conteúdos tem sido ensinados. 
(Coletânea 128-17)   
 
Por que uma esposa chora se seu esposo falece? Por que se chora ao não 
ter filhos? Não é pela tristeza, mas sim por que deve-se estar em conso-
nância com todos os princípios fundamentais do universo de norte, a sul, 
leste a oeste.   
Então, a força de existência do universo é uma força que protege o ideal de 
reciprocidade. Devido a isso, tudo está em dar e receber. Norte e sul estão 
em dar e receber; os pólos norte e sul estão em dar e receber, e como tais, 
até entre as estrelas há o dar e receber. Sem haver reciprocidade não se 
pode existir.   
Havendo uma existência ideal perfeitamente unificada, o universo então a 
protegerá. É uma via de regra que a sorte celestial a protegerá de forma a 
que se mantenha para a eternidade. Tudo mais cooperará para isso. Porém 
sem haver os filhos anda disso é possível.    
Atualmente na Europa Ocidental segue-se a noção de que os filhos não são 
necessários, mas vejamos se realmente eles são desnecessários. Vão e 
vejam no mundo espiritual. O lugar onde se estará inevitavelmente tem o 
que está acima e o que está abaixo, passando através do número 3, deve-
se atravessar 3 estágios. Por isso, todas as coisas possuem 3 estágios. 
Deve-se atender aos pais, possuir um cônjuge e ter filhos. Sem haver os 
filhos não se está de acordo aos princípios das leis naturais. 
Quando isto é divido ao meio, há três estágios para o homem e três está-
gios para a mulher. Pela combinação de ambos, um mundo ideal pode ser 
estabelecido com o número 3 unificado. Significa dizer que o ideal é que 
haja o avô e avó, pai e mãe e você. A ética familiar da Igreja de Unificação 
parte disto. (Coletânea 70-76)   
 


Seção 3. Os Pais, a Fonte do Amor 
Os órfãos são impossibilitados de ter laços de afinidade com seus pais. 
Todas as pessoas desejam receber amor. Forma ideal deste amor são os 
pais. Podemos dizer que uma pessoa que desejando receber este amor não 
o consegue e querendo amar aos pais não o pode fazer, é uma pessoa 
desafortunada.  
Não importando quantas cem, ou mil vezes uma pessoa possa ser mais 
pobre do que um órfão, se ela puder atender aos seus pais vivendo em 
piedade filial ela sempre poderá vangloriar-se perante o órfão dizendo: 
“Você tem mãe e pai? Não tem... Do que te adianta ser tão bem apessoado 
se nem tem pai e mãe!!!”. E mais ainda poderia dizer: “Eu nasci sem boas 
condições e incapacitado mas você não tem nem pai nem mãe?” (Coletâ-
nea 39-232) 
 
Em resumo o que são os pais? Mesmo que alguém seja para o mundo um 
grande vencedor através da força ou por sua inteligência e por sua posição 
possa ignorar a seu pai e mãe que são pessoas comuns apontando o dedo 
a estes, como bem entender, mesmo assim por que um filho não consegui-
ria fazer isto? É algo que deve-se saber. Mesmo podendo dizer para seus 
pais – “Seus fulanos!!!” – devido a ser o número em força ou o número um 
em inteligência, mesmo assim ele não o faz.  
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Onde está a origem do amor? A partir de onde vem o amor? A partir de mim 
mesmo? Não. Ele vem a partir dos pais. Isto é por que a origem do amor 
não sou eu mesmo mas sim meus pais.  O efeito não pode existir sem 
reconhecer sua causa. Ele não pode fazer isso devido a entender que não 
se é o dono do amor ao centralizar-se em si mesmo. Assim sendo ele vem 
perante os pais e dizendo: “Sim, pai, mãe eu concordo”. 
Se os pais dizem: “Por mais que você tem um nome importante e seja 
poderoso não pode de maneira nenhuma desviar-se de suas obrigações 
perante seu pai e sua mãe” este filho responde: “Sim, sim, sim... Pai e mãe 
eu concordo”. Por que? Devido a existência do amor. Devido aos pais 
serem os sujeitos e os filhos serem os objetos. Os sujeitos vivem para os 
objetos e os objetos devem seguir ao sujeito, isto é uma regra fundamental 
dos princípios celestiais. No dia em que se destrói isto todo o lar cai na 
invalidez. As regras fundamentais dos princípios celestiais mesmo para um 
ser humano ignorante são conhecidas devido nascermos seguindo esta 
disposição natural. Por ser assim, não importa o quão vitorioso e forte se 
seja a nível externo, perante seus pais tem que se inclinar a cabeça. (Cole-
tânea 50-135) 
 
O mundo humano tem lutado continuamente, recorrendo à força e ao co-
nhecimento. Mas não é chegado ainda o tempo de se ter uma luta de amor 
por amor. Os lideres religiosos dizem que quando os Últimos Dias chega-
rem, o tempo deles virá. O poder da espada e do conhecimento terá desa-
parecido. A única coisa que permanecerá é o poder do amor. Esta época de 
hegemonia final é os Últimos Dias.  
Um irmão mais velho, fisicamente muito forte, ao regressar a sua casa pode 
agir como sendo o chefe? Isto não é possível. Não importa quanto forte ele 
seja, ao regressar para casa ele não pode dar uma de chefe. Mesmo que 
ele seja um campeão do ringue, ao voltar para casa ele não pode ser o 
chefe. 
E mais, será então que este irmão mais velho por ter conseguido alguns 
quantos doutorados pode ser o chefe ao voltar pra casa? Não pode. Por 
que, Ele não pode? Porque existem pais na família.(Coletânea 50-135) 
 


Seção 4. O Motivo de Precisarmos de Irmãos e Irmãs 
Por que vocês têm irmãos e irmãs? A razão porque você precisa deles é 
que, os homens,ao verem suas irmãs mais velhas e mais novas compreen-
derão como a mãe deles cresceu. Já para as mulheres, ao verem o mau 
gênio de seus irmãos mais velhos e mais novos, podem compreender o 
processo de crescimento de seu pai. Isto é irmandade. Devido a isso vocês 
devem amar aos seus irmãos. 
Vocês devem aprender a amar seus irmãos tal como vocês amam a seus 
pais e mães. Sem aprender não poderão amá-los.  
Assim vocês devem amar os seus irmãos e irmãs, pensando neles como 
sua mãe e seu pai quanto tinham esta idade, e devido a esse amor, mesmo 
indo para o mundo espiritual, poderão amar seus pais e mães como se eles 
estivessem em qualquer idade. Vocês precisam de irmãos para que possam 
se tornar os senhores capazes de amar sem nenhuma vergonha.   
O que seria melhor: que os irmãos se amem mais entre si do que amam aos 
seus próprios pais, ou que se amem menos entre si do que amam aos pais? 
É melhor que se amem mais entre si. 
Porque eles deve ser assim? Por que os irmãos mostram a aparência de 
como o pai e mãe eram enquanto cresciam e isto serve para se estabelecer 
a condição de ter amado ao seu pai e sua mãe desde que nasceram até a 
morte. Pensa-se dessa maneira devido aos irmãos serem tal relação de 
afinidade centrada no amor.  
Em seguida, havendo se muitos filhos e filhas para os pais, quanto mais 
filhos houverem, a mãe pensará, vendo quão geniosos os seus garotos são, 
e virá a entender que: “Ah, meu marido foi assim quando criança!”.  
Assim amar as crianças é como amar ao esposo como ele era antes de tê-
lo conhecido. Para os homens é o mesmo: “Ó! Minha esposa foi assim 
como são as minhas filhas! Elas me mostrar a imagem de como foi ela 
quando criança!”, e assim aprendem. Devido a amar as filhas se estabelece 
a condição de ter amado a esposa durante toda a vida dela.  
Pais nunca diriam: “Vamos amar nossos filhos homens apenas e não vamos 
amar nossas filhas!”. O pai e a mãe ao amarem aos filhos amam de maneira 
igual. Amam sem diferença de grau. Conseqüentemente, o fato de todos 
terem irmãos é algo feito em prol da bela harmonia circular do amor na 
família, feito para formar um esfera perfeita.  
O pai e a mãe gostam de tratar seus filhos com igualdade. Todos os pais 
são assim. Logo, odiar seu irmão e irmã é um pecado mais sério que odiar 
sua mãe. Isto é a coisa mais importante na educação da família.(Coletânea 
184-60) 


 
Até agora se tiveram brigas entre irmãos e até deram um “pou” um no outro, 
vão e façam uma festa e com satisfação peçam perdão dizendo para se 
amarem tal como seu pai e sua mãe se amaram. Devem fazer assim. 
Devido aos irmãos representarem aos pais, devem ser servidos como os 
pais que remanesceram, e se tiverem dificuldades para viver você deve dar-
lhes ajuda e ao dar-lhes algo fazê-lo como se estivesse dando à sua mãe. 
Não há nada mais lindo do que isso. A partir daqui se inicia o Reino dos 
Céus. (Coletânea 184-65) 
 


Seção 5. O Avô Têm a Posição de Deus Dentro de 
Casa 
Atualmente em todo o sistema dos Estados Unidos, “Reino dos Céus” dos 
jovens e não para os vovôs e vovós. Pensam que o Reino dos Céus não é 
para as crianças e nem para os vovôs e vovós, e sim apenas para os ho-
mens e mulheres jovens e devido a isso estão cavando o buraco para a 
ruína no inferno por não se ajustarem a forma original. (Coletânea 107-328) 
 
Nas famílias dos Estados Unidos, o avô dá um telefonema antes de fazer 
uma visita à casa de seus filhos. Como seres humanos do que gostariam? 
Do que vocês gostariam? Quão amável e bonito é se uma bela nora com 
um coração de amor, melhor do que faria para o seu amado esposo, tenta 
comprar e dar algo para o avô e avó de cabelos brancos? 
Quão maravilhosa é a cena da bela nora, mesmo que o vovô e a vovó já 
estejam enrugados, lhes compre e dê algo com maior alegria do que o faria 
para com seu amado esposo.  
Assim sendo, tudo o que o vovô e a vovó mantiveram escondidos a respeito 
do amor, darão à ela. 
Quem é o vovô mais idoso de todo o mundo? É Deus. Assim, o amor que se 
tem que devotar a este “vovô” é aprendido com seu próprio avô. Aprenden-
do esta tradição pode-se receber os tesouros de amor que o vovô Deus tem 
em seu depósito de amor secreto. Que coisa maravilhosa! (Coletânea 107-
329) 
 
Se perguntarmos que no mundo, é o Deus com mais experiência e com 
muita história pessoal, a resposta é: o vovô e a vovó. Por serem de muita 
idade não dormem muito. Por isso devem pensar: “Ah! Lá em casa o vovô 
que não dorme e fica nos cuidado é Deus! Ele ficou velhinho assim para nos 
cuidar! Envelheceu até aparecerem as rugas!”. Isto é muito belo.  
Ao se viver atendendo a este vovô e vovó velhinhos, não há perigo de 
incêndio e nem de assalto em sua casa.  
Se o vovô e a vovó não dormem o que eles fazem? Eles fazem oração. Eles 
oram:“Deus, abençoe nossos filhos e filhas, por favor abençoe-os”. E por 
orar têm inspirações e nos ensinam: “Filho! É perigoso que você saia hoje. 
Me escute.” Nos avisam dessa forma: “Não saia hoje de casa! Não brigue! 
Filho, não vá para tal lugar. Filha! Nora! Não vão muito longe hoje!”. 
Logo, vovô e vovó como estes são ou não necessários para os netos? 
Quando há amor, vovô e vovó dançam, pai e mãe também dançam e até os 
irmãos dançam entre si. Uma pessoa que vive numa família assim, é prote-
gida pelo universo. Mesmo que alguém pretenda matá-la, o universo auto-
maticamente o impedirá. (Coletânea 107-327) 
Os pais necessitam da permissão do avô para poder mandar os netos deste 
para algum lugar. Os pais não podem fazer o que bem entendem. O avô 
está na posição de Deus. (Coletânea 107-326) 
 


Seção 6. O Relacionamento entre os Avós e os Netos 
Como se sentiriam se um netinho que nem sabe andar direito entra em casa 
e pergunta: “Cadê o vô e a vó?”  
Estando o pai e mãe sentados bem como muitos dos seus irmãos, tão logo 
ele entra, diz: “Cadê o vô e a vó?” – Isto é cai bem? Não, isto não é apropri-
ado. E até mesmo falando em linguagem grosseira: “Cadê o vô?”. 
Porém quando pensamos no jeito que ele falou, apesar do vovô e da vovó 
já terem mais do que 80 anos e ele ser um “carinha” que “nem limpou o 
sangue da cabeça após o nascimento”20, que se põe audacioso até mesmo 
perante o pai, a mãe e os irmãos e irmãs mais velhos que são mais impor-
tantes que ele, e se apoiando diz: “Cadê o vô e a vó!”, apesar de tudo isso, 
não há ninguém que venha a reprová-lo arregalando os olhos e dizendo 
algo como: - “Ei! O que você disse seu malcriado?”.  


                                                                        
20 Expressão equivalente em português à: “Que nem saiu dos cueiros!” 
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Qual o por que disso? Usualmente, se uma outra pessoa em outro lugar 
fizesse isso, você a repreenderia dizendo: “Como você pode falar assim 
com o meu avô?”, mas quando o netinho se apoiando diz isso você gosta e 
responde: “Ta bom! Você quer ver o vovô?” A questão é: ao perguntar sobre 
“onde está o vovô” se ele o faz para pedir algum doce ou alguma coisa para 
comer? O significado disto é o problema. O significado é que ele quer ver o 
vovô. Assim sendo ele querer ver ao vovô é algo bom ou ruim? É bom.  
Ele deseja vê-lo mas ao mesmo tempo qual o por que disso? Quando ele 
olha ao seu redor, observando ao seu irmão ou irmã mais velhos ele quer 
ira até eles e sentar no colo, mas olhando para um lado e para o outro ele 
sente que é óbvio que será puxado de lado após sentar uns 3 minutos no 
colo deles. Também, olhando para o papai, ele o vê sempre ocupado e 
cansado... . Ele pode aprender isto tudo por experiência. Após só 10 minu-
tos sentadinho com o bumbum no colo do papai, o pai já se mostra irritado. 
Desta maneira ele aprende a ter um senso aguçado e rápido.  
Então o vovô! Olhando para o vovô, ou para outras pessoas idosas como o 
vovô, ele vê que estes deixam ele ficar sentadinho no colo por uma, duas 
horas tranqüilo.  
Dessa maneira, o vovô, dentro os membros da família, é quem mais o 
abraça. E não é mal ser abraçado e tocado pelos avós dizendo: “seu nariz é 
assim e suas orelhas são assado...”. O vovô o afaga, o acaricia, e algumas 
vezes até fica tocando nele por todas as partes, mas ele ainda assim gosta 
disso. Que maravilhoso é isto? Que esplêndido! É como se a ponta da 
árvore, como se a copa se tornasse unida com a raiz. O que acontece se a 
raiz principal e o broto principal gostam um do outro? Todas as outras 
raízes e galhos que estão ligados não poderiam deixar de gostar destes.  
Vocês devem pensar sobre isto. Quando o broto principal e a raiz principal 
gostam um do outro, este é o relacionamento que pode abraçar tudo. Vendo 
dessa maneira, quem é a raiz principal da raiz na família? É o neto, é o 
primeiro neto.  
Este é o motivo do avô sempre estar de olhos abertos observando seu 
primeiro neto para cima e para baixo. Vocês devem saber disso. (Coletânea 
139-15) 
 


Seção 7. O Verdadeiro Significado do dito “Ga-Hwa-
Man-Sa-Seong” (Tudo mais vai bem ao se ter harmo-
nia no lar) 
Nos ensinamentos orientais há o dito de “Ga-Hwa-Man-Sa-Seong” (Tudo 
mais vai bem ao se ter harmonia no lar). Estas são verdadeiramente boas 
palavras. Ao se falar sobre o la, é óbvio que o centro deste são as pessoas. 
Há então, o avô, a avó, os pais, os filhos, mas não são eles apenas.  
A casa por si só é uma miniatura da criação. Tudo está reunido dela.  
Ao se pensar desta maneira, quando se diz “minha casa”, se pensa no lugar 
onde seu pai e mãe ou onde sua esposa e filhos estão. Porém quando se 
diz minha casa, não se reduz a isso. Deve haver o vovô e a vovó, e também 
a própria casa, os jardins, e o lar é uma miniatura de todo o universo em 
harmonia. Isto é que lhe faz sentir bem. Se o vovô e a vovó estão num 
ambiente que não é adequado não se sentem bem. 
A imagem do vovô e a vovó rindo um para o outro não pode ser comparada 
com a barulhenta gargalhada - “ra ra ra” - de um casal jovem. O sorriso – “ro 
ro ro” – de um vovô e uma vovó enrugados é esplêndido.  
Vocês não sabem disso mas todas as coisas se unem em harmonia através 
do sorriso do vovô e da vovó por eles corresponderem-se em harmonia um 
com o outro. O sorriso do vovô é um sorriso profundo: “ro-ro-ro”. Quando ele 
faz um gesto, o faz lentamente mas com amplitude, altivez, profundidade e 
sonoridade. Todas as coisas devem ser ligadas através dos 3 estágios de 
alto, médio e baixo e assim gerar harmonia. Devido a isso a harmonia não é 
alcançada com dois pontos apenas sobre uma linha.  
Chamamos de linha reta ao que conecta dois pontos, mas através de ape-
nas estes dois pontos não existe beleza e harmonia. Que harmonia poderia 
haver onde existe apenas uma linha reta? A harmonia é gerada onde exis-
tem curvas por aqui e por ali. Logo, a harmonia é gerada quando se atra-
vessa mais de 3 pontos.  
Assim, temos o avô acima, os pai ao meio e em seguida os demais a baixo 
deste. Em geral, nossa família alcança 4 gerações. Avô e avó, pai e mãe, 
nosso casal e em seguida nossos filhos e filhas.  
Há um dito – “Cheung-Cheung-Shi-Ha” (servir a vários níveis de senhores 
em especial significando servir aos pais e aos avós em vida) – não é? Se 
falamos em “Cheung-Cheung-Shi-Ha”, quantos “cheung” (níveis) existem? 
Obviamente há família que tem até 5 gerações mas de qualquer jeito, 
comumente se tem 4 gerações. O avô, o pai, nós e nossos filhos. 


Considerando tudo isto, o princípio da Igreja de Unificação tem 3 estágios – 
os 3 estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Logo o ensina-
mento fala sobre “Tudo mais vai bem ao se ter harmonia no lar” mas qual o 
porquê que se diz que ao se haver “harmonia no lar” tudo mais dá certo? 
Seria por que soa bem? Ou seria apenas para se recitar como um poema? 
Não é assim. Não pode ser assim. “Harmonia no lar” significa que as 4 
gerações centradas no avô e na avó se harmonizam desabrochando as 
flores da alegria para acima e abaixo, frente e trás, direita e esquerda e para 
as quatro direções de norte, sul, leste e oeste. (Coletânea 139-12) 
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Seção 1. A Família é o Modelo Central de Toda Exis-
tência 
Para existir na dimensão espacial, o ser humano deve aplicar em sua 
existência o conceito de: acima e abaixo, direita e esquerda, frente e atrás. 
Dependendo da posição que tomarmos em nosso caminho tudo será de-
terminado. 
A mesma fórmula que aplicamos em relação a acima e abaixo, direita e 
esquerda e frente e atrás, também se aplica na família, nação e no mundo. 
Da mesma forma como existe as posições de acima e abaixo, direita e 
esquerda e frente e atrás centrado no indivíduo, na família existe os pais e 
filhos, marido e esposa, e irmãos e irmãs. Igualmente, na nação, centrados 
no líder, famílias devem abraçar todas as civilizações do Leste e Oeste e 
todas as civilizações do Norte e do Sul. Elas podem abraçar todos os povos 
do mundo como irmãos e 
irmãs.  
O modelo e o mesmo. E eu mesmo sou centro deste modelo. E a mesma 
lógica de que apos você mesmo existir, deve existir a sua família, a nação, 
o mundo, céu e terra e deve-se seguir ate Deus. Não são apenas vocês que 
tem o desejo de se tornar o centro do universo, mas sim todas as pessoas 
podem se tornar assim.  
Assim, o universo existe de tal maneira e tem como seu cerne o conceito de 
família. Se vemos aos pais como o céu a terra são os filhos. Ao observar-
mos oriente e ocidente, o oriente representa o homem e o ocidente repre-
senta a mulher e devido a isso conforme a mulher se casa ela segue a 
posição do marido aonde quer que seja. Quando o ocidente recebe a luz do 
sol e a reflete, ele possui o mesmo valor tal como o oriente.    
No relacionamento entre irmãos acontece o mesmo. Quando o irmão mais 
velho trabalha, o irmão mais jovem naturalmente o ajuda. Portanto, o ser 
humano devem existir na relação de pais e filhos, marido e esposa, e na 
relação entre irmãos.  
E essas três relações devem possuir um ponto central. Só pode existir um 
ponto. Acima e abaixo, direita e esquerda e frente e atrás não devem ter 
diferentes centros. Se o ponto central for diferente, então o equilíbrio dessas 
relações entre acima e abaixo, direita e esquerda e frente e atrás será 
quebrado. Eventualmente, o conceito de acima e abaixo, direita e esquerda, 
frente e atrás, todos juntos formam setes posições. Desta forma o número 
sete representa todos os elementos combinados para se tornar Um, centra-
do em Deus, com perfeito Amor Verdadeiro. Juntos, esses sete elementos 
formam uma esfera completa e eventualmente uma estrutura familiar de 
harmonia e unificação. Então, como vocês podem ver, o sete é, verdadei-
ramente, um número de sorte.  
O ideal de família verdadeira é realizado quando se gira eternamente e 
imutavelmente ao redor do amor verdadeiro que é o eternamente imutável 
núcleo central. E mais, por tudo estar conectado a partir deste centro, a 
partir deste, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis e o sete são todos 
equivalentes. O que o ave desejar o neto não fará oposição, e os filhos e 
filhas também desejam, todas as 3 gerações desejam juntas.  Avô, avó, 
esposo e esposa, filhos, filhas, todos se tornam ajustados ao centro.  
Ao vermos centrados nesse amor, podemos dizer que a relação de pais e 
filhos em unidade é como um só corpo, que a relação de esposo e esposa é 
com um só corpo e que a relação entre irmãos é um só corpo. São um só 
corpo. Centrados em que podemos dizer que estas relações formam um só 
corpo? Centrados no amor verdadeiro de Deus que é o centro do amor. 
Centrados no amor verdadeiro, pais filhos se tornam um, esposo e esposa 
se tornam um só corpo, e ocorre o mesmo entre os irmãos. Por acontecer 
dessa maneira, o valor de todos estes é equivalente. (Completo Testamento 
I – 57) 
 
O que é o universo? Todas as coisas da criação são materiais didáticos que 
capacitam os amados filhos e filhas de Deus a descobrir o ideal do amor. 
Portanto, são todas estruturas recíprocas. Os minerais funcionam em rela-
cionamentos de sujeito e objeto até nos átomos, prótons e elétrons funcio-
nam através de um relacionamento de sujeito e objeto. Sem funcionar desta 
maneira não podem continuar existindo. Sem movimento não pode haver 
continuação e existência eterna. Este é o porque do universo poder ser 
descrito como um mundo criado centrado no ser humano, que tem a este 
como seu ponto central, e que foi criado para chegar até ele. (Coletânea 
137-59)  


 


Seção 2. A Família é o Material Didático do Amor 
para que Possamos Entrar em Contato com o Amor 
Universal 
O que é o universo? Tudo no mundo criado foi feito por Deus como um livro 
texto para que os seus amados filhos e filhas pudessem encontrar e seguir 
o ideal de amor. Por isso tudo tem estrutura correlativa. Minerais operam 
através do relacionamento entre sujeito e objeto, e nos átomos, prótons e 
elétrons também atuam através do relacionamento de sujeito e objeto. Sem 
interagirem eles não podem continuar existindo. Sem se moverem não 
podem existir e nem perpetuar esta existência.  
Por causa disso, o universo é um mundo criado de maneira tal a atingir este 
ponto central com base no ser humano. (137-59, 18/12/1985) 
 
O que é o universo? É a expansão da família. Se observarmos uma família 
que perfeitamente o amor familiar vemos que esta possui acima, meio e 
abaixo (pais, casal e filhos), possui direita e esquerda e frente e atrás. Isto é 
uma regra. Assim, ao se falar sobre acima e abaixo se fala sobre pais e 
filhos, quando se fala de direita e esquerda falamos sobre esposo e esposa 
e ao se falar sobre frente e trás falamos sobre irmãos.  
Através do que todos estes se tornam um? Não é possível fazê-lo através 
do poder, nem do conhecimento e nem do dinheiro. Então, através do que é 
possível fazê-lo? Através do amor. É sem sombra de dúvida uma verdade. 
Sem ser assim, não se forma uma esfera.  
Logo, o que são o acima, meio e abaixo em nossa família? São o material 
didático do amor. São o material didático do amor para que possamos 
entrar em contato com o amor universal. Assim ao irmos à sociedade de-
vemos fazer o mesmo que na família.  
Como vocês devem amar? Jesus também disse: “ame a seu próximo como 
a si mesmo” e como estão fazendo? São muito vagos. Ao irem ao mundo e 
encontrarem com um idoso devem tratá-lo como se fosse seu próprio avô. 
Devem tratar as pessoas como se fossem suas mães, seus pais, deus filhos. 
Todos vocês devem fazer assim ao irem para o mundo.  
O acima, meio e abaixo bem como a direita, esquerda, frente e atrás de 
uma pessoa são exibidos no parque de exposições chamado mundo. De-
vem saber que o mundo é uma exposição de seres humanos. Se vocês 
possuindo tal amor são capazes de amar todas as coisas, e meio a isso se 
juntam à Deus. (Coletânea 128-23) 
 
O que é o Reino dos Céus? O Reino dos Céus é o lugar onde você conse-
gue amar as pessoas do mundo como se fosse sua própria família. Pessoas 
assim são o povo do Reino dos Céus. Avô e avó, pai e mãe, sua esposa, 
irmãos e irmãs, estas 4 gerações o que são? São a família que como o 
povo da nação do céu, são o material didático do amor para que possamos 
experimentar o amor verdadeiro do universo. Esta base que nos ensina 
como um livro didático é o que chamamos de família. (Coletânea 129-98) 
 
Se não aprendermos o amor do universo não podemos viver. Deus então, 
criou algo parecido com um livro de textos, como uma “escritura sagrada”, e 
nos compromete dizendo: “Amem seu avô e avó. O seu avô e avó que 
estão na terra são os representantes do avô e avó que estão no mundo 
espiritual e assim fiz com que ao amá-los amem a todas as coisas”.  
Depois disse: “Ame ao máximo seu pai e sua mãe que representam os 
inúmeros pais e mães deste mundo. Eu os fiz como um modelo de amor, 
um livro texto, para que estabeleçam a condição de terem amado a todos os 
outros pais e mães. E também estabeleci que como um  homem por haver 
amado uma mulher, representa a união em amor dos homens do mundo 
amando as mulheres do mundo”. 
E disse mais: “Fiz com que ao amarem os seus filhos e filhas tenham ama-
do todos os outros filhos e filhas que existem”. Assim, a família é o centro 
de treinamento onde se recebe esta disciplina.  
Conforme as escrituras ela é um curso de treinamento para amar ao mundo. 
As pessoas que receberam este treinamento devem ir agora até o mundo e 
serem capazes de dizer sim quando lhes perguntarem se podem amar aos 
vovôs e vovós do mundo como se fossem seus próprios avô e avó. Se 
assim puderem dizer, isto é o que poderá salvar ao mundo. (Coletânea 130-
273) 
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Seção 3. O Centro de Treinamento do Amor para o 
Registro no Palácio do Amor 
A vontade de Deus é erigir o palácio do amor. Quando falamos que a von-
tade de Deus é desenvolver o mundo ideal do amor e espalhá-lo pelo 
planeta, temos que a família é o local de experimentos para isso, onde, tal 
como nos estudos desde a escola primária até a graduação no doutorado 
você tem que ir sendo aprovado. O mundo é a expansão da família. Se 
observarmos ao mundo, nele, vivem pessoas como nossos avô e avó, como 
nossos tios e tias, como nossos irmãos e irmãs mais velhos, jovens e crian-
ças. Ele é o lugar onde idosos, adultos, jovens e crianças vivem e sua forma 
não é apenas de uma grande família mas sim da expansão desta inúmeras 
vezes. (147-281, 01/10/1986) 
 
A família é a menor unidade básica de treinamento, o material didático para 
se entrar no Reino dos Céus. Nela temos o nível de avô, o nível de avó, o 
nível de esposo e esposa e o nível de irmãos. A humanidade é a expansão 
da idade do avô e da avó, do pai e da mãe, da sua própria idade e da idade 
dos filhos. Apenas a família que é capaz de viver para os outros, amando a 
humanidade como se ama a esposa, aos pais e aos filhos é que poderá 
herdar o Reino dos Céus. Isto é um fato surpreendente. Aqui está o privilé-
gio de se capaz de herdar todo o poder e autoridade sobre o céu e a terra 
criados por Deus. (Coletânea 143-285)  
 
A família é o livro didático do amor, para que na morte, possam ter direito as 
formalidades de registrarem-se no palácio da paz no mundo espiritual. A 
família é o centro de treinamento do amor e o mundo é uma família expan-
dida onde ali existem o mundo dos avôs, o mundo das avós, o mundo dos 
pais, o mundo dos esposos e esposas, e o mundo dos filhos e filhas.  
Portanto, esse é o caminho mais reto e mais próspero para o reino do céu e 
para você amar as outras pessoas como você ama os membros da sua 
família e também a Deus. O primeiro mandamento diz, “Amarás o Senhor 
teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento”. O segundo diz, “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. 
Amar a Deus, amar as pessoas, isso é tudo. O treinamento será em vão se 
você não puder fazer isso. Por mais que a religião prepare o caminho 
espiritual, sem se saber como amar à Deus, como amar às pessoas, à 
humanidade e a todo o universo tudo se tornará uma falha.   
Na família, experimenta-se o amor como num curso fórmula, igual a um 
local de treinamento que condensa todo o universo, e difundindo isto deve-
se amar ao universo. O que vocês herdaram como este local de treinamento 
é a família em que cresceram e em que seus pais e mães vivem.  
Assim, você deve de amar os seus pais muito mais do que você ama a sua 
própria esposa, deve amar aos seus filhos, deve amar à humanidade e deve 
amar à Deus mais do que ama a sua esposa.  
Isso não significa que você deve abandonar a sua esposa. Se você ama as 
pessoas desta forma, as pessoas que recebem o teu amor irão vir e amar a 
tua esposa, Existe algo mais glorioso que isto? Se você pretende amar à 
sua esposa, deve fazer dessa maneira. (Coletânea 142-242) 
 


Seção 4. A Família é o Livro Texto do Protótipo do 
Reino dos Céus 
Uma pessoa que está na posição de filho, que tipo de “fortuna” ela deve 
herdar? Deve herdar a fortuna de seus pais e avós. Por que os avós são 
necessários? É porque eles representam o passado. Em seguida, vêm os 
pais, que representam o presente, e os filhos que simbolizam o futuro. Aqui 
estão inclusos o leste e o oeste bem como o sul e o norte. 
E também este é o centro de tudo. O centro dos avós, o centro dos pais, o 
centro dos filhos e o centro de Deus, todos estes estão centrados no amor 
verdadeiro. Por isso, amar e respeitar seu avô é herdar tudo do passado e 
aprender com o mundo do passado. 
Você pode aprender o presente com o seu pai e amando aos seus filhos 
aprender sobre o futuro. O que você pôde herdar dos avós e pais? Você 
herda o Amor Verdadeiro. 
O avô e avó apesar de idosos, estão unidos como um só no amor verdadei-
ro, e a mãe e o pai se tornar um só, e nós também nos tornando como eles 
herdamos o futuro.  
Não podemos herdar o futuro sem nos tornarmos uma família absolutamen-
te verdadeira. Quando vemos a estas três posições na família, é o mesmo 
que estarmos vendo ao universo. O amor do universo esta na família verda-
deira que representa o presente e o futuro. Até mesmo ao vermos o mundo 
animal machos e fêmeas se amam, e este é um livro didático onde pode-
mos aprender o amor.  


Se não existir avô e avó na sua família você sentirá inseguro. Você sentirá 
ao mesmo se algum ente da família estiver faltando. Dessa maneira apenas, 
com todos, é que você pode se mover  para o mundo espiritual. Apenas 
dessa forma, com avôs, pais e netos é que se pode ir para o Reino dos 
Céus. 
A pessoa que merece ir para o Reino dos Céus é aquela que ama os ver-
dadeiros avós, verdadeiros pais, verdadeiros filhos, verdadeira família, 
verdadeira nação e o verdadeiro universo. A família é o compêndio do 
mundo Celestial. (Coletânea 162-140) 
 
A família é o material de ensino para realizar o Reino dos Céus. É um 
material didático feito pelos céus. Quem ama a todas as pessoas do mundo 
que estão na idade de avô, como sendo seu próprio avô é uma pessoa que 
está destinada a ir para o Reino dos Céus.  
Quem ama as pessoas que tem a mesma idade de seus pais como sendo 
seus próprios pais se sente familiarizado aonde quer que vá. É comum a 
todas as nações. Mesmo indo ao mundo espiritual não lhe surgirão frontei-
ras. Quem tiver um coração de pensar que os jovens de todas as nações 
são como seus próprios filhos e filhas, poderá atravessar e seguir a direção 
de qualquer um dos doze portões de pérolas indo a qualquer lugar do Reino 
dos Céus no mundo espiritual. Por isso, o que chamamos de família é o 
material didático para que criemos afinidade com o Reino dos Céus. Se 
aplicamos isto em relação a nação nos tornamos patriotas, se aplicamos ao 
mundo nos tornamos santos, e se aplicamos em relação ao céu e terra nos 
tornamos filhos e filhas de Deus, nos tornamos “filhos sagrados”. Todo ser 
humano carrega tal desejo. (Coletânea 137-78) 
 
Vocês devem ser capazes de abraçar os filhos de todas as diferentes raças 
e ainda abraçar aos netos destes. Portanto, carregando o amor verdadeiro 
de Deus como verdadeiros pais, estão na posição de se tornarem os chefes 
de famílias que podem amar todos as pessoas do mundo.  
Poderão entrar no Reino dos Céus por assumirem a posição de poder 
representar o padrão da família de amor verdadeiro, em meio a uma relação 
com os pais originais centrados no amor verdadeiro de Deus. (Coletânea 
176-210) 
 


Seção 5. A Família é o Núcleo Substancial que Con-
centra o Amor de Três Eras 
A família é o que pode abraçar a história, a era e o futuro. Devido a isso, o 
que tem sido o ponto de partida que Deus tem procurado até agora por 6 mil 
anos? É uma família. Esta família conectada ao amor, é uma família que 
unifica a tudo através do amor.  
Todos os seres existentes são dominados por esta família e não podem 
abandonar seu relacionamento com o amor fundamental e absoluto. Prepa-
rar a tal família era a missão original de Adão e Eva no tempo em que Deus 
os criou.  
Deus não criou à Adão para terminar com um homem só e nem Eva para 
terminar como apenas uma mulher mas sim sonhou que eles ao se combi-
narem um ao outro formariam uma nova família. Este é o anseio primário de 
Deus ao ter feito o homem e a mulher. Dessa forma, indo em busca de uma 
família, ao entrar no âmbito desta centralizando-se no amor de Deus chega-
se ao ponto de neste mundo poder sentir satisfação e somente se vivendo 
assim se pode transitar em liberdade e segurança até o Reino dos Céus. 
Somente desta maneira é possível se vencer a este mundo. (Coletânea 30-
86) 
 
Deve-se ser absoluto para se formar uma família de amor. Os pais fazem o 
papel da história, o esposo e esposa tomam a posição do período atual e os 
filhos fazem o papel do futuro.  
Eu ao amar a minha parceira neste período, faço a mesma coisa que Deus 
tratando ao mundo. Aqui, pai e mãe, esposo e esposa e filhos entram em 
harmonia e por representarem ao universo, podem dizer que seu amor deve 
ser tomado como exemplo. Podem dizer aos seus descendentes que os 
sigam e na terra natal do coração que pode 내심으로나 외심으로 
주장할 수 있는 마음의 본향, 천정(天情)이 통하는 그곳은 천지에 
기억될 것입니다. (Coletânea 30-80) &&& 
 
O que Deus tem buscado até agora? Deus não tem buscado à um sujeito 
mas sim tem vindo em busca de objeto ideal. Tem buscado a alguém que 
copie o exemplo Dele e que possua os conteúdos internos e externos do 
mundo por Ele criado.  
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O que é este ponto de partida único de tal resultado? É a família. Não há 
nada que possa representar melhor ao universo do que a famílias. Tornar-
se unido aos seus pais é encontrar-se com a realidade da vida no passado. 
Aqui, o “Eu” pode amar ao passado amando aos pais, pode amar ao pre-
sente amando ao seu parceiro de amor e pode amar ao futuro amando aos 
filhos. Dessa forma, posso experimentar o amor de 3 eras. Logo, o família é 
o núcleo substancial que concentra três tipos de amor. (Coletânea 30-80) 
 
Neste caso, a partir de onde surge a vivência do Reino dos Céus? A partir 
da família. Não pode surgir a partir de outro lugar. O Reino dos Céus é 
apenas a expansão tridimensional da família e não significa livrar-se do 
ambiente familiar. Devido a isso, vocês devem pensar que quando abraçam 
sua esposa ou seu esposo é como se a masculinidade e a feminilidade do 
mundo se unissem. Logo a família é o local onde se pode estabelecer a 
condição de amar a toda a humanidade.  
Vocês devem buscar o caminho para viverem desta maneira. Amar aos pais 
é conectar a história ao presente e preparar o caminho para poder encontrar 
à Deus.  
Logo é obrigatório amar aos pais. A amar a eles é conectar a existência 
histórica com o “eu” desta era, é fazer que o passado e o presente sejam 
um só.  
E mais, baseado em si mesmo, amar as filhos é conectar o presente com o 
futuro. O pensamento de exaltar a este tipo de amor por toda a eternidade é 
o pensamento da unificação. (Coletânea 30-83) 
 


Seção 6. A Família é o Centro de Treinamento do 
Coração 
Não conseguimos viver apartados de nosso coração. Mesmo que alguém 
diga que é o presidente da nação, ou que possua todo o poder e autoridade 
mundial, se não houver quem  manifeste alegria ao seu coração, ele não 
conseguirá viver. Ele não pode sentir satisfação em seu coração a partir das 
pessoas que ele comanda ou dos ministros de estado e nem dos que o 
seguem. Isto só é sentido na família. Apenas retornando a sua família e 
dialogando com sua esposa e falando com seus filhos é que ele pode sentir 
alegria. Esta é a alegria da qual ele poderá se orgulhar perante as outras 
pessoas. Esta é a principal alegria, não está em segundo plano.  
Deus também é assim. Mesmo que todo este mundo seja restaurado sem 
que Ele tenha uma família não poderá sentir alegria. Ao fim de tudo ele tem 
que possuir uma família. (Coletânea 25-86) 
 
Na família os pais devem ser o centro e no sistema de educação que repre-
senta a sociedade o professor deve ser o centro. Os pais dão de comer aos 
filhos, ajudam no desenvolvimento psicológico e ajudam em todos os aspec-
tos sentimentais.  
Nesse caso o que é a escola? É onde se treina a vida em sociedade centra-
lizando-se no futuro ambiente social. Se a família é o local de treinamento 
para desenvolver os seus sentidos, a escola é o lugar para experimentar a 
vida na sociedade. 
Isto não acaba na sociedade. Aonde isto se conclui? Se conclui na nação. A 
nação tem um soberano. Qual é a razão que todas as pessoas precisam de 
um Presidente e querem estar perto dele? Compreendendo-se todas as 
coisas desde a família até a nação em seguida para onde se pretende ir? 
Se pretende ir para um lugar mais alto. 
Ser presidente, é ser um fruto que foi além dos três estágios de formação, 
crescimento e aperfeiçoamento. Ele começa como uma semente, se torna 
uma flor, e finalmente se torna um fruto. Por isso, a escola, em prol da 
nação, deve encorajar e treinar a homens capazes, preciosos pilares de que 
a nação necessita.   
O que é o estudo que se faz na escola? É um treinamento. Por isso a 
escola é o local de treinamento, é o local de experimentação. O treinamento 
não é a guerra de fato, é um estágio de preparação. Não se pode falhar 
nesta preparação. 
O que é a família? É o local de treinamento do coração. É o local onde 
centrado no amor se treina ao coração. Assim, carregando este sentimento 
deve-se viver junto de seus irmãos da escola e com este mesmo sentimento 
deve-se viver junto com seus irmãos da nação. Esse tipo de educação dos 
pais é uma educação para a escola, para a sociedade e para a nação.  
Os pais devem transmitir todos os sentimentos para os seus filhos. Os pais 
devem preparar o a base do sentimento de que tal como eles viveram, os 
filhos devem viver da mesma maneira, em família, em sociedade e prol da 
nação. (Coletânea 180-130)  
 


Quando vocês pensam sobre suas famílias, não podem julgar que ela é boa 
somente pela sua bela casa ou pelo bom ambiente que tem os arredores. 
Pelo contrário, mesmo que o ambiente seja ruim e a casa seja miserável, 
mesmo assim, se vocês fizerem deste um lugar pacífico para viver e mante-
rem afinidade à seus padrões e tudo o mais em suas vidas, esta será uma 
boa família. Neste lugar, há o coração de pais e filhos viverem pelo bem uns 
dos outros. Esta é a terra natal de nossas lembranças. E por ser a motiva-
ção de toda a nossa vida, esta se torna a base para julgar a felicidade em 
nossas vidas diárias. (Coletânea 29-17) 
 


Seção 7. O Lar é a Eterna Terra Natal do Ser Humano 
A família é um bom lugar, por que? Por que lá existem o pai e a mãe, irmão 
e irmã, e os parentes. 
Por isso, todas as pessoas sem exceção carregam um coração de sauda-
des e anseio por sua terra natal, a sua terra original. Pensam mais em sua 
terra natal do que em sua nação. Mesmo vivendo na Coréia, vocês sentem 
saudade de sua terra natal. Vocês gostam da Coréia, vocês querem viver 
na Coréia, vocês estão vivendo na Coréia, mas do que é que vocês sentem 
saudade? Vocês sentem saudade de sua terra natal.  
Que tipo de lugar é a terra natal? É o lugar que faz meu coração flutuar 
completamente para todas as direções. Que coração é este? É o coração 
atado ao amor. Por cima, atado ao pai e mãe, pelos lados atado a afinidade 
com cônjuge e abaixo atado aos filhos e filhas. A terra natal é o lugar onde 
se está completamente atado ao amor dos familiares, em todas as direções.  
Devido ao ser humano contemplar como sendo a melhor de todas as coisas 
o ponto de partida da felicidade centrado no amor ele não pode deixar de ter 
saudades de sua terra natal. Neste caso onde seria a terra natal de Deus? 
Onde seria, neste planeta terra, a terra natal de Deus? Isto é uma questão 
para se pensar.  
Se Ele é um Deus de amor, certamente ele deve ter preparado sobre a face 
da terra um ponto inicial, mas onde é este ponto? Para conhecermos a isso, 
devemos saber como Deus veio preparando a criação deste ponto inicial.  
Onde seria o local que pode se tornar o ponto de partida da terra natal que 
capaz preparar a família de Deus? Não pode ser algo diferente do local 
onde haja um filho que realmente reconheça a Deus como pai. O lugar de 
um filho único como também de uma filha única, que possam monopolizar o 
amor de Deus.  
Assim, pelo casamento deste filho e filha se forma uma família perfeita. 
(Coletânea 23-151) 
 
Nesse caso quem deve estar nesta terra natal original? Deve haver alguém 
que você deseja ver. Deve haver seus pais e seus irmãos. Também deve 
haver alguém que você deseje encontrar. Seria certo se ao desejar viver 
com estas pessoas, pudesse apenas vê-las por um momento? Tudo bem se 
as encontrasse apenas por um instante? Ao encontrar estas pessoas irá 
viverá junto com elas por toda e toda a eternidade sem nunca se enjoar 
disto. Estamos em busca deste lugar. Este lugar e o Reino dos Céus para 
onde as religiões hoje em dia apontam. (Coletânea 23-81) 
 
O motivo de hoje em dia sentirmos saudades de nossa terra natal e devido 
a que nesta terra  há nossos pais, que são mais próximos a nós do que 
qualquer outra pessoa. Há os seus irmãos, e seus parentes que sempre o 
guiaram, e seja quando for que você vá de encontro à eles o recebem tal 
como nos velhos tempos. Quando passam por dificuldades este se compa-
decem e o consolam e são capazes de recebê-lo com alegria. 만일 
그것이 없다면 본향이 그립고 좋아서 찾아가더라도 간절히 
사모하던 당시의 심정은 없어지고 도리어 탄식의 조건들을 
가지고 돌아오게 된다는 것을 알아야 합니다. 본향 땅에는 
반드시 맞아 줄 사람이 있어야 합니다. (23-80)  &&&  
 


Seção 8. A Família é o Padrão Final para se Concluir 
a Ideologia Cósmica – “Cosmoismo” 
Todas as coisas partem de uma unidade que se divide em várias e que por 
final sintetizam-se em algo maior. Inevitavelmente ao se dividirem em vários 
a partir de uma unidade se integram novamente como sendo um. Aqui ao se 
dividir novamente forma-se ao fim algo maior do que antes.  
Isto é como o formato da família antes desta ser integrada. A família é o que 
complementa ao casal, é o que faz esposo e esposa se tornarem um. A 
tribo é feita pela unidade das famílias, e o povo é feito pala unidade das 
tribos. Colocando aos povos em unidade todos fazem parte de uma só 
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nação. Aqui, onde quer que seja, a família se torna o centro. Desenvolven-
do-se esta família vem a existir o mundo horizontal.  
Devido a isso, é desnecessário falar que qualquer sociedade não pode 
existir sem que haja a família. Sem se restaurar a família não se pode 
restaurar a o mundo. Em seguida, tomando por centro esta família, deve-se 
atingir a “ideologia cósmica”. O universo é o agregado de céu e terra. Céu e 
terra são como a mente e corpo do ser humano. Mente e corpo devem ser 
tornar unidos.  
Tal como quando há um sujeito se faz necessário um objeto, havendo-se 
um homem se faz necessária uma mulher para este.  
A família é um homem e uma mulher que se tornam unidos. Sem se centra-
lizar nesta família de unidade, não há como se pode encontrar a base do 
amor de Deus.  
O que chamamos de “cosmoismo” significa que após unir mente e corpo, 
estabelece-se uma família que se torna o ser substancial do amor de Deus. 
Este sistema de pensamento é a ideologia que pode conectar os mundos 
espiritual e físico. Na palavra cosmos em caracteres sino-coreanos (cheon-
ju) o caractere “ju” sozinho significa casa. Por isso utilizamos as palavras 
“cheon-ju jui” – “cosmoismo”. “Cheong-ju” – cosmos – significa o mundo 
incorpóreo e o mundo substancial em unidade.  
Que relação tem isso conosco? Nós necessitamos de uma família. Se vocês 
não conseguirem se tornar um em família não terão nada a ver com o 
“cosmoismo”.  
A família é o padrão final para se concluir o “cosmoismo”. Aqui quem não 
puder cantar canções de paz e exaltar a alegria será uma pessoa infeliz 
tanto na terra como no mundo espiritual. (Coletânea 26-189) 
 
A partir de onde o Reino dos Céus é constituído? Ele é constituído a partir 
de nossa família. Nesse caso qual é o nosso “ismo”? É o “familismo”. Em 
caracteres chineses, o cosmoismo (cheong-ju jui) que estamos advogando 
é a combinação do caractere cheon – céu  e do caráter ju – casa, ou seja é 
o “ismo” da “casa celeste”. Dessa forma o significado de cheon-ju é explici-
tado.  
Dessa maneira, os 66 livros que constam na Bíblia são todos palavras de 
expectativa por uma família ideal. E mais, o que todos os homens estão 
ansiando? Estão na espera de receber uma esposa ideal.  
Também as mulheres o que mais anseiam é poder encontrar um esposo 
ideal. Não importa se um mulher atinja o doutorado e grite ao mundo com 
forte voz, sua expectativa está em encontrar um homem ideal. Ao encontrar 
um homem ideal o qual possa amar dará luz a filhos e filhas abençoados. 
Esta é a raiz da felicidade. O ideal da Igreja de Unificação não está em 
outro lugar que não este. A família é o início bem como é também a conclu-
são. (Coletânea 26-103) 
 
Assim que tipo de ideologia é o “cosmoismo”? É o “ismo” de verdadeiros 
pais. Por conclusão estas duas ideologias são a “ideologia de pais”. É a 
ideologia de nossos lares, de nossa nação e a ideologia da cada um de 
vocês individualmente.  
Se o ser humano não tivesse caído, a ideologia do mundo seria a ideologia 
de quem? Seria a ideologia de Adão. Este “adamismo” conseqüentemente 
seria a ideologia de verdadeiros pais. O “ismo” de pai e mãe. Não poderia 
haver um “ismo” acima deste.  
Devido a isso, a Igreja de Unificação para resolver os problemas do coração, 
deve se conectar a ideologia do céu centralizando-se na idéia de verdadei-
ros pais dentro do perímetro da família  ideal original. Enquanto restar a 
relação com esta família sistematizada através de tal ideologia, a Igreja de 
Unificação não perecerá. (C.T. I-502) 
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Seção 1. Por que o Ser Humano Nasce? 
Ao se perguntar quem vem primeiro: “a vida ou o amor?” – pode se dizer 
que estes vem simultaneamente mas quem devemos esperar que venha 
primeiro? O amor vem primeiro. O fundamento do universo é que sem haver 
o fluxo do amor antes da existência ser originada, não pode haver valor na 
existência. (C.T. I – 1062)  
 
Se pensamos na origem de nossa vida a pergunta é - “O que vem primeiro: 
o amor ou a vida?”. Até agora não conseguimos distinguir claramente isto. 
O amor precede a vida. Devido ao que vem em seguida ter que se adaptar 
ao que vem por primeiro é natural oferecer a vida em sacrifício pelo amor. É 
dessa maneira que devemos resolver esta questão.  
Nesse caso, surge então a pergunta de onde está o caminho para se viver 
uma vida verdadeira. Uma vez que a vida se origina do amor, concluímos 
que ela deve seguir o caminho do amor e deve morrer pelo amor. &&& 
소우주가 아니라 대우주가 환영할 수 있는 사랑을 찾아서 
하나님이 공인하고, 천사세계가 공인하고, 만물이, 더 나아가 
우리 부모가 공인할 수 있는 대우주의 가운데서 나고, 그 
가운데서 사랑하고 죽어가는 것이 인생이 태어난 목적이라고 
보는 것입니다. &&& 
Os seres humanos não são seres que nascem devido as suas próprias 
aspirações. Assim sendo, será que nascemos devido às aspirações de 
nosso pai e nossa mãe? Não, não é assim. Nascemos devido às aspirações 
de Deus. Nascemos através do amor de nossos pais que substituem à Deus. 
O “eu” é um novo ser vivo que nasceu através do amor dos pais que são os 
substitutos de Deus. O amor possui o poder de criar tudo. O “eu” nasceu 
como uma existência central de todo o universo, recebendo todo o amor 
universal.  
O maior objetivo da vida humana é nascer com base no amor, ser criado no 
amor, viver pelo amor e por fim deixar o amor para a geração seguinte. A 
obra mais valiosa é apenas, cumprir em sua família o mandamento do amor 
que é o centro do universo. Precisamos saber por que o ser humano nasce. 
O homem não nasce devido ao conhecimento ou ao poder. O homem nasce 
devido ao amor, e a partir do amor. Devido a que então o amor é dessa 
maneira tão grandioso? Isto é devido a ele ser a fonte da vida. Vocês nas-
ceram em meio ao amor de seus pais. Não nasceram a partir da busca por 
dinheiro ou por conhecimento. Desta maneira, já que nasceram em meio ao 
amor, devem gerar frutos através deste. Por este motivo são necessários os 
filhos.  
Sé é perfeito quando, o casal se torna um e possuem filhos e filhas como 
seus seres correspondentes. O próprio ser humano não consegue existir 
distante do amor. Por conseguinte diria que o meu ser vive através do amor 
como base. Todas as coisas criadas, tem sua existência iniciada a partir do 
amor de Deus. Apesar de todas as coisas criadas terem sido iniciadas com 
base no amor, não se pode negar que o ser humano como o ser central do 
mundo da criação, foi o ser que mais teve seu início a partindo do amor. 
Devido ao ser humano nascer do amor e amadurecer por causa do amor, 
ele é um ser que não pode viver distante do padrão do amor. (C.T. I – 1062) 
 


Seção 2. A Vida Original da Criação Centrada no 
Amor 
Qual seria a causa da existência humana? A causa da existência humana 
teve seu início no amor. Sendo assim, ao pensam que está o objetivo da 
existência humana? O objetivo da existência humana é completar o ideal do 
amor. Por que a existência tem por causa o amor, o propósito dela é realizar 
o fundamento do amor, expandi-lo, e conectá-lo completando-o.  
Isto é, já que o amor é o início, o propósito também deve ser atingido atra-
vés do amor. Para se fazer isso, o homem e a mulher em uma relação de 
reciprocidade, devem ser um centrados no amor e devem ser capazes de 
se conectar com “frente e atrás”, “direita e esquerda” e “acima e abaixo”. 
Mesmo que concordemos com a existência absoluta e estabeleçamos um 
propósito absoluto, tudo será inútil se não houver alegria. A vida deve ser 
alegre.  
Vivemos por um propósito. Quando dissermos que realizamos este propósi-
to, haver algo novo esteja acima da própria existência. O que é isto? O que 
é a coisa mais preciosa tanto para o homem como para a mulher? É o amor.  


Somente o amor se torna o fator primário da felicidade que é capaz de 
conectar a isto. Não importa o quanto uma pessoa diga que realizou bem o 
seu propósito ao não conseguir a autoridade subjetiva do amor para domi-
nar, novamente terá que ir em busca de um novo propósito. As limitações 
do propósito não podem estar acima do amor. Por que vocês estão vivendo? 
Há alguns que respondem que vivem para comer, outros para trabalhar e 
até os que dizem que estão vivendo suas vidas por nenhum propósito.  
Em prol do que o ser humanos vive? Que belo é responder que se vive em 
prol do amor. A vida original da criação é que o ser humano nasça como um 
fruto do amor, viva amando, e retorne para o ceio de Deus que é o amor 
eterno. (C.T. I – 1064) 
 
Nascemos através do amor, e crescemos em meio a este e em seguida nos 
conectamos novamente a um amor de uma dimensão diferente. Isto é, 
deixamos o amor de nossos pais e vamos em busca do amor do nosso 
companheiro. Podemos dizer que o amor dos pais é o amor de formação e 
o amor do cônjuge é o amor de crescimento. Por mais que o casal se ame , 
sem haver filhos não há como se experimentar o amor de aperfeiçoamento.  
Devido a isso desejamos os filhos. Este é o amor aperfeiçoado. Conseqüen-
temente, o curso de passar pelo amor de pais, amor conjugal e amor de 
filhos é a base da vida humana. É o caminho fundamental para o ideal de 
amor da criação divina. (Coletânea 48-12) 
 
A vida nasce a partir do amor. Tendo nascido a partir do amor, recebendo 
ao amor dos pais, crescemos através deste amor e encontrando a amada 
esposa amamos novamente e dentro deste amor morremos. Isto é a vida 
humana. Conseqüentemente, na vida humana original não poderia haver 
tristeza ou dor.  
Originalmente, centralizando-se no amor, a base fundamental do universo, 
por ser um modelo capaz de combinar simultaneamente a vertical e a 
horizontal sinteticamente, se tornaria a base que poderia combinar o amor 
dos pais, o amor do casal e o amor dos filhos. Este local é o ponto de 
convergência de todo o universo, é o local para onde convergiriam às 
direções de todas as células do universo. Todos os seres espirituais con-
vergem para aqui.    
Não apenas isso mas, este, é um local protegido de maneira a ninguém 
poder invadi-lo. Portanto, se este local for destruído, isto será um grande 
problema. Então, para ser inteiramente protegido deve possuir uma deter-
minada forma. Esta forma é o que chamamos na terminologia da Igreja de 
Unificação coma Base de Quatro Posições. (C. T. I – 1066) 
 


Seção 3. O Amor é o Elemento da Vida Eterna do Ser 
Humano 
O ser humano desde sua fase embrionária não é suprido apenas com os 
nutrientes que recebe de sua mãe, mas sim não devemos esquecer de 
supri-lo com amor. De igual maneira, o ser humano que vive na face da 
terra não está sendo suprido apenas com nutrientes materiais provenientes 
do universo (natureza) mas sim, está sendo abastecido por Deus com o 
amor que é o elemento essencial da vida.  
Tal como todos os vegetais absorvem a luz do sol como um elemento de 
vida, o amor é o elemento de vida para os seres humanos. 
Nossa esperança é construir o Reino dos Céus na terra e no mundo espiri-
tual onde se pode viver adorando ao amor eternamente. O ser humano ao 
nascer, nasce através do amor, e após isso, cresce em sua infância rece-
bendo amor.  
E então, crescendo até certo ponto, apenas o amor dos pais não é suficien-
te e centralizando-se no amor fraterno e no amor da tribo o amor horizontal 
começa a ser expandido. Ou seja, segue-se amadurecendo enquanto se 
recebe a todo o amor do céu e terra.  
Especialmente quando a adolescência se aproxima, começa-se a desejar 
ardentemente o sexo oposto e através deste amor, entra-se na esfera do 
amor integrado e pela primeira vez se pode ir ao encontro do centro do 
amor.  
O caminho que o homem e a mulher seguem é para o amor, eles existem 
para o amor. Meu caminho é o caminho do amor. Sigo nele para obter amor, 
manter o amor e estabelecer o ambiente do amor. As mulheres se maquiam 
e fazem massagens devido ao amor. Desejar, trabalhar, tudo se deve ao 
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amor. Resistimos aos sofrimentos para receber um amor mais precioso. 
(C.T. I – 1066) 
 
Desde o nascimento recebemos o amor paternal e enquanto os pais sobre-
vivem, eles nos amam independente do período de vida em que estamos, 
se na infância, juventude ou na idade adulta. É natural para cada um que 
após se crescer recebendo o amor dos pais aconteça o amor conjugal que é 
horizontal.  
O que é o casamento? É a matrícula na escola onde o homem aprende tudo 
o que ele não sabe sobre a mulher, e a mulher aprende tudo o que ela não 
sabe sobre o homem. Apenas quando todas as notas são “A+” é que tanto o 
esposo quanto a esposa são felizes. Para aprender a amar a o mundo, dão 
à luz aos filhos. Sem os filhos, não há conexão com o futuro. Os filhos nos 
são dados como um recurso educacional para que possamos ser conecta-
dos com o mundo futuro.  
Deve-se saber que ser leal ao avô, à avó e aos antepassados é para se 
receber educação a partir do mundo espiritual. Centralizando-se no amor 
verdadeiros todos estes são conectados. Avô, avó, esposo, esposa, filhos 
estão todos conectados a “um amor” como centro.  
Como os vasos sangüíneos do corpo humano, é possível se subir até os 
antepassados de milhares de gerações no mundo espiritual e descer até os 
descendentes distantes através do amor. Saibam que esta é a organização 
do mundo espiritual, é assim que está organizado o universo. Todas as 
coisas são conquistadas por ele. Podemos dizer que a maior felicidade é se 
tornar escravo do amor, sevo do amor. (C.T. I – 1066) 
 


Seção 4. O que Seria o Amor de Deus? 
Senhores! Tentem experimentar uma vez o amor de Deus. Como eu pode-
ria expressar o que é o amor de Deus?  
Seria como um dia quente de primavera com nuvens brancas flutuando no 
céu, com orvalho brilhando trêmulo sobre a terra, com insetos passeando e 
as formigas agilmente saindo do ninho para ver o mundo e na beira de um 
riacho murmurante um salgueiro desabrocha, ao sapos cantam canções de 
primavera, e as abelhas e borboletas voam alegremente por todas as partes.  
É um sabor que poderemos apreciar pela eternidade, em doçura, inebriados 
por este ambiente como que se caíssemos em sono acordados. O que 
Deus sente centrado no parceiro ideal que Ele procura é algo como um 
jardim de flores onde as borboletas e abelhas sobrevoam. Não se sentem 
bem só de pensar nisso? Esses homens lerdos aqui não sabem disso. ‘Eum 
sentimento bom. Quando encontramos uma pessoa bem-vinda, a cumpri-
mentamos apertando as mãos. Ao apertar as mãos dizendo: “Quanto tempo 
não nos vemos?” você não se sente bem? Já para as pessoas que não te 
fazem sentir bem você diria: “Ei! Seu..” enquanto o chuta com o pé. Quando 
você realmente está feliz em receber a pessoa você aperta a mão dele 
fortemente ou não? Vocês gostam de fazer isto? – Sim. Gostamos. Falando 
em se gostar de quem vocês gostam? Devem conhecer para gostar, como é 
possível se gostar sem se conhecer? Desta forma se realmente se gostam 
ao apertarem as mãos não podem mais soltá-las.   
As moças aqui, pensem um pouco! Quando vocês se casarem e forem para 
a casa do esposo, se sentiriam bem ou mal ao serem amadas por ele? 
Sejam francas. Se recebem amor não há nada que venham a invejar neste 
mundo. Vivem agarradas ao lado do marido de qualquer maneira. Gostam 
quando a mão de homem que parece uma pata de vaca aperta sua mão. 
mesmo enquanto assistem a um filme.  
Enquanto assistem um filme, elas querem pegar uma mão assim. O homem 
se sente mal se a  mulher lhe disser: “Ai, suas mãos são tão bonitas!”. É 
assim que acontece.  
O amor é eterno. O amor é um não dois. É tornar-se um. O homem e a 
mulher formam um casal e se amando grudam um ao outro. Se não chegar 
até este ponto não chegaram até o coração ideal. Esse é o amor de Deus. 
Vivendo com este amor podem ou não vir a se tornar um só? Pensem sobre 
isso. Todos devem se tornar um. 
Acontece todo tipo de coisa quanto homem e mulher estão em amor. Não é 
assim?  
 
Mas quando vocês compreendem o caminho em que podem encontrar a 
Deus e verdadeiramente o experimentem o amor de Deus... . O amor de 
Deus não pode ser comparado com nada neste mundo. Quem experimenta 
deste amor não pode ser derrotado por nenhum sofrimento e por nenhuma 
tristeza. Não deveria haver tal esfera de libertação? Encontrar a isto é que é 
o problema. (C.T. I - 1068) 
 


O amor de Deus surge amplamente através dos 3 grandes amores. Estes 
são o amor de pais, o amor conjugal e o amor de filhos. O centro que pode 
fazer coincidir em unidade estes 3 grandes amores é o amor de Deus . 
(173-278) 
 


Seção 5. A Benção de Deus - a Herança do Amor e da 
Felicidade 
Para Deus a grande manhã de glória será o tempo em que Ele poderá 
utilizar um corpo. Em seguida será o tempo em que ele poderá ter um 
cônjuge para amar e por fim o tempo em que poderá amar a netos. O tempo 
de amar aos netos é mais glorioso do que o tempo de amar aos filhos.  
Como Deus poderia explicar o quanto foi bom o tempo em que Ele criou 
Adão? Ele deveria explicar dizendo: “Ó, foi bom dessa forma.” Para isso, 
Ele pode nos ensinar, através de nos fazer dar nascimento a filhos. Enten-
deram? Quando uma pessoa é criança ela não sabe como é amar como 
pais, porém mais tarde ao formar família e aos surgirem os filhos ela toma 
conhecimento de como é o amor de pais. Ela descobre como seus pais a 
amaram ao criá-la.  
Por causa disso, o dia em que seu filho ganha uma esposa é um dia de 
glória. Em seguida o outro dia de glória é quando seu filho tem seus pró-
prios filhos. (C. T. I – 936) 
 
Vocês devem conhecer o amor de Deus. Conhecendo ao amor dos pais é 
que se pode saber como servir aos pais. Conhecendo ao amor do esposo é 
que se pode saber como servir ao esposo. Conhecendo ao amor dos filhos 
é que se sabe como atender aos filhos. Não se pode apenas dar ordens aos 
filhos, deve-se saber como atendê-los bem como deve-se se saber compre-
endê-los. Somente assim é que se pode compreender o amor de Deus. Não 
ter filhos  é estar em uma condição de ser incompleto. Não é possível 
conhecer ao amor de Deus.  
Não se sabe o quanto Deus amou a humanidade, os seus filhos. Também 
sem se tornar um esposo, não é possível saber o que é uma esposa, bem 
como, sem se tornar uma esposa não é possível saber o que é um esposo. 
Os filhos também, até que se tornem pais, não sabem como é o amor de 
pais. Por isso que sem terem filhos não é possível que se tornem verdadei-
ros pais. (C. T. I – 937) 
 
O fato dos pais desejarem que seus filhos se casem, é devido a quererem 
dar em herança por sucessão o amor de pais para os seus filhos. Enquanto 
o pais seguem para a morte deixam como legado esta essência para seus 
descendentes. Para isso é que os descendentes são necessários.  
O amor continua para sempre. Por ser o amor o maior anseio do ser huma-
no, todas as pessoas querem herdá-lo recebendo-o com as duas mãos. 
Tendo deixado para trás este amor até no mundo espiritual perante Deus 
pode-se seguir em imponência.  
O lugar onde isto é realizado é a família. Vamos para o Reino dos Céus 
através da família, ela significa a formação da esfera de uniformidade do 
amor.  
A humanidade deve seguir as regras do princípio. Na primavera plantam-se 
as sementes, no verão elas crescem em abundância, no outono geram-se 
os frutos e no inverno devem ajustar a tudo para que carreguem as raízes 
da nova vida no âmago de seus corações. Somente assim, re-encontrando 
a alegria na primavera, tornam-se novamente em sementes a serem planta-
das.  
O que significam estas palavras? Significam que vocês nos futuro se torna-
rão pais e deverão dar nascimento a filhos iguais a vocês.  
Por que vocês se sentem tristes se não tem filhos? Por que não podem 
traçar uma linha circular. Ao vermos um pássaro dando de comer aos seus 
filhotes compreendemos o amor de mãe em seu extremo. Os ocidentais não 
sabem disso, más, os orientais gostam mais das crianças do que dos adul-
tos. Tratam com reverência aos adultos porém sem poupar dão o máximo 
de amor para os filhos e filhas. Por darem a luz e criarem aos filhos desco-
brem o quanto os pais amam aos filhos. 
Todo ser humano, após casar-se, deve dar a luz e criar filhos. Somente 
assim, é possível possuir o amor de pais e o amor de filhos.  
Porém os ocidentais não parecem ser assim. Dão nascimento aos filhos e 
se recusam a criá-los. Por pensarem que os filhos se tornam um obstáculo 
ao casamento causando a separação evitam ter filhos. Porém vocês devem 
saber que o ser humano nasce para formar a Base de Quatro Posições e se 
não consegue fazê-lo não pode compreender o coração de Deus ao nos 
criar e assim não há como se ir para o Reino dos Céus. (C.T. I – 937) 
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Seção 6. O Curso da Vida em Busca do Centro do 
Amor 
O ser humano nasce do amor, cresce em meio ao amor dos pais e amadu-
rece enquanto expande o amor horizontalmente. Encontrando ao parceiro 
do sexo oposto aperfeiçoasse o primeiro estágio do amor horizontal e 
entrasse em um padrão de poder representar ao céu e terra tendo como 
frutos disso os filhos. Os filhos que nascem quando há o dar em receber de 
amor em coração entre o homem e a mulher, preparam o caminho para se 
transmitir o cerne do amor. Se seguimos através deste centro, conseqüen-
temente encontramos à Deus. Os seres humanos ao terem seus filhos 
como frutos do amor experimentam na própria carne, o amor de Deus 
quando Ele criou a todas as coisas e ao próprio ser humano. Também 
experimentam o coração de pais ao amarem os filhos que nasceram a partir 
de seu amor. O amor que os pais devotam aos filhos não é um amor mate-
rial mas sim um amor em essência, em caráter verdadeiro.  
Mesmo que céus e terra mudem, mesmo que a era histórica cambie, o amor 
que os pais dão aos seus filhos e algo que não muda. Por se tornarem pais 
e amarem aos filhos podem deduzir como Deus tem amado a humanidade e 
verificar isto através da experiência própria. Descobrem que o quanto seus 
pais os amaram quando passam a amar seus filhos quando se tornam pais.  
Por causa disso, passam a reverenciar mais ainda aos seus pais já idosos e 
se dedicam mais ainda ao caminho da piedade filial através do amor. Se 
não conseguem fazer isso, não apenas falham no qualificativo de pais mas 
também seu amor para com os filhos não passa de hipocrisia.  
Os seres humanos ao se tornarem pais e amarem aos filhos devem desco-
brir e sentir o quanto Deus tem amado à humanidade e assim devemos 
amar mais sinceramente do que Deus. Devemos amar aos nossos pais já 
idosos mais do que amamos aos nossos filhos, e amar à Deus mais do 
amamos aos nossos pais. Saibam que esta é a ordem e a lei do amor.    
O ser humano ao nascer, nasce através do amor, e após isso, cresce em 
sua infância recebendo amor.  
E então, crescendo até certo ponto, apenas o amor dos pais não é suficien-
te e centralizando-se no amor fraterno e no amor da tribo o amor horizontal 
começa a ser expandido. Ou seja, segue-se amadurecendo enquanto se 
recebe a todo o amor do céu e terra.  
Especialmente quando a adolescência se aproxima, começa-se a desejar 
ardentemente o sexo oposto e através deste amor, entra-se na esfera do 
amor integrado e pela primeira vez se pode ir ao encontro do centro do 
amor. O universo é um mundo esférico e ao se dar e receber o amor em 
circulação, é produzida inicialmente uma forma esférica.  
Especialmente quando se elege um companheiro do sexo oposto e se dá e 
recebe amor, e se tornando pais por gerar os frutos que são os filhos, nesta 
hora o relacionamento mútuo de dar e receber amor começa a girar, e 
ligando-se ao amor horizontal o amor vertical é formado. Um mundo esféri-
co é formado e ao mesmo tempo é encontrado o centro do amor.  
Através da circulação do amor, surge o centro do amor que é também o 
núcleo de todos os seres do mundo criado. Devido ao planeta Terra conti-
nuar se movendo, centrado neste centro de amor é que ele pode existir. O 
centro do amor, é o lugar que concentra a ilimitada força para que se possa 
continuar em movimento. Igualmente, o centro que surge através da forma 
esférica do amor é exatamente o lugar onde Deus habita.  
Conseqüentemente, todos os seres existentes no mundo foram criados com 
base no amor de Deus e existem conforme ele, e seguem em busca do 
centro do amor de Deus. Deus é portanto uma “fornalha de amor”. (Coletâ-
nea 126-243) 
 


Seção 7. A Vida Humana Segue por 3 Períodos 
O homem nasce após estar no ventre materno e depois de viver um certo 
período de tempo na terra é suposto a encontrar-se com a morte. O homem 
antes de seu nascimento passa 10 meses21 dentro do ventre de sua mãe. 
No tempo em que ele é um pequeno feto sua liberdade é restrita. Ele recebe 
os nutrientes através do cordão umbilical da mãe e enquanto cresce, tudo o 
que ele pode fazer é esticar e encolher os dedinhos ou abrir e fechar a boca 
movendo os braços com dificuldade. Porém para este feto, o ventre da mãe 
é o seu universo de liberdade, é sua esfera de domínio antes do nascimento. 
Este feto após crescer por 10 meses vem para o mundo seguinte no qual 
estamos vivendo agora, o mundo físico, a sociedade humana. (C.T. I – 1071) 
 
Por que o ser humano nasce? Nascemos para o amor. Por isso, fincando as 
raízes no amor de verdadeiros pais, a partir da proteção e do ceio de amor 
                                                                        
21 Na Coréia não se contam idades a partir do 0 mas sim a partir do 1  


do pai e da mãe que são como um ventre, crescemos até os 20 anos. 
Enquanto crescemos, por não termos ainda juízo formado, não somos 
culpados por nossos pais por nos urinarmos e até as nossas sujeiras não 
são vistas como algo sujo, pois eles são capazes de aceitar isto tudo com 
alegria. Após crescermos neste amor, encontramos nosso companheiro de 
amor, e temos que nos enxertar ao amor de um viver pelo outro como uma 
lei natural. Indo por tal curso de vida devemos experimentar por nós mes-
mos o quanto seja possível do amor de Deus e por concluirmos a esfera 
substancial do amor objetivo de Deus, damos nascimento a filhos e os 
amamos. (Coletânea 143-285) 
 
Para os seres humanos, nascer neste mundo é comparável a estar viver 
como um feto no ventre de uma mãe - o universo. Em resumo, o ser huma-
no vive um curso de vida de 100 anos no ventre da “mãe universo”. Tal 
como um feto não conhece o mundo humano fora da barriga da mãe, os 
seres humanos que vivem hoje sobre a face da terra não conhecem sobre a 
realidade do mundo substancial incorpóreo de após a morte.  
Fazem meras conjecturas e tal como no ventre da mãe, não se pode co-
nhecer sobre o mundo humano, verificando a realidade atual vemos que as 
pessoas carregam apenas impressões vagas do que é o mundo após a 
morte. 
Porém a existência do mundo após a morte é evidente independente do ser 
humano da impressão duvidosa do ser humano. Não obstante, devido o 
mundo após a morte estar fora da percepção dos 5 sentidos físicos do ser 
humano, há que se superar a incredulidade neste através da religião, pela 
fé. (C.T. I – 1071) 
 
Há 3 períodos para o ser humano. Para o mundo animal também. Há o 
período aquático, o período terrestre e o período aéreo. Todas as coisas 
devem passar por estes três períodos.  
O homem no entanto é o senhor da criação, e para que ele possua o qualifi-
cativo de poder dominar a todas as coisas ao passar pelo período aquático 
deve possuir uma vida mais completa do que o de qualquer outro ser. Em 
seguida, no período terrestre, ele deve ser a existência com mais qualificati-
vos do que qualquer um animal. Por fim há o período aéreo.  
Porém o homem não possui asas. Sem ter asas como lhe é possível voar? 
Ao se voar ele deve ser capaz de voar mais alto e a maiores distâncias do 
que qualquer ave ou inseto podem voar. Neste caso então, o que deve 
acontecer? Isto não é possível enquanto se têm um corpo físico.  Mesmo 
que se tente correr não se vai muito longe.  
Porém, como o ser humano é o senhor da criação e um ser espiritual de 
Deus, para estar em uma posição recíproca a esfera de domínio ele deve 
agir tal como Deus age.  
Hoje se falamos sobre eletricidade ou velocidade da luz, vemos que a 
velocidade da luz é a de percorrer 300 mil quilômetros em 1 segundo. 
Porém o homem pode agir mais rápido do que a velocidade da luz. Falo do 
“eu espiritual”. (Coletânea 112-202) 
 
Nós estamos vivendo neste mundo, más, não existe apenas este mundo, 
existe o mundo espiritual. Assim qual é o lugar para onde vamos, o lugar 
onde iremos viver? É o mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo 
eterno repleto com o ar do amor. Devido a isso, a vida humana é uma 
preparação para a entrada no mundo eterno. (Coletânea 140-121) 
 


Seção 8. A Vida na Terra é um Campo de Treinamen-
to para se Ajustar ao Ritmo do Mundo Espiritual 
Eu sou uma pessoa que têm muita experiência quanto ao mundo espiritual. 
O mundo espiritual é um lugar que está coberto com os ingredientes do 
amor. O planeta Terra está coberto de ar mas o mundo espiritual está 
envolto em amor. O ser humano sobre a terra inspira e espira ar mas no 
mundo espiritual vive-se respirando o amor. O mundo espiritual não entra 
em dar e receber centrado no amor mundano de hoje em dia. O amor que 
se dá e recebe no mundo espiritual é o amor verdadeiro. 
Se vocês forem para o mundo espiritual verão que é um mundo igual à este. 
Por conseguinte, um indivíduo que carrega bastante amor por seus pais, 
irmãos, cônjuge e filhos e que em sua vida de família experimentou um 
profundo amor, poderá desfrutar de muita liberdade. Tal pessoal poderá ir à 
qualquer direção que seja em qualquer lugar sem nenhuma restrição. Pelo 
contrário, uma pessoa sem experiência do amor de coração pequeno, no 
mundo espiritual isola a si mesma sozinha e não tem nenhuma liberdade.  
O amor de pai e filho é uma relação vertical, o amor entre esposo e esposa 
é uma relação horizontal e o amor entre irmãos e irmãs é uma relação 
cíclica em que eles giram ao redor. Estas três relações são diferentes entre 
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si. Conseqüentemente ao se ter na terra, a experiência de profundo amor 
através destes três diferentes métodos, você será capaz de girar, sem 
restrições, perfazendo círculos na vertical e na horizontal no mundo espiri-
tual.    
Por exemplo, uma pessoa que não pode experimentar o sabor do amor 
paternal devido a seus pais terem falecido cedo, por não ter experimentado 
um amor extremamente importante é uma pessoa numa situação até certo 
ponto trágica. Da mesma forma, um indivíduo que não tenha experimentado 
a vivência em família e o amor conjugal, por lhe faltar uma parte importante 
da vida, no mundo espiritual é um a pessoa tremendamente miserável.  
Também, uma pessoa que não possua irmãos e irmãs não pode viver uma 
vida perfeita por haver faltas em todos os aspectos de sua vida, e no mundo 
espiritual ela é sentenciada a uma posição miserável. Por que vocês devem 
se casar? Devem se casar para poder experimentar o amor de pais, o amor 
conjugal e o amor de filhos. Mas por que estes são necessários? Por que o 
mundo espiritual é um local preenchido com ar de tais amores. É imperativo 
que saibam que devem possuir uma família para que treinem como se 
adaptar ao ritmo do mundo espiritual. Um pessoa que não consegue sentir 
isso e vai para o outro mundo não consegue se adaptar ao ritmo. É como se 
fosse uma pessoa sem o “nariz capaz de respirar tal ar do amor”. (C.T. I – 
1067) 
 
Vocês nasceram de seus pais e mães. Mas, fundamentalmente, a realidade 
é que nasceram a partir de Deus que emprestou o ventre de seus pais. 
Através do pai e mãe universal e depois através de seus pais físicos, vocês 
agora seguem em busca dos verdadeiros pais. Os pais físicos são pais 
transitórios. Assim, o momento da morte é uma hora de júbilo para se 
encontrar com o “pai e mãe verdadeiros”.  
Aqui há o pai e mãe verdadeiros, aqui está o verdadeiro amor. Este lugar é 
o que chamamos de Reino dos Céus no Mundo Espiritual. O elemento 
constituinte deste lugar é o amor, é um lugar repleto do amor paternal.  Este 
amor não é o amor par mim mesmo mas sim o amor que se transmite de 
baixo de uma lei comum, pela regra de servir e se sacrificar. Para ser quali-
ficado nestas regras deve-se amar ao universo e à humanidade. A vida 
física na terra é um campo de treinamento para isto. (C.T. I – 1072) 
 
Quão importante é ávida sobre esta terra? É apenas uma vez. Apesar de 
ser só um momento, é apenas uma vez. Se compararmos a vida física com 
a vida no mundo espiritual esta não é mais do um ponto. É um instante 
demasiadamente curto. Neste curto tempo, temos que passar pela vida 
física como uma preparação para ir ao mundo espiritual. (Coletânea 207-99) 
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Seção 1. O Amor Original da Criação entre o Homem 
e a Mulher 
O problema quando um homem e uma mulher se amam é se este amor está 
de acordo com a Vontade de Deus, se está em concordância com o padrão 
que Deus desejava para a humanidade. A questão é se o homem e a mu-
lher ao se amarem estão em concordância com o modelo de amor que 
Deus pensa.  
Chegamos a conclusão de que se o primeiro homem e a primeira mulher 
tivessem se tornado um através do amor centrado em Deus, isto se tornaria 
o modelo do universo centrado no amor. Deus também desejava este amor 
dos seres humanos. De igual maneira, o homem e a mulher desejariam 
receber tal amor um do outro. Um amor assim não poderia deixar de ser o 
núcleo do universo. Se tornariam modelo padrão tal como o “metro” . (C.T. I 
-335) 
 
Essencialmente o amor de Deus e o amor do homem são idênticos. O amor 
é algo que leva à unidade. Qual a razão do homem e da mulher sentirem 
falto um do outro? Se deve a que o homem através da mulher e a mulher 
através do homem podem possuir à Deus. Ou seja, é devido a que Deus 
desce e habita no lugar onde o homem e a mulher se tornam um através do 
amor. (C.T. I – 336) 
 
Quando pensamos sobre Deus ser a matriz das características duais deve-
mos nos tornar pessoas capazes de enaltecer o majestoso valor do homem 
e da mulher bem como sermos capazes de enaltecermos ainda mais o 
precioso valor de Deus.  
Se dentro do coração do homem há a mulher que Deus ama, e dentro do 
coração da mulher que é o objeto de amor deste homem, há o homem que 
Deus ama e se quando juntos eles se admiram, Deus ao vê-los, Se com-
praz, e todos os seres criados se comprazem também. O teor da alegria de 
ambos se abraçarem, possui o valor de alegrar ao céu e a terra junto a si.        
Um homem e uma mulher gostarem um do outro e se abraçarem é por si só 
o ponto que efetua  a unidade do universo em um só corpo. É dessa forma 
que a imagem original da criação em meio ao ideal de Deus é formada. 
Originalmente o homem deveria encontrar a mulher que o fizesse feliz, 
como também a mulher deveria encontrar o homem que a fizesse feliz. E 
não apenas isso, mas indo além deste limite, deveria ser um encontro que 
fizesse feliz a Deus e também à toda a criação. 
Neste caso, todos os seres criados deste mundo seriam mobilizados em 
função deste casal e todos desejariam ser dominados por eles. Os pássaros 
cantariam em função deles, e as borboletas em alegria bailariam nos ares. 
Deus se alegraria, o homem se alegraria e toda as coisas criadas sentiriam 
alegria. Se os antepassados humanos atingissem esta posição e originas-
sem a história a partir dela, verdadeiramente este se tornariam o mundo 
ideal da criação. (C.T. I – 336) 
 


Seção 2. A Razão para o Nascimento do Homem e da 
Mulher 
Originalmente onde está o verdadeiro motivo do nascimento do homem? 
Não se pode negar que o homem nasce para a mulher. Por outro lado, a 
mulher nasce para viver para ela mesma. Devemos saber que se a mulher 
por si mesma não se convence de que ela nasceu para o homem surge um 
grande problema.  
Por ser isto feito através das regras do princípio por Deus que é o grande 
mestre da criação do céu e da terra, sem se seguir tal regra, não se pode 
entrar no mundo de paz, felicidade, verdade e bem, no mundo de amor e de 
ideal. A mulher nasce para encontrar a um homem, o homem nasce para 
encontrar a uma mulher não é mesmo? Esta é a maior de todas as verda-
des. Conseqüentemente, seguindo a esta norma deve-se ir em busca do 
reino da Bênção.  
O pior mal é apartar-se da esfera da maior de todas as verdades. (C.T. I – 
338) 
 
O homem e a mulher fisiologicamente são completamente opostos. A 
mulher é unidirecional já o homem em comparação tem três, quatro dire-


ções. E mais, a mulher permanece apenas em casa, já o homem percorre o 
mundo pra lá e pra cá.  
Suas naturezas são dessa forma completamente opostas. Centralizando-se 
em que tal natureza masculina subjetiva e tal natureza feminina objetiva 
podem ser unificadas? Se tornam um centrados no amor. É também o amor, 
o que faz com que Deus e o ser humano se tornem um.  
Para que o homem nasce? Não é para o poder, o dinheiro ou o conheci-
mento, mas sim para a mulher. O homem nasce para a mulher. O fato da 
estrutura física do homem ser maior que a da mulher não é para que ele 
trabalhe para ganhar o pão para si mesmo mas sim para que ele trabalhe 
para ganhar o pão para seus filhos e sua esposa.  
O “órgão” que o homem carrega e o órgão que a mulher carrega foram 
trocados entre si. Para quem estamos mantendo estes? Este não veio a 
existir para mim mesmo. O que o homem tem veio a existir para mulher, 
logo pertence à mulher. E obviamente o que a mulher tem também de 
maneira reversa pertence ao homem. Já chegaram a pensar dessa maneira? 
(Risos) Isto não é algo para se rir. Qual é o símbolo do amor do homem e 
da mulher? Onde é o ponto de chegada final do amor? Sãos os órgãos 
sexuais através dos quais homem e mulher formam um só corpo.  
Estes se tornam a rota para unir perfeitamente mente e corpo centrado-se 
no amor. O que o homem carrega não é seu, e o que a mulher carrega não 
é dela também. O homem carrega o que pertence a mulher e a mulher 
carrega o que pertence ao homem. Ao se nascer não se nasce para a si 
mesmo. Devemos compreender claramente o fato que nascemos para o 
nosso companheiro de amor. Por que um homem e uma mulher nascem 
neste planeta? Nascem um para amar ao outro. Por que Deus é o grande 
rei da sabedoria, Ele fez os órgãos do homem e da mulher trocados.  
O dono do que é dito como sendo do homem não é o homem. Acontece o 
mesmo com a mulher. As pessoas que agem como bem entendem ignoran-
do os donos devem receber julgamento por violarem o amor. Sabendo que 
irá receber o castigo mais severo de toda a lei, você pensaria em fazer 
alguma coisa sem considerar sua própria esposa? E as esposas, pensariam 
em fazer alguma coisa desconsiderando seus esposos? (A Família Abenço-
ada e o Reino dos Céus Ideal – 340) 
 


Seção 3. O Homem e a Mulher São os Seres Absolu-
tamente Necessários Um para o Outro 
O amor é aquilo que vocês absolutamente necessitam. Não é mesmo? O 
elemento absolutamente necessário para este amor é o ser humano. São o 
homem e a mulher. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do 
homem. Quanto eles necessitam um do outro? Eles precisam um do outro 
mais do que eles precisam da Coréia, mais do que eles precisam do mundo, 
mais até do que precisam de Deus. Se não existissem mulheres, toda a 
raça humana seria destruída em cem anos.  
Assim sendo, por mais que um homem possa se gabar por unificar todo o 
mundo, sem que haja a mulher tudo desapareceria em cem anos. Portanto, 
um homem absolutamente necessita de uma mulher. (C.T. I – 340) 
 
Quando dizemos “ser humano”, queremos dizer homem e mulher. Nenhum 
homem é completo sem ter uma mulher e nenhuma mulher é completa sem 
ter um homem. Um homem não nasceu do seu próprio desejo e nem a 
mulher, da qual o homem necessita. Nascemos e damos conta de que 
somos homens e mulheres.  
Quando uma pessoa nasce como um homem ele nasce sabendo que existe 
a mulher? Depois de nascer, se ele descobrisse que só existem homens, 
ele não se sentiria mal? Quando uma mulher nasce, ela também não se 
sentiria mal se descobrisse que só existem mulheres? Não seria assim? 
Assim sendo, quando uma mulher nasce, ela nasce sabendo que existem 
homens, ou não? Eu nasci não sabendo, mas a pessoa que me deu à luz 
sabia. A razão pela qual você nasceu como mulher é porque há um homem 
que precisa de você.  
Da mesma forma, a razão pela qual eu nasci como homem é porque há 
uma mulher que precisa de mim. Não é assim? Saibam que todos nasce-
mos dessa maneira. (C.T. I – 340) 
 
A mulher é o ser absolutamente necessário para o homem. Antes de um 
homem absolutamente 
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necessitar de Deus, ele necessita de uma mulher como sua companheira. A 
história humana tornou-se tão miserável porque os homens não puderam 
reconhecer que eles absolutamente necessitam das mulheres. Da mesma 
forma, as mulheres falharam em reconhecer que elas absolutamente preci-
sam dos homens. 
Para sentir o sabor do amor verdadeiro temos que possuir um ambiente 
ideal. Por esta razão, o homem necessita de uma mulher e a mulher absolu-
tamente necessita de um homem.  
Por causa do amor verdadeiro, um homem e uma mulher absolutos se 
unem com todo o seu coração e todos os seus esforços. Quando eles se 
unem como sendo um só, saibam que Deus habitará entre eles. Porque 
Deus não gosta que um homem e uma mulher unidos no amor verdadeiro 
sofram qualquer separação, Ele fez com que o amor entre um homem e 
mulher absolutos fosse eterno.  
Embora Deus seja absoluto, onisciente e onipotente, por si mesmo Sua 
existência não tem nenhum significado ao estar só. Da mesma forma, não 
importa o quanto um homem possa ser bonito e saudável, sua vida não tem 
sentido nenhum sem uma mulher. Um homem inebriado com sua própria 
aparência e saúde, não passa de um canalha que não vale nada. É um 
problema que muitos homens nesta Terra sejam tão cheios de si mesmos. 
Isto, também é a causa de muitas tragédias na história. Saibam que a 
Providência de Deus é para mudar e elevar este mundo de vaidade. (C.T. I 
– 341) 
 


Seção 4. O Amor Vem do Cônjuge 
O amor não pode ser realizado sozinho. De onde vem o amor? Ele não vem 
de mim mesmo, mas do meu companheiro. Porque o amor vem do meu 
companheiro, eu devo abaixar minha cabeça e viver pelo meu companheiro. 
Esta é a origem da lei celeste “viver pelos outros”. Para que o que há de 
mais precioso venha em busca de ti, para se receber a isto, você deve 
servir e elevar aos outros, deve por em prática a filosofia de “viver para os 
outros”. 
Existe amor entre os seres humanos. No entanto, o amor não aparece por si 
só. O amor não surge quando um homem está sozinho. Ele surge quando 
uma mulher aparece em frente ao homem como sua parceira. Quando 
surge uma parceira, então, pela primeira vez, aparece o amor. 
Quando dizemos: “O amor de meus pais é bom” e “o amor de meu cônjuge 
é bom”, quer dizer que o amor verdadeiro, não é um amor centrado em si 
mesmo. O amor não começa de mim mesmo, mas do meu parceiro. Vocês 
devem saber disso. Ele começa a partir de meu esposo ou de minha esposa, 
de meus filhos, de meus irmãos.  
O amor não começa de mim mesmo sozinho; ele começa do meu parceiro. 
Então, quem é o dono do amor? O dono do amor é meu parceiro. (C.T. I – 
342) 
 
De onde vem o amor? Ele vem do parceiro. Se o cônjuge é feio e você não 
gosta dele ou dela, o amor tende a se retrair. Se o seu cônjuge for lindo e 
você gosta dele ou dela, o efeito do amor trabalha muito mais rápido. A fala, 
a beleza, o cheiro, o gosto, etc., do seu cônjuge, determinam o efeito do 
amor. Qual é a base do amor? A base do amor não é o eu. O substantivo 
“amor” é um conceito recíproco. Não importa o quanto um homem é bonito; 
se ele não tiver um relacionamento com uma parceira, ele não pode receber 
amor.  
A base do amor não é o eu. É Satanás que até agora tem usado as pala-
vras: “O amor parte de mim mesmo”. A base do amor não é o Eu. Temos 
acreditado que a base do amor é o eu mesmo, sem corrigir esta forma de 
pensar não haverá desenvolvimento para a história futura. 
As esposas até agora têm afirmado que elas são o centro e têm esperado 
ser servidas, enquanto os esposos, por sua vez, têm afirmado e esperado o 
mesmo e isto os leva à ruptura. Porque a base do amor, não está em você, 
mas sim em seu parceiro, para possuir a este amor,  você deve sacrificar a 
si mesmo perante este amor.  
O amor infalivelmente requer sacrifício. O amor também requer que você 
vença as dificuldades. 
Por este ponto de vista, o conteúdo que pode subjugar este mundo satânico 
de hoje, não pode ser encontrada em nenhum outro lugar no Céu e na Terra.  
Só pode ser encontrada através da lei do amor centrado em Deus; portanto, 
Deus tem estado sempre segurando fortemente no amor. A palavra “com-
paixão” não pode ser usada separada do amor no mundo. Também a 
palavra “benevolência” (yin) não existe sem que hajam duas pessoas22. As 
                                                                        
22 Yin – 인 (仁) – é a combinação em chinês o caractere para pessoa (人) e 
o caractere para o número 2 (二) 


palavras “compaixão” e “benevolência” são ambas ditas com a noção de 
reciprocidade. (C.T. I – 343) 
 


Seção 5. Quando é Realizada a Harmonia do Amor 
Entre os Dois Sexos 
O homem simboliza o Céu e a mulher simboliza a Terra. Estas duas pesso-
as devem se unir para criar a harmonia. O homem e a mulher são diferentes 
um do outro. Os músculos do homem são rudes, já é mulher graciosa. O 
homem tem barbas, mas a mulher não. As vozes deles também são diferen-
tes. Ao compararmos o homem e a mulher vemos que eles se combinam 
em reciprocidade. Geram harmonia. A estrutura física do ser humano exibe 
um relacionamento complementar de direita e esquerda. As duas metades 
são encaixadas de maneira exata.  
Vocês acham que é bom ser somente alto, ou somente baixo? É melhor ter 
harmonia. Olhando no horizonte, os peixes vivem em baixo e os mamíferos 
e aves vivem em cima.  
A mulher menstrua uma vez por mês. O corpo dela muda com a lua, como a 
maré que sobe e desce. Isto é como na respiração. O homem e a mulher 
para criar harmonia devem formar linhas paralelas. Por que as pessoas 
gostam da Disneylândia, com todos os diferentes tipos de veículos subindo 
e descendo? Porque o universo é assim.  
O que nos faz sentir melhor: a harmonia só de alguns homens ou do ho-
mem e da mulher? Preferimos a harmonia do homem e da mulher porque o 
universo é assim. No universo yin e yang se harmonizam em uníssono e 
assim temos que nos adaptar a este ritmo. (C.T. I – 344) 
 
Quando duas pessoas do sexo oposto criam harmonia em amor, eles 
formam um movimento circular. Quando eles se unem no amor geram frutos. 
Deus então desce, e eles se elevam encontrando-se com Deus no centro.  
Deus se torna o ponto central deste círculo e o movimento circular se torna 
um movimento esférico. A partir do ponto central, Deus pode alcançar todas 
as direções. Neste ponto central é onde está a harmonia do amor, a celeri-
dade da vida e o ponto de partida do igualitarismo e do comunitarismo. Isto 
acontece devido a existência da força do amor. O amor é a força que ativa e 
abrange tudo no universo. (C.T. I. – 345) 
Para os seres humanos, o amor é eterno, ele é único, não há dois. Uma vez 
que um homem e uma mulher se unam através do amor, eles viverão juntos 
uma vida feliz por muitos anos na terra, e viverão novamente juntos, eter-
namente, depois da morte. Embora tenham dois corpos, ao se unirem e 
girarem eles então passam a formar um só corpo. Quando os dois corpos 
se unem, eles giram como Deus formando um fundamento de quatro posi-
ções do amor. Este é o mundo ideal do amor. Aqui o amor falso não é 
capaz de invadir; somente o amor verdadeiro pode vir a habitar.  
Quando um homem e uma mulher recebem a Bênção e conseguem a 
perfeição centrados em Deus, Deus sempre virá até eles.  
Na Base de Quatro Posições do amor, você pode vir amar o coração de seu 
cônjuge através do corpo do seu cônjuge, ou se primeiro você ama o cora-
ção de seu cônjuge, seguirá  até que ame ao corpo físico dele também. (C.T. 
I – 346) 
 


Seção 6. O Ser Humano Original Inebriado pelo Amor 
Verdadeiro 
Qual é a coisa mais sagrada deste mundo? A coisa mais sagrada deste 
mundo é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro parte de Deus. Se Deus 
existe, não existe outro caminho. Deus deseja sinceramente que o homem 
vá pelo caminho do amor verdadeiro e temos que saber que não podemos 
ficar diante de Deus, a menos que sigamos pelo caminho do amor verdadei-
ro.  
Deus deseja ver, ouvir, comer e tocar através do amor. O homem também 
deseja isto. Se recebermos um beijo de Deus, sentiremos como se nosso 
interior estivesse explodindo de alegria. É aqui que está o desejo de Deus. 
Deus não sente alegria por possuir diamantes ou jóias. (C.T. I – 381) 
 
Observando o corpo do ser humano, vemos que ele tem cinco sentidos. 
Todos os seres humanos são feitos para sentir e perceber o amor verdadei-
ro através da cognição via os cinco sentidos. Um olho olhando em direção 
ao amor verdadeiro, seria coberto e impregnado por ele. Que lindo é um 
olho brilhando intoxicado pelo amor verdadeiro! Quando uma boca é im-
pregnada pelo amor verdadeiro, pense em quão encantadores são aqueles 
lábios sorrindo. Pense que lindo seria ver a harmonia dos cinco sentidos 
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impregnados pelo amor verdadeiro movendo-se em direção a Deus. Deus, 
sozinho, não pode experimentar a alegria vinda dessa beleza. Isso somente 
pode ser experimentado quando existir um parceiro. Este é o propósito de 
Deus para criar a humanidade. 
Se houver um homem ou uma mulher linda que queiram tocar o olho, beijar 
os lábios, fazer soar a melodia do coração impregnado com o amor verda-
deiro, o que Deus faria? Se existisse uma Eva de amor verdadeiro, Deus 
teria o desejo de viajar em seu coração.  
Deus seria estimulado a viajar para ver o quão profundo e amplo é o cora-
ção desta linda Eva. 
Deus iria querer viajar no mundo do coração de Adão e Eva, que possui um 
teor de beleza maior do que o Céu e a Terra criados por Ele.  
Definitivamente, Deus iria querer viajar pelo mundo do coração de uma 
pessoa de amor verdadeiro, mais do que ele quereria viajar pelo universo e 
Deus não iria querer sair do mundo do coração de amor verdadeiro de Adão 
e Eva. 
Depois que Deus criou Adão e Eva, se Deus se tornasse inebriado com o 
amor verdadeiro do ser humano como uma criança perdida em meio a este, 
o que teria acontecido neste mundo? Deus estaria habitando em meio ao 
ser humano, e o mundo que Deus e a humanidade criariam juntos, definiti-
vamente, seria um mundo cheio de beleza e felicidade. (C.T. I – 382) 
 
Se o amor verdadeiro vir a ser completado, o Deus de simpatia não se 
arrependeria em estar completamente entregue a este amor. Não importa o 
que acontecesse, Deus, se estivesse no amor verdadeiro, estaria sempre 
feliz. No mundo do amor verdadeiro, a humanidade viveria feliz para sempre, 
pelo resto de suas vidas, sem lamentos. Não haveria histórias de guerras, 
reclamações ou infelicidade. (C.T. I - 383) 
 


Seção 7. O Amor Realiza-se em Completa Naturali-
dade  
Quando eu era jovem, uma vez eu capturei um casal de passarinhos e 
tentei fazê-los se beijar. Para poder vê-los se beijar, eu fiz uma gaiola, 
coloquei-os dentro dela e os alimentei. Com um coração de criança, eu 
queria ver os pássaros se amarem e cantarem alegremente.  
Esta foi uma experiência de criança feita pela curiosidade sobre a lei da 
natureza. Pensando bem, eu fiz essas travessuras muitas vezes. 
Finalmente, eu percebi que o amor acontece em um ambiente natural. 
Foram necessários muito tempo e muitas experiências até que eu pudesse 
claramente entender isso sobre o amor. (C.T. I – 353) 
 
Para uma pessoa que não valoriza o amor, que diferença faz se ela recebe 
uma educação de nível universitário? A educação só lhe dará conhecimento 
e criará uma pessoa individualista e um crente no materialismo. Um guisado 
de feijão de soja (doenjan jjigue) fica delicioso quando cozido em uma 
vasilha de cerâmica fosca. Da mesma forma, a educação do caráter só 
pode ser completamente concluída quando é feito baseado no amor. 
A flor da civilização mundial deve florescer baseada em uma harmonia 
artística. Isto é, tal como as costelas cozidas (kalbi) ficam mais deliciosas 
quando servidas em um prato com pasta de soja, cozidas em vasilha de 
cerâmica. Uma vez que você toma gosto pela densa e gostosa sopa de 
massa de soja, você nunca será capaz de esquecer isto onde quer que 
você vá. 
Da mesma forma, se o homem experimenta uma vez o denso e gostoso 
sabor do amor, ele nunca será capaz de querer outra coisa. Assim como 
ficamos facilmente cansados de comer comida instantânea, de um sabor 
agradável por ser muito doce, não podemos dizer que o amor encontrado 
facilmente, em qualquer lugar igual a comida instantânea, possa ser cha-
mado de amor verdadeiro. 
Ultimamente, vemos pessoas aqui e ali fazendo amor, como se elas esti-
vessem fazendo comida instantânea. Isto é um problema.  
O amor não é aprofundado por se tomar um banho de perfume. Ao invés 
disso, o amor é aprofundado, purificado e dura mais quando o casal vive no 
campo e vai para a cama depois de tomar um banho frio. 
Se um casal escova os dentes para se beijar, este não é amor natural. Isto 
é porque o cheiro da pasta de dente, iria evitar que eles desfrutassem o 
sabor do odor pessoal do corpo de cada um. Quando vejo as pessoas se 
beijarem depois de escovarem os dentes, eu me pergunto se eles se beijam 
para saborear o amor ou para saborear a pasta de dente. (C.T. I – 354) 
 
Quando você gosta se encontra com a pessoa do sexo oposto que você 
gosta e ama, é um instinto natural querer se abraçar e se beijar. A razão 
pela qual eu tento estar em contato com o ambiente natural é para gostar e 


amar este universo. Esta é uma atitude natural do ser humano quando está 
procurando um parceiro. Quando todas as mulheres tratarem os homens e 
todos os homens tratarem as mulheres de acordo a ideologia da reciproci-
dade (“ética da reciprocidade”) não haverá nenhuma conduta ou incidente 
que viole a ordem do amor.  
A ordem do amor verdadeiro surge quando o homem e a mulher se encon-
tram baseados na ideologia de reciprocidade. (C.T. I – 335) 
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Seção 1. O Significado do Casamento 
Pode-se dizer que casamento é a cerimônia que permite abrir as portas 
para se entrar em um  palácio de felicidade. É por esta razão que o casa-
mento é o grande evento das questões humanas. O amor transcende tempo 
e espaço e é o que há de mais grandioso para a humanidade. O casamento 
é a cerimônia que manifesta e confirma este amor. 
Por que usamos o termo “receber a Bênção” para a cerimônia do casamen-
to? De acordo com o 
Princípio, se Adão e Eva não tivessem caído e tivessem se tornado perfei-
tos, eles teriam se colocado na posição de receber a Bênção. Em outras 
palavras, por eles serem os objetos substanciais de Deus, Deus seria o 
sujeito e eles seriam os objetos.  
Eles sabiam que a Bênção seria alcançada através do casamento após 
aperfeiçoarem sua individualidade na base de uma conexão entre Deus que 
é o sujeito do amor e o seu amor objeto.  
Perfeição por fim significa casamento, e casamento significa a manifestação 
do amor de Deus.  
Se não existisse casamento, não teria começado no mundo humano o que 
hoje é chamado de amor. Quem é o dono deste amor? Temos que saber 
que o dono não é o ser humano, mas sim, Deus. Quando o amor de Deus é 
manifestado em nós, ele se torna a alegria e o orgulho de Deus e somos 
capazes de sentir isso como o amor divino. 
O amor não pode ser realizado sozinho, ele só pode ser realizado através 
de um relacionamento recíproco. Portanto, quando o homem tenta realizar o 
amor sozinho, ele não consegue. O mesmo se pode dizer sobre a mulher. 
Quando Adão e Eva se unem através do amor, eles são capazes de receber 
o amor de Deus pela primeira vez.  
A partir deste ponto de vista, podemos entender que nós, seres humanos, 
nascemos de Deus. (C.T.I – 356) 
 
Uma vez que toda a lógica do universo se compõe através de sujeito e 
objeto, o casamento entre o homem e a mulher é também parte desta lógica. 
Se o homem é o lado direito a mulher será o lado esquerdo para que se 
forme o relacionamento horizontal do universo. E se o homem é o sujeito a 
mulher é o objeto deste e isto é assim para que se forme o relacionamento 
vertical de “acima e abaixo” com Deus. Assim sendo, o casamento não é 
algo em função apenas do homem ou em função apenas da mulher mas 
sim para se ajustar as leis dos princípios celestes. Devido a isso que o sexo 
masculino e o sexo feminino possuem formas diferentes entre si. Estes 
surgiram de forma a se adaptarem as leis dos princípios celestes.  
O que chamado casamento é dar e receber em posição de reciprocidade 
quando duas pessoas que se amam consolam um ao outro quando estão 
tristes, compartilham alegria ao estarem felizes e podem se ajudar nas 
dificuldades. É combinar-se para que vivenciando ao amor de Deus como 
base, sigam adiante até Ele. Isto é a vida de casados.  
A razão porque Deus fez o homem e a mulher não no Céu, mas na Terra, 
foi para realizar o amor de Deus horizontalmente. Quando é formado o 
relacionamento de sujeito e objeto e se unem horizontalmente, o amor que 
combina os dois com o sujeito que é Deus, é uma afinidade  de amor verti-
cal. Este fato é extremamente importante. (C.T. I -357)  
 


Seção 2. Porque Nos Casamos 
O homem nasce para encontrar-se com a mulher e a mulher, para encontrar 
o homem. E o homem e a mulher juntos nasceram para combinar com um 
nível mais alto de amor, que é o amor de Deus. Sozinhos eles não conse-
guem tocar o amor de Deus. Se tentam unir-se com o amor de Deus sozi-
nhos, este vem a ser um amor de um lado só. Nenhum seria capaz de 
combinar com o amor tridimensional e esférico. 
Portanto, o homem e a mulher se casam para saltar para uma dimensão 
mais elevada, dentro do reino do amor tridimensional.  
No mundo original, quanto mais o homem e a mulher se unem, maior se 
torna a força ativadora do amor surgindo um grande centro e forma-se uma 
esfera. Portanto, quanto mais o homem e a mulher se conectam horizontal-
mente, mais Deus, que é a matriz da força vertical do amor se conecta com 
eles. Aqui a mente e corpo se tornam um. (C.T. I – 359) 


 
Por que nos casamos? Nos casamos para sermos auxiliados a ir para o 
Reino dos Céus. O por que disto é que não podemos ir para o Céu sem nos 
casarmos. Temos que nos casar para nos tornarmos indivíduos qualificados 
a entrar no Reino dos Céus. Qual é a qualificação para entrar no Céu? É 
assemelhar-se a Deus. 
Então, como nos assemelharemos a Deus? Podemos assemelhar-nos a 
Deus praticando as Palavras de Deus.Temos que tornar o amor de Deus, o 
meu amor e as Palavras de Deus, minhas palavras. 
Portanto, representando a Deus, eu diria para o mundo: “Todos vocês 
devem ir para o Céu!”, e depois eu diria: “Para ir para o Céu, eu devo amar 
a humanidade como Deus ama e levar o mundo inteiro comigo para o Céu”.  
Assim, você será uma pessoa de Deus, uma pessoa do lado do Céu e não 
haveria nenhum erro em concluir que se é um candidato a ir para o Céu. E 
então, você estaria bem qualificado para se casar. Bem, qual é a razão para 
nos casarmos? Para ir para o Céu e, também, pela humanidade.  
Os homens deveriam saber que as mulheres que estão diante deles, são 
filhas de Deus e filhas de toda a humanidade. O homem está qualificado 
para tornar-se um esposo se ele puder amar uma mulher, como ela é ama-
da por toda a humanidade e como Deus a ama como Sua filha. Se ele não 
puder, então, ele não está qualificado para se tornar um esposo.  
Isto é verdade para as mulheres também. Você não deve pensar que aque-
le homem é seu esposo. Antes de pensar em seu esposo como “meu ho-
mem” você deve pensar nele como filho de Deus e como um homem, 
representante de todos os homens. 
Você poderá fazê-lo caso se torne uma mulher que pode amá-lo mais que 
toda a humanidade e, até mesmo, mais do que Deus o ama.  
E você deve se casar pensando que irá transmitir as pegadas do amor em 
prol de Deus e da humanidade, através de sua família, com o homem 
tornando-se como o pé direito e a mulher como o pé esquerdo. O propósito 
do casamento é unir o mundo do coração e aperfeiçoar o amor do homem e 
da mulher. 
Portanto, dizer que se casou é proclamar que você irá provar isto. Se você 
realizou a perfeição do amor e a perfeição do coração através da vida de 
casado, então pode-se dizer que cumpriu o ideal da família. Se você reali-
zou isto, então, na hora da morte, sem dúvida, você irá para o Céu. (A 
Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal – 360) 
 


Seção 3. A Verdadeira Perspectiva do Casamento 
Originalmente, se Adão e Eva tivessem se unido completamente em mente 
e corpo, tornado-se 
perfeitamente maduros, verticalmente, e se tivessem formado um reino 
objetivo por tornar-se noivo e noiva que se alegram diante de Deus, e se 
eles tivessem realizado uma família do amor divino, através do recebimento 
da bênção de Deus, isto seria o âmbito de perfeição que originalmente seria 
formado no Jardim do Éden sem que ocorresse a Queda.  
Se Adão e Eva tivessem sido capazes de comparecer a este reino perfeito, 
que tipo de lugar seria este? Seria o lugar de receber a Bênção.  
A graça mais preciosa de todas é o amor de Deus. A próxima é herdar o 
direito da criação de Deus. Assim como Deus criou Adão e Eva centrado no 
amor, nossos filhos são concessão do direito da criação.  
Por que vocês amam seus filhos? É similar a herdar a grande obra da 
criação de Deus, no reino horizontal substancial. Portanto, você pode sentir 
a felicidade que Deus sentiu ao criar Adão e Eva. Em seguida para Deus 
nos capacitar a ter domínio sobre todas as coisas, como Ele tem, Deus nos 
concedeu o direito do domínio apesar de estarmos na posição horizontal.  
O mundo que pode se colocar no estágio apropriado a este direito, de 
acordo com a ordem apropriada, é o Reino dos Céus ideal.  
Portanto, você deve saber que o momento do casamento é o momento em 
que você herda o amor de Deus, o poder e o direito da recriação no reino da 
perfeição.  
Portanto, a cerimônia do casamento é a expressão do amor e, ao mesmo 
tempo, é a cerimônia para herdar o direito da criação e domínio. (C.T. I –
356) 
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Vemos o casamento como sendo a almofada do universo, como a almofada 
em que vocês sentam. Qual é a melhor seda do universo? É a yang dan 
(uma marca de seda muito cara). Ao invés de iniciar sua nova vida de 
casado com uma coberta e uma colcha de yang dan, vocês devem pensar 
em se amar em uma coberta de yang dan universal. Vocês devem pensar 
assim. 
O momento da decisão do direito de propriedade centrado no amor é a 
minha vida. Se diz: “Ah! Em minha vida deve surgir minha propriedade! É 
decida a minha posse sobre o “bicho” que chamam de mulher!” 
Esta mulher, que tipo de mulher é ela? A mulher é a metade do universo. 
Deve pensar que no dia em que “se arrebata a esta sujeita” o universo vai 
correr atrás de ti. Por que uma mulher tem que se casar? Quando a mulher 
se une ao homem, 180 graus mais 180 graus se unem. Para formar o reino 
em valor equivalente ao universo, eles devem se casar. Quando pensamos 
dessa maneira vemos que o conceito da Igreja da Unificação é maravilhoso. 
Há que se entender que o casamento não é para seu próprio bem, mas sim, 
para o bem de seu cônjuge. É um pensamento errado desejar uma pessoa 
bem sucedida ou bonita. Se você entendeu o princípio básico de que as 
pessoas devem viver para outros, deve saber que irá se casar pelo bem de 
seu cônjuge. Não importa o quanto a pessoa seja feia, deve-se ter a deter-
minação em tentar amá-la, mais do que se amaria uma pessoa linda. Esta é 
a perspectiva fundamental do casamento.  
Sem se ter o conceito estabelecido de poder amar seu cônjuge mais do que 
qualquer outra pessoa, amando-o como se fosse Deus e toda a humanida-
de, não há como você se restaurar para a nação celeste. Se como um 
homem, você não puder amar nem mesmo uma mulher, não lhe será possí-
vel amar a Deus ou a humanidade. Temos que nos casar para o benefício 
mútuo da humanidade, numa representação do mundo. O esposo é um 
homem representante do mundo inteiro e a esposa é a mulher que repre-
senta o mundo inteiro.  
 


Seção 4. O Que é a Adolescência?  
Senhores, o tempo da adolescência é quando você sente que se tornou o 
príncipe do universo.  É um período que você vira tudo ao contrário centra-
do em você mesmo. Dessa forma o período da adolescência é um período 
de contradições onde sem se saber pode-se facilmente seguir por caminhos 
diferentes. Por esta razão o problema da juventude tem se tornado um 
problema mundial atualmente.  
Durante a adolescência, você não pode ser feliz a menos que tudo que 
aconteça esteja centrado em você mesmo. Porém quando algo tem alguma 
coisa haver contigo, por mais insignificante que isto seja te faz sentir euforia.  
Eu vi uma garota, por volta dos vinte anos, rindo sem nenhum motivo. Ela 
ria, “rá, rá, rá, rá, ...”, até mesmo quando ela viu um caqui maduro caindo da 
árvore durante o outono, depois que todas as folhas já tinham caído.  
Sem entender o que é isso ela sente estas isso. Devido ao fato de que tudo 
acontece em um relacionamento com ela, isto induz nela a máxima emoção. 
Devido a isso, a adolescência é o ponto de mudança onde pode se produzir 
afinidade entrando em contato com todas as coisas. Por que é assim? E 
assim devido a natureza original da criação de Deus que procurar unir cem 
por cento ao homem e a mulher centrados no amor divino.  
Não importa o quão bela uma jovem possa ser, a sua puberdade só aconte-
ce uma vez. Este tempo é a flor de todas flores, a época mais preciosa de 
toda a vida. Apesar disso, há mulheres que ignorem isto e pensam: “Viverei 
sozinha”!  Isto não é uma mulher.    
Também, entre os homens, ao chegarem nos dezesseis anos de idade e 
terem um corpo com boa aparência e em boas condições, pode haver 
alguém que diga que viverá sozinho? Neste tempo todos começam a procu-
rar por suas companheiras. A quem eles se assemelham, que os faz ser 
desta maneira? Eles são assim porque se assemelharem a Deus. Se Deus 
não fosse assim, como é que Seus filhos poderiam ser assim? Deus é 
assim. Durante a adolescência, que é o tempo mais precioso da vida de 
uma pessoa, o desejo de procurar por um parceiro é igual tanto para o 
homem como para a mulher.  
O período da maior floração, o período em que se está na primavera onde 
as flores desabrocham completamente é o período da adolescência. Esta 
idade é o período de sete anos que vai dos dezoito anos até os vinte e cinco 
anos de idade. Este período de sete anos é o período único em que a flor 
do amor mais floresce. Que preciosa é esta época única na vida, em que 
uma pessoa está em plena floração!  
Todos vocês conhecem a magnólia, não é verdade? O botão desta flor tem 
um colorido de amarelo diferente. Quantas camadas de pétalas ela tem? 
Elas são surpreendentemente apertadas na flor. Se você puxar ela abre? 


Elas são espirais apertadas para que não possam ser facilmente abertas. O 
homem e a mulher são similares a isto.  
Senhores, o amor em escarlate, o botão do amor como de uma flor amarela, 
este botão do amor, quando é que ele desabrocha em suas vidas? Nesta 
hora é que a beleza é manifestada ao mais alto grau em meio a harmonia 
do universo. Este também é o momento da máxima floração para as pesso-
as. É o período em que cintilamos no clímax central como a grande obra-
prima de Deus.  
O período mais florido, e mais cheio de beleza é a juventude.  
A aparência na juventude é como a do mais belo botão de flor. A pessoa 
que consegue amar ao máximo a adolescência pode ser convidada a ir aos 
aposentos de Deus. O homem e a mulher que conseguem amar dessa 
maneira, podem receber a graça de Deus e podem ser convidados aos 
aposentos de Deus. Se vocês entenderam isso, como homens, devem se 
preparar como tal para isso. (C.T. I 367) 


Seção 5. Qual o Porque das Mudanças que Surgem 
na Adolescência?  
Durante nossa infância, em meio a um sonho obscuro, somente desejamos 
crescer com saúde. Mas, quando alcançamos a adolescência, ocorrem 
mudanças físicas e mentais e nosso interesse pelo sexo oposto e nossos 
olhos cintilam de curiosidade e beleza.  
Para mostrar toda beleza do corpo, tentamos nos vestir bem trajados e 
concentrarmo-nos em fazer nossos rostos parecerem mais bonitos. Pode-
mos dizer se uma garota atingiu ou não a adolescência pelos seus lábios. 
As garotas começarão a menstruar e muitas mudanças surgem em seus 
corpos. Seus quadris irão aumentar, os seios se desenvolvem, os lábios 
aumentam e ficam vermelhos e seus olhos começam a ter um brilho miste-
rioso.  
Para que e para quem vocês acham que essas mudanças físicas ocorrem? 
Essas mudanças físicas ocorrem para fazer uma estrada reta girar em 
círculos, para começar um movimento circular. Ir em linha reta não pode 
trazer nenhuma harmonia. Quando vamos para frente e para 
trás em uma estrada reta, isto não trará nenhuma harmonia, mas, irá so-
mente destruir o ambiente.  
Tudo deve ir em círculos para poder haver preservação e harmonia para o 
ambiente. Por esta razão tudo deve girar. Porém ao girarmos não podemos 
fazê-lo sozinhos mas sim fazê-lo, centrados no nosso parceiro recíproco 
(cônjuge). 
Para circularmos temos que nos defrontar com nosso cônjuge. Unir-se com 
nosso parceiro fará começar um movimento circular automaticamente. Esta 
é a lógica do universo.  
Portanto, as mudanças físicas acontecem nas garotas para capacitá-las a 
encontrar seus parceiros e irem em círculos. Quando duas pessoas são 
atraídas uma pela outra, ali se desenvolve a força para elas irem em círculo. 
Portanto, a razão pela qual as mulheres se vestem e usam maquilagem não 
é para elas mesmas, mas para seus companheiros. 
Os olhos de uma mulher bem vestida brilham mais quando ela vê um ho-
mem. Para encontrar um parceiro é muito natural se vestir bem. As mulhe-
res andam as voltas por aí, com seus corações apertados para encontrar 
um homem bonito, um homem ideal. 
Quando vocês, homens e mulheres solteiros, se encontram e conversam na 
adolescência, seus corações disparam, não é? Disparam ou não disparam? 
Não sabem? E se disparam vão dizer que não? (Disparam) Vocês ficam 
entusiasmados e vem as mudanças no coração. No entanto, se sua mente 
não se centraliza em Deus e você vem a se posicionar no lado oposto, isto 
se torna em mal. Em quem suas mentes devem estar centradas? Em Deus. 
É o amor verdadeiro que pode levá-los para o lugar onde seu desejo e seu 
coração centrado em Deus e podem se unir. Vocês entendem? Os seres 
humanos devem viver toda a sua vida assim; o homem e a mulher devem 
ter esperanças e ideais que são centrados no amor. Assim o amor é o pode 
brilhar no ponto mais alto. (C.T. I – 367) 
 


Seção 6. Adolescência e o Primeiro Amor 
Quando alcançamos a adolescência, nosso corpo e nossa mente são 
instigados na procurar por amor. Andamos perambulando até mesmo sem 
ouvir as palavras de nossos pais. Os olhos da mente e os olhos do corpo 
tornam-se unos e são sensibilizados. Se tivermos o nariz do amor, podemos 
vir a gostar do cheiro que antes odiávamos. Se tivermos a boca do amor, 
podemos vir a gostar de sabores de que antes não gostávamos. Queremos 
escutar estórias de amor a noite inteira.  
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Uma vez que você toca seu companheiro de amor, você não quer mais 
parar. Portanto, se você for envolvido pelo sentimento de amor durante sua 
adolescência, seus olhos ficam estranhos e tudo vai parecer maravilhoso 
para você. 
Quando sua mente e seu corpo se unem e você atira com a arma do amor, 
a bala será atirada de forma certeira no coração de seu parceiro. Aqueles 
que desejam ter este tipo de amor de homem ou este tipo de amor de 
mulher por favor, levantem suas mãos. Não há nada que o amor não possa 
digerir. O amor pode deglutir e digerir a qualquer coisa. Se você tem amor 
de verdade, não importa o quanto um homem possa ser feio; para você ele 
parecerá bonito. O amor é surpreendente. Portanto, se foi bom ou ruim, 
homens e mulheres nunca conseguem esquecer o primeiro amor que eles 
experimentaram durante a adolescência. Se uma mulher tem uma pessoa 
amada que ela ama ao custo de sua vida, mas ela tem que se casar com 
um homem diferente por causa da oposição de seus pais, ela será feliz ou 
infeliz durante sua vida? Para aquela mulher, mesmo se o homem que ela 
amou primeiro tivesse o nariz quebrado ou os olhos com m’a aparência, ele 
pareceria lindo para ela, como uma flor.  
Mesmo que o homem que os pais dela escolheram fosse uma pessoa que 
todos estivessem de acordo que era lindo em todos os aspectos, da apa-
rência externa ao grau de estudo, o homem por quem ela teve o amor no 
coração há muito tempo atrás seria melhor, mesmo que ele não fosse tão 
bom externamente.  
O primeiro amor pode dominar tudo. Quem é o sujeito do amor? É Deus. 
Uma vez que o sujeito do amor é Deus, Ele é o único que pode amar. 
Originalmente, era para que o homem amasse a Deus como seu primeiro 
amor. No entanto, a Queda foi a falha em assim fazê-lo. 
Com quem Eva fez amor primeiro? Com o Arcanjo. Eva deveria ser amada 
com alegria, mas ela teve que amar chorando, com um rosto franzido.  
Vocês acham que Eva disse: “Oh, é muito bom, é uma delícia comer do 
fruto da árvore da ciência do bem e do mal”, enquanto estava caindo? 
Quando Eva estava sendo estuprada pelo Arcanjo, o que ela sentiu em seu 
coração? Ela sentiu a angústia de consciência enquanto ela estava sendo 
empurrada contra sua vontade pela sedução do Arcanjo. Eva deveria amar 
com todas as células de seu corpo, sentindo alegria como se ela fosse uma 
flor esperando pela chegada da primavera. No entanto, ela amou com todas 
suas células e coração se esvaindo, franzindo ao seu rosto. 
Se não tivessem ocorrido a Queda, com quem teriam feito o primeiro amor? 
Deveriam ter feito o primeiro amor com Deus. Se Adão e Eva tivessem feito 
seu primeiro amor centralizando-se em Deus, aquele primeiro amor firmaria 
a tudo. O amor dos pais centrado no primeiro amor, o amor de esposo e 
esposa centrado no primeiro amor, o amor de filhos centrado no primeiro 
amor – todas as raízes teriam sido profundamente conectadas com o amor 
de Deus. Não é amor como o de vocês, que é separado por milhares de 
anos de distância histórica e que tem que passar pelos estágios de restau-
ração individual ou familiar. É o amor que pode unir o amor paternal, o amor 
de conjugal e o amor dos filhos, todos juntos de uma só vez. (C.T. I – 374) 
 


Seção 7. O Tempo Adequado para o Casamento – A 
Partir de Quando o Amor é Conectado?  
O Deus onisciente e todo poderoso, criou o tempo para quando o homem e 
a mulher possam florescer maravilhosamente. Este tempo é a juventude 
madura. Deus fez o período da a idade da maturidade do amor de forma a 
que cultivássemos a nossa própria felicidade. Devido a isso Deus na idade 
da plena juventude do mundo humano que existem no ideal de igualdade,    
deu a Bênção do casamento, como um portão para a felicidade.   
Tudo neste mundo perde seu valor de existência se não se engajarem em 
um relacionamento recíproco ideal. Portanto, é uma providência muito 
natural para o homem e para a mulher receberem a Bênção e casarem-se 
após crescerem e tornarem-se maduros. (C.T. I – 371) 
 
Quando é que o amor se conecta? Quando é que a força do amor nos 
empurra? Quando o homem e a mulher atingem a adolescência e todas as 
suas funções físicas atingem cem por cento de perfeição, tudo pára. Tudo 
se torna saturado.  
Os movimentos sempre passam por pontos de saturações. Eles dão uma 
parada uma vez e depois começam a mover-se novamente. Tudo atinge um 
ponto de saturação e a fase prévia para se tornar saturado é o período da 
adolescência. A adolescência é o período em que todas as funções físicas 
atingem o estágio de maturidade. É como um balão que desinfla quando 
não há ar e ao ser preenchido com ar chega até o ponto em que se colo-
cando um pouquinho mais de ar lá dentro ele estoura.  


O que é este estouro? Isto seria estourar depois da perfeição do amor. Que 
maravilhoso seria isso! Da mesma forma, quando uma pessoa atinge a 
idade dos dezoito anos, ela se torna apertada até o ponto de quase estourar 
como um balão. Depois, é capaz de continuar girando tão graciosamente 
pela eternidade. 
Quando nosso corpo e espírito se unem completamente, é tempo para o 
amor original vir até nós. Mesmo no mundo decaído, durante o período da 
adolescência, o homem e a mulher podem se posicionar em uma linha 
paralela onde nossas células espirituais e físicas se harmonizam.  
Durante a adolescência, as células do nosso corpo espiritual e físico, ale-
gremente, saúdam tudo com portas abertas. O mundo humano centrado em 
Deus, durante a adolescência, seria cheio de alegria e felicidade. Ao amar 
você se sente feliz, inebriado com este amor. Pode se dizer sinceramente 
que este sentimento é como um espelho mágico, mas se você tenta apres-
sar está experiência, estará em apuros. Há o tempo para se abrir a porta do 
amor, e deve-se esperar este tempo de abertura para se entrar. A porta 
deve abri-se imponentemente quando você se tornar o dono do amor.  
Quando vocês acham que é a idade certa para se casar? Quando sua 
mente e seu corpo tiverem a força mais perfeita é o tempo preciso para se 
casar. Após a juventude gradualmente o vigor enfraquece, e devido a isso, 
não importa o quanto se seja puro torna-se difícil obter um companheiro. 
(Família Abençoada e o Reino dos Céus Ideal I – 379) 
 
Então, onde é o lugar em que uma pessoa perfeita, ou seja o homem e a 
mulher perfeitos vivem? Este é o lugar onde o homem e a mulher, centrados 
na vontade providencial pública celestial, podem receber o amor de Deus; 
podem unir completamente suas mentes e seus corpos e servir a Deus 
como sujeito. Quando um homem e uma mulher vêm viver neste lugar eles 
se colocam na posição de Adão e Eva perfeitos. Tais pessoas dando início 
a formação de uma família, fazem com que este início seja um início históri-
co. Este se torna o histórico primeiro passo da vida. (C.T. I – 378) 
 


Seção 8. O Amor que Harmoniza Mente e Corpo 
Vocês conhecem sobre os três pontos? Onde estes três pontos se unem é 
onde Deus, Adão e Eva podem se unir. O lugar onde Deus pode se unir 
com Adão e Eva é onde a mente e o corpo de Adão e Eva se harmonizam.  
A mente e o corpo do homem estão em um relacionamento de sujeito e 
objeto. Isto produz a força da existência através da continuação a ação 
vertical e horizontal.  
A mulher, também, tem uma mente e um corpo formando um relacionamen-
to vertical e horizontal e daí resulta a força da existência. 
Ambos, homem e mulher, têm o relacionamento recíproco, de vertical e 
horizontal, que é formado pela força do amor. Somente o amor pode manter 
o relacionamento ideal eterno entre mente e do corpo. 
Suponhamos que uma pessoa é um pobre lavrador, cortando relva no 
campo. Se houver uma emoção ardente de amor na mente e no corpo do 
lavrador, os cinco sentidos da mente dele e os cinco sentidos do corpo irão 
se unir completamente, fazendo-o sentir alegria que nunca experimentou 
antes. 
Se houver um lugar em vocês onde Deus possa habitar, quando o coração 
de Deus balançar como o pêndulo de um relógio, seu coração também irá 
balançar. Portanto, você começa a girar com Deus.  
Uma vez que você começa a dar voltas, você gira freqüentemente. E quanto 
mais se gira, tanto mais a força centrífuga é ativada, mandando que você 
ame sua família, sociedade, nação e o mundo cada vez mais. 
Quando sua mente e seu corpo se unem e você atinge o ponto que está 
para abrir a porta do amor, sua mente irá ressoar com o universo e você se 
tornará um escritor ou poeta.  
Quando você puder escrever um poema ou uma história sobre o amor, 
significa que você está mostrando a sua disposição natural de conectar o 
amor de forma linda e feliz. Quando se abre o olho do amor, sua mente e 
seu corpo quererão formar um relacionamento multidimensional no universo.  
Você sentirá a lei da natureza naturalmente e irá sorrir ao olhar as folhas 
caindo, dançando no vento de outono.  
Você também sentirá como se você mesmo estivesse se tornando uma flor 
que tenta competir com a beleza das flores que desabrocham num jardim 
de primavera. 
Por que o homem e a mulher gostam o amor? Um corpo humano é formado 
de, aproximadamente, quatrocentos trilhões de células. Quando é que todas 
essas células são ativadas? Quando o ser humano ama. Vocês devem 
saber que o momento em que o homem e a mulher se amam é o momento 
em que podem ativar todas as células de seus corpos. 
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Quando sua mente e seu corpo se unem e derramam lágrimas de espera 
por alguém, seus ossos começarão também choram continuamente.   
O mesmo ocorre com os animais. Tenho certeza que todos vocês sabem o 
que acontece na estação de acasalamento do gado. Eles até esquecem de 
comer. Naquele momento, todos os nervos anseiam somente por acasala-
mento. Da mesma forma, quando você ama e anseia pelo outro, com suas 
mentes e corpos unidos, não há nenhuma célula que permaneça parada. 
Todas as células perdem o senso original de direção e se concentram em 
uma só direção. Dessa forma, quando você se encontra com seu cônjuge, 
há uma explosão. A força de explosão é gigantesca. 
O que temos que fazer para amar assim? Temos que nos assemelhar à 
Deus. É estar na posição de co-participarmos do que Deus gosta. Em 
outras palavras, é tentar sentir felicidade junto com Deus. (C.T. I – 378) 
 







Capítulo 7. O Verdadeiro Amor Conjugal 
 


Seção 1. A Relação Matrimonial Original da Criação 
Deus existe através das características duais de positivo e negativo. A 
divisão positiva destas características é o homem, Adão e a divisão negati-
va é a mulher, Eva.  
Um homem e uma mulher são o filho e filha que surgiram como os objetos 
substanciais de Deus. O homem é o objeto substancial que representa a 
natureza positiva (+) de Deus e a mulher é o objeto substancial que repre-
senta a natureza negativa (-) de Deus.  
A ideologia da criação é que o caráter interno de Deus, que é o corpo neutro 
de ambas as naturezas, divide-se em duas características e para que esta 
se assemelhe novamente ao caráter original de Deus, age de forma a 
tornar-se um corpo único que sintetiza ambas características.     
O homem e a mulher, cada um, individualmente, se assemelha a uma das 
naturezas de Deus. Por conseguinte a combinação destes dois, deste “um 
homem” e “uma mulher” é a união das naturezas positiva (+) e negativa (-) 
de Deus, o que os leva a se tornarem como um corpo neutro semelhante à 
Deus. 
Portanto os dois tipos de ser humano, ou seja, o casal, são um corpo com-
binado que representa a totalidade de Deus.  
O homem por representar a natureza positiva (+) de Deus se torna a encar-
nação do “Pai Verdadeiro”, e a mulher, por representar a natureza negativa 
(-) de Deus se torna a encarnação da “Mãe Verdadeira”. Pode-se dizer 
também que cada um deles é um substituto de Deus. O fato deste casal se 
tornar um através do amor é como se abraçassem ao cosmos.  
Isto é um “encontro cósmico”. O esposo é a existência que surge como 
representante dos muitos homens existentes e, ao mesmo tempo que é 
esposo, toma o lugar do pai e do irmão mais velho para a mulher. A esposa 
representa todas as mulheres existentes e ao mesmo tempo faz às vezes 
da mãe e da irmã mais velha para o homem. Assim por amarem um ao 
outro não há como não terem apreço um pelo outro.  
O homem é a forma externa da positividade de Deus e a mulher é a forma 
externa da negatividade divina. O casal é como um embrulho que envolve a 
todo o mundo. Por isso, o casal é capaz de sentir o coração de amor ideal 
de Deus. O homem simboliza o céu e a mulher simboliza a terra. Estas duas 
pessoas devem se unir a atingindo harmonia e devem formar linhas parale-
las. (C.T. I – 868) 
 
Saibam que o que chamamos de casal não é algo limitado a um homem e 
uma mulher apenas, mas sim esposo e esposa que representem céu e terra.  
A perfeição do amor entre homem e mulher é a perfeição do universo. O dia 
em que este amor é rompido a ordem do universo é destruída e o mundo 
horizontal cai na ruína. O próprio fato do homem e da mulher se abraçarem 
gostando um do outro se torna o local onde o universo é unido em um só 
corpo. Assim é a imagem original da criação realizada dentro do ideal de 
Deus.  
O fato do ser humano nascer como homens e mulheres se deve ao amor. O 
amor é poder produzir frutos através da unidade do casal. O homem e a 
mulher são como substancializações divididas conforme as características 
duais do amor de Deus. Estas substancializações divididas devem buscar 
ao amor de Deus para se tornarem um corpo único de características unifi-
cadas.  
Para encontrarem ao amor de Deus o homem e a mulher devem se tornar 
um através do amor. Sem que o homem e a mulher se unam eles não 
podem encontrar ao amor de Deus. Devido a encontrarmos o Seu amor, 
nos colocamos em situação de igualdade perante Deus.  
Situação de igualdade significa poder estar ao lado de Deus. Na base da 
perfeita união centrada no amor, o casal ao se tornar unido centrado no 
amor de Deus pode ir até a posição de Deus.  
E além de poder subir até a posição de Deus, todas as coisas que Deus 
possui passam para o seu direito de propriedade. A força do amor é formi-
dável a tal ponto. Deus então concede a estes a autoridade de co-
participação, ao mesmo tempo que transmite-lhes a propriedade sobre 
todas as coisas que Ele possui.   
O anseio de Adão era dominar todo o universo. O valor do casal de amor 
abraçado por Adão seria o valor de centro do mundo.  
Vocês têm que saber o quão valorosos e sublimes seriam o ser humano 
original criado por Deus sem a Queda e o amor centrado nestes homens e 
mulheres originais. (C.T. I – 969) 
 


Seção 2. A Razão pela qual o Amor Conjugal é Ne-
cessário 
Senhores, que tipo de lugar pensam ser o Reino dos Céus? Em poucas 
palavras o Reino dos Céus é o lugar onde as pessoas perfeitas podem 
entrar e viver. Se o Reino dos Céus é o lugar onde as pessoas perfeitas que 
carregam o amor verdadeiro podem entrar, que tipo de pessoas são estas? 
A humanidade é constituída de homens e mulheres. Ao pensarmos sobre 
como é possível se realizar a perfeição do amor ideal de Deus na terra, 
chegamos a conclusão de que isto é impossível de ser realizado sem o 
homem e a mulher. Sem o homem e a mulher que carreguem a subjetivida-
de do amor aperfeiçoado, o amor de Deus não pode atingir a plenitude. (C.T. 
I – 951)  
 
A família verdadeira deve constituir o Reino dos Céus Familiar. Se o Reino 
dos Céus Familiar for constituído, sem falta o Reino dos Céus na Terra será 
realizado. Por que é assim? Para que na presente situação possamos gerar 
o estímulo da sensação real quanto ao vindouro Reino dos Céus, inevita-
velmente se faz necessário um parceiro recíproco. Devido a que na família 
podemos receber este estímulo a partir do companheiro, podemos experi-
mentar pessoalmente a noção do futuro Reino dos Céus nas emoções de 
nossa vida diária.  
Para se experimentar a isto o casal se faz necessário. Através desta estimu-
lação o casal pode ter vida espiritual. O desenvolvimento não pode aconte-
cer sem que haja estímulo. 
O amor conjugal oferece o estímulo que pode construir o Ideal do Reino dos 
Céus. Em outras palavras, o amor conjugal é o que nos supre com a força 
propulsora nos dando estímulos nos fazendo ir até este lugar, trazendo para 
o presente a felicidade do futuro.   
Dentro deste amor estão inclusos o amor da nação, o amor do mundo e o 
amor de Deus. Conseqüentemente este amor aonde quer que vá tem 
entrada franca. Como conclusão, o Reino dos Céus é um lugar onde ape-
nas os casais que amam um ao outro podem entrar.  
Devido a isso, os casais que na terra se amam tendo esta filosofia, estão o 
tempo todo vivenciando o Reino dos Céus. Jesus disse: “O Reino dos Céus 
está dentro de seus corações”,  não disse? Porém hoje em dia na Igreja de 
Unificação dizemos que “o Reino dos Céus está na sua família”. Ao se dizer 
que não é possível realizar o Reino dos Céus na família não se pode cum-
prir o propósito da Igreja de Unificação. Porém ao se dizer que é possível, 
este propósito é realizado. Sobre este ponto de vista, os senhores devem 
escolher e seguir pelo caminho da retidão centrado no Princípio. (C.T. I – 
875)  
 
Para se realizar o Reino dos Céus no futuro, um homem casado deve saber 
amar todas as mulheres do mundo com o mesmo coração com que ele ama 
sua esposa, tal como o amor entre esposo e esposa. O homem deve pensar 
que sua esposa foi tomada dentre todas as mulheres do mundo, como uma 
companheira e representante destas. Também as mulheres não devem 
pensar sobre seus esposos como sendo apenas o esposo de alguém mas 
sim devem pensar que é uma pessoa tomada como o representante dentre 
todos os homens do mundo.  
Senhores, o que uma mulher deve fazer é amar á um homem, não como 
apenas uma pessoa, mas sim, deve amá-lo como o homem que representa 
todos os homens do mundo. Este homem representa o seu pai, seu irmão 
mais velho e seu esposo.  
O que significa isso? Significa que ela deve pensar nele como se fosse seu 
pai, e mais ainda, pensar como se fosse seu avô, seu irmão mais velho e 
seu irmão mais novo.  
Apenas uma mulher que através de tais laços de afinidade consegue amar 
ao pai, ao avô, ao irmão mais velho e mais novo, apenas tal tipo de mulher 
é que consegue um companheiro. Repugnando a todos os outros: pai, 
irmão mais velho, avô, irmãos mais novos e apenas vindo a gostar de seu 
marido, a mulher está numa posição fora do compromisso público com 
Deus.   
Assim o que deve ser feito é, portar um coração capaz de amar a todos os 
homens da humanidade ao redor de todo mundo, carregar o ponto de vista 
de que abraçando e amando a um homem que é como um fruto de todos os 
homens e representante deste, se está amando a todos os homens da 
humanidade. Uma pessoa que possui o coração capaz de amar como ama 
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ao seu pai, seu irmão mais velho e seu irmão mais novo, superando frontei-
ras e superando a todas as nacionalidades, pode ser dita como filho ou filha 
de Deus. Esta é o pensamento da Igreja de Unificação. (C.T. I – 875) 
 


Seção 3. A Relação Conjugal Ideal 
O esposo verdadeiro é a pessoa que diz: “Eu nasci para ti, vivo para ti, e 
morrerei por ti”. A esposa verdadeira também diz o mesmo. Se houver uma 
família que corresponda-se de tal  maneira, onde leva-se adiante o princípio 
de voluntariamente superar a si mesmo em prol do parceiro de amor, esta 
família será uma família ideal, uma família de felicidade e não poderá ser 
outra coisa se não uma família de paz.  
Não importa o quão bem nascido um homem possa ser, o motivo de seu 
nascimento não está em si mesmo más sim, se deve a mulher. Sem que 
haja a mulher o homem pode nascer? Pelo contrário também, por mais que 
uma mulher tenha alguma beleza e se maquie, e venha a se gabar por ser 
uma atriz americana, esta mulher não nasceu para si mesma.   
Assim, os ombros do homem são largos e as nádegas da mulher são gran-
des de forma a combinarem-se adequadamente. Dessa maneira, aonde há 
uma esposa de amor verdadeiro, um esposo e esposa verdadeiros, ideais e 
felizes? Este casal ideal surge quando se está de acordo ao coração de 
negar o viver para si e buscar se viver um para o outro. 
Isto sem sombra de dúvida é uma verdade. Ao observamos através deste 
princípio, onde podemos encontrar uma pessoa ideal, uma pessoa que seja 
boa e feliz? Não é possível encontrá-la onde se vive para si mesmo, mas 
sim podemos encontrá-la tomando o fundamento de se viver para os outros. 
O esposo deve-se capaz de sacrificar sua vida para a esposa e a esposa 
deve ser capaz de sacrificar sua vida para o esposo. Para tal casal que 
estar conectado dentro da esfera do amor de Deus, por receber diretamente 
proteção a proteção Dele, não pode haver a Queda. (C.T. I – 882)  
 
O homem ao amar sua esposa, deve amá-la mais do que qualquer outro 
homem do mundo ama sua mulher. A mulher também, ao amar seu esposo, 
deve amá-lo mais do que qualquer outra mulher do mundo ama ao seu 
esposo. Este é condigo de conduta do amor que o casal que forma uma 
família verdadeira deve manter.  
Os pais verdadeiros vivem e morrem em prol de seus filhos. Aqui, o amor é 
estabelecido devido a isso. Da mesma forma, o esposo e esposa de amor 
verdadeiro, o esposo e esposa felizes, surgem, quando mutuamente, um 
vive para o outro. Este é casal ideal.  
Noivo e noiva não se unem centrados no dinheiro, poder ou fama, mas sim, 
devem tornar-se um só corpo centrados no amor original de Deus. 
Na relação entre esposo e esposa do mundo decaído quando o homem 
ganha dinheiro surge a força. A esposa ganha forças ao ver o dinheiro que 
o esposo ganhou e o esposo ao ver então a força de sua esposa é também 
fortalecido.        
Porém quando estes não conseguem ganhar dinheiro sentem-se inseguros 
e até mesmo a relação do casal é quebrada. O casal verdadeiro deve 
conseguir ser um só corpo em amor, centrados em Deus. O casal verdadei-
ro, centrado no amor, deve seguir progredindo alcançando desenvolvimento 
gradualmente.    
A esposa vivendo para o esposo e esposo em meio ao amor por sua espo-
sa, ambos do casal devem seguir forjando uma família que ama à Deus.  
Também, esposo e esposa ao amarem um ao outro devem fazê-lo de forma 
que a esposa ame ao esposo como substituto de Deus, e o esposo também 
ame a esposa como substituta de Deus.  
Se estes se amarem humanamente, aparecerão as faltas um do outro e por 
final podem até atingir a situação de divórcio.  
Ultimamente em Cheju-do quando uma noiva se casa, se a ela lhe foi dada 
uma plantação de arroz ao proceder as formalidades do casamento isto é 
colocado em nome dela? É para que ela possa reclamar sua propriedade 
quando for se separar do esposo. Isto é um casal ideal? Até na hora de usar 
o dinheiro dividem o que é o dinheiro do marido e o que é o dinheiro delas, 
e até na hora de carregarem o dinheiro tomam para si as notas mais limpas 
e deixam para os maridos o dinheiro enrugado... . Isto não é amor. 
Mesmo que se rasgue o pacote de dinheiro deve-se dizer: “O que aconte-
ceu? Será que eu usei? Ah! Ta certo! Foi usado para algo bom. Quanto 
mais usá-lo melhor.”  
Dizer com a boca se contorcendo de raiva: “Eita, gastou mais dinheiro...” 
isto é um som de reprovação. Por isso que sempre ao dar, poder dar irrestri-
tamente e como bem entender, seja lá no fundo ou na parte rasa, seja dia, 
seja noite, poder dar e receber é sempre um tempo de felicidade.  


Por isso, é uma infelicidade quando ao pretendermos dar não podermos 
fazê-lo bem como também é uma infelicidade não podermos receber quan-
do desejamos. (C.T. I – 882) 
 


Seção 4. O Verdadeiro Amor Conjugal que pode Fas-
cinar Até mesmo à Deus 
Nós como indivíduos, temos nosso corpo e mente em contradição e por isso 
fazendo com que nosso corpo se torne unido com nossa mente centrado-se 
nela, temos que formar a base recíproca pela qual Deus possa habitar 
dentro de nossa mente.  
Um homem e uma mulher assim ao receberem a Bênção dão entram em 
dar e receber de amor perfeito e ao sentirem alegria Deus os vê como flores 
que desabrocham na face da terra. E mais, a harmonia de todas as coisas 
gerada pelo devido ao amor destes é como uma fragrância para Deus. Deus 
tem buscado e deseja viver dentro da fragrância de uma flor assim tão bela. 
O fundamento onde se faz possível encontrar o amor de Deus é lugar onde 
se amam  esposo e esposa. Este local é onde todos os seres criados e o 
universo vem a ser harmonizar em concordância. O que tem ensinado sobre 
tal assunto e tem ensinado tal caminho é a Igreja de Unificação, o Princípio 
da Igreja de Unificação. (C.T. I – 889) 
 
Qual é a melodia que Deus mais gosta? É sorriso de um casal eterno, de 
um homem e uma mulher que gostam um do outro e são felizes. Um casal 
assim compreende e pode abraçar ao mundo e ao conduzirem suas vidas 
com um coração de acolher a todo o universo, sorrir se torna uma ocorrên-
cia natural. Esta bela imagem de um homem e uma mulher não é apenas 
um botão de flor perante Deus. O que seria isto então? Não é simplesmente 
um ideal ou uma suposição, mas sim estamos apenas falando sobre o 
mundo original.  
Entre o casal, quando eles contemplam uma montanha que está adiante se 
perguntam:  – “Para quem aquela montanha veio a existir?”. E ao pensarem 
sobre todo o universo se indagam sobre para quem este universo surgiu e 
assim chega-se à resposta de que eles vieram a existir “para mim e para ti”. 
Um casal é algo assim.   
O que leva a cabo o propósito do surgimento deste universo, o que é consi-
derado como o propósito subjetivo é o caminho para o casal se unir. Esposo 
e esposa trocam palavras, centrados no amor, no caráter e no coração. Eles 
seguem pelo mesmo caminho. Até mesmo uma jovem caipira, se ela se 
casar com um ministro o que acontece? Ela segue pelo mesmo caminho 
dele. Mesmo que esta mulher do campo não tenham nem conseguido 
concluir o segundo grau, todas as pessoas terão que inclinar suas cabeças 
chamando-a de “esposa do ministro”.  
De tal modo, o casal segue junto. No casal pode haver separação entre o 
amor dela e o meu amor? O amor dela é o meu amor. Simultaneamente ao 
amor dela é o meu amor. Verdadeiramente o amor unifica a todo o corpo; o 
coração a linhagem, tudo se unifica ao amar. Quem pode amar dessa 
maneira? É o casal. Se no mundo não houvessem casais haveria sabor na 
vida?  
A visão do diálogo entre um casal que se ama tem mais beleza do que 
qualquer poema ou pintura que existam no mundo. Quão belas e cheias de 
sabor são as palavras: “entre pessoas que se amam”, “entre nós” ou “entre 
nós dois”? São tão boas, mas entre estas qual é melhor de todas as pala-
vras? Não há nada melhor do que o cônjuge. Dizer: “Ei!” e o cônjuge res-
ponder - “Sim!”, ou chamar: “Psiu!” e ouvir a reposta: “Humm!”. 
Se esposo chama sua amada esposa com carinho e ternura: “Meu amor!” 
ela responde com carinho e brandura: “ O que foi?”. Porém se ela a chama 
de forma bruta é respondido de igual maneira: “Pra que me chamou?”. É tal 
como um eco, tudo é recíproco. Se observamos o sorriso das pessoas 
inebriadas pelo amor vemos que este também é recíproco. O homem ao 
sorrir abre bem os olhos, já a mulher, os fecha gentilmente. Ao aumentarem 
os olhos do esposo e aos poucos diminuírem os olhos da esposa, podemos 
dizer que este casal é um casal feliz,  fascinado pelo amor. (C.T. I – 888) 
 


Seção 5. O Amor Conjugal é Algo que Quanto Mais 
Vemos Mais Desejamos Ver 
Quando que um homem é feliz, e quando que uma mulher é feliz? O que os 
senhores pensam? Podemos ver que eles são felizes quando formam um 
relacionamento dando e recebendo amor. Se no casal o homem ao tratar 
com a mulher, levanta seu punho e faz uso da força física para coagi-la, 
como resultado não há como se ser um casal feliz.  
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Quando o homem ao tratar sua mulher, abraça-a com sua força protegendo-
a, a mulher então ao ser amada pode sentir a felicidade genuína.  
O amor entre o homem e mulher não se faz apenas com força, mas também 
não acontece apenas a partir do coração. Quando o coração de amor á 
comprovado através da força, a mulher pode experimentar o sabor do 
verdadeiro sentimento de felicidade. E mais, este será um casal realmente 
feliz quando a mulher trata ao homem retribuindo-lhe o amor de corpo e 
alma. (C.T. I – 890) 
 
Para os ser humano, os estímulos são sempre necessários. A felicidade não 
pode ser atingida sem que haja estímulos. Deve haver os estímulos. Tal 
como sempre que comemos arroz a cada vez que estamos com fome o 
sabor parece-se como algo novo, de igual forma o amor entre esposo e 
esposa deve sempre ser renovado. O esposo e a esposa quanto mais se 
vêem, mais desejam olhar um para o outro e devem querer estar juntos o 
dia todo. O amor é valioso quando um deseja ardentemente ao outro. 
Que se abram as bocas, que olhos se abram pedindo para ser amado e 
assim a própria pessoa que dá amor se sentirá bem. Mas saibam que se 
você for tolo, mesmo que o amor venha ele fugirá.  
Quão desagradável é quando a pessoa amada não é séria e o amor é uma 
farsa?  
Senhores, gostam quando duas pessoas que se amam estão juntas, ou 
gostam de vê-las separadas? O quão mais juntas estiverem, melhor. Qual o 
porque disso? É bom por tudo vem a agir de uma só vez.  
O que é a melhor de todas as coisas? É o que comemos? Ao estarmos com 
fome vemos que um prato de comida é bom mas após comer vemos que 
isto é temporário.  
Comemos para nos satisfazer e tão logo isto aconteça se nos derem mais 
do que comer rejeitamos.  
Porém isto só não acontece com relação a pessoa que amamos. Existe 
alguém que diga para que ele ama: “Me esqueça, vai. Não te quero!”? 
Mesmo que se vejam e se vejam, incessantemente desejarão encontrar-se. 
Não é assim? Ao se verem, desejarão se encontrar de novo, e se encon-
trando de novo, desejarão se encontrar mais vezes. Assim sendo, um 
coloca o outro a frente de si mesmo e giram como se fossem a roda de uma 
carroça. Aqui é alcançada a união.  
Uma esposa que passa a conhecer o amor, sentirá até o impulso de colocar 
sua cabeça no peito do esposo e aproveitar uma soneca. Isto é assim 
devido ela não poder nem pensar direito de tão inebriada pela felicidade.    
A mulher é capaz de mudar de idéia a ponto de um homem que antes era 
visto como assustador e repugnante, após se casar e tornar-se seu esposo, 
desejá-lo a ponto de não poder ficar sem vê-lo muitas vezes durante um dia. 
Assim ela até o chama pelo telefone para que ele dê uma passadinha em 
casa na hora do almoço. O homem que conhece ao amor também é assim. 
Havendo uma chance, ele quer por o travesseiro no colo da esposa para 
dormir. Assim sendo, ele tem o hábito de na hora do almoço, ou do cafezi-
nho se não há nada para fazer e há um tempo, ele corre para casa. 
Também, antes do casamento havia coisas que ele não fazia dizendo: “Isto 
é trabalho de mulher, aonde quer que vá tenho que me portar como um 
homem!”. Mas até estas ele passa fazer sem hesitar apenas com o desejo 
da esposa. Tais coisas são mudanças comuns para um homem e uma 
mulher que passam a conhecer o amor.  
Deus ao criar e conceder a Bênção para o ser humano, fê-lo de forma que o 
casal pudesse ser feliz.  
O casal que abre e adentra estes portões da Bênção, ficam absortos ao 
sussurrarem um para o outro. - “Eu esperei tanto para poder te encontrar! O 
valor da minha vida desabrocha como uma flor através de ti. Eu nasci para 
te amar, e para isto esperei até o dia de hoje.” E assim, um exalta o outro 
usando apenas as palavras mais doces. Não existe neste mundo algo que 
seja mais doce do que as confidencias de amor.  
As confidencias de amor que o casal sussurra ao entrarem em seus apo-
sentos, são o refresco que pode dissolver todo o ódio e a fadiga deste 
mundo. (C.T. I – 894) 
 


Seção 6. O Curso de Desenvolvimento do Amor Con-
jugal 
Quando o homem e a mulher, como as jóias preciosas de Deus, se encon-
tram, como eles expressam o amor? Se observarmos o curso de desenvol-
vimento do amor vemos que primeiro vem a boca, em segundo vem o peito 
e em terceiro vem os órgãos sexuais. A mulher que pela primeira vez que 
encontra o homem antes de começar a amá-lo, sente vergonha, e esconde 
sua boca com as mãos. Isto é devido ao amor começar a partir do beijo.   


Ao passo que o amor amadurece nascem os filhos como os frutos deste. O 
órgão sexual da mulher é o santuário do amor, e apenas o seu esposo 
possui a chave que pode abrir a porta deste santuário.  
Se o esposo possuir duas chaves ou mais para abrir o santuário de amor da 
esposa, este esposo é um Satanás. 
De igual forma, o santuário de amor da esposa somente pode ser aberto 
pela chave que o esposo carrega. Se ela ignorar isto e permitir que o abram 
com qualquer outra chave, ela obviamente também é um Satanás. Se o 
esposo abrir a adentrar o santuário da esposa com sua chave do amor, lá 
nascerão os filhos e filhas mais preciosos e valorosos do mundo.  
O valor destes filhos e filhas é a cristalização do amor que não pode ser 
trocado por nada neste mundo. Através dos filhos encarnamos o coração de 
Deus ao criar os antepassados humanos Adão e Eva. Por isso, os pais, seja 
de qualquer maneira que vejam aos seus filhos dizem – “meu amor” e 
cantarolando regozijam-se. 
Não importa o que os filhos que nascem a partir do amor façam, por terem 
eles nascido da carne e sangue dos pais e devido terem sido criados como 
encarnações deste amor, os pais não se aborrecem e tudo lhes parece 
infinitamente bom. Mesmo que eles façam xixi, cocô, que o nariz escorra, 
tudo é visto apenas como completamente mimoso e amável. Isto é devido 
ao amor estar dissolvido dentro destas coisas. (C.T. I – 894) 
 
Mesmo na relação entre esposo e esposa, se os laços de amor se fortale-
cem, não importa o que o companheiro faça tudo é amável e traz alegria. O 
fato de não se gostar dos cheiros que exalam do corpo do esposo, ou de se 
pensar ou sentir que são detestáveis os gestos da esposa se deve a que, 
entre os dois, ainda não foi atingido o amor perfeito.  
O casal que consegue ser assim é devido terem criado uma relação de 
entendimento em prol do propósito. Servindo a Deus como centro na vida 
de família, após o casamento, e, assumindo uma imagem que possa fazer 
feliz a este Deus, deve-se formar um relacionamento em que possam amar-
se mutuamente para que assim possam sentir genuína felicidade.  
Originalmente o fato do homem e da mulher casados amarem um ao outro, 
não seria algo para se sentir vergonha. Ignorando que este ato é o que há 
de mais solene, e é a coisa mais bela e sagrada de todas, infringindo-se ao 
mandamento de Deus a história do amor, devido ao mal, tem percorreu um 
caminho de vergonha.  
Quem pode ver o ser humano dançando nu no Jardim do Éden? Isto pode 
ser feito em um lugar onde não haja ninguém. Há algo para se preocupar se 
o casal dentro de seu quarto dançar nu? Porém se assim fizerem perante 
outras pessoas que os vejam, naturalmente eles seriam censurados pela 
sociedade. Quem tem haver algo a ver se entre um casal eles dançam nus 
ou fazem qualquer outra coisa?  
Assim sendo, os casais das famílias abençoadas também tem que despir-se 
e dançarem nus. Qual o problema de se fazer isto entre o casal? Apesar da 
existência de muitos homens e mulheres no mundo, vocês devem carregar 
o sentimento de que não existe ninguém mais além de vocês dois. É do 
Princípio, devotar todo seu coração no pensamento de que não existe outra 
mulher a não ser a mulher amada. (C.T. I – 891) 
 
O que chamado de verdadeira felicidade pode ser encontrado no lugar onde 
junto ao seu cônjuge você sorri, canta e sussurra, inebriado pelo amor. 
Podemos dizer que uma pessoa feliz é aquela que pode ouvir palavras 
sussurradas pela pessoa que ela ama. Isto se deve a que quando o amor é 
sussurrado em nossa orelha, podermos sentir felicidade tal como se esti-
véssemos sonhando. (C.T. I – 371) 
 


Seção 7. O Por que da Tristeza Quando a Pessoa 
Amada Falece 
Por que uma mulher chora quando seu esposo falece? Não é apenas a 
óbvia razão de estar triste por perder a pessoa querida.  
O amor deve ter um caráter multi-direcional. Assim sendo, de forma tridi-
mensional, ele deve ser provido da característica de correlacionar-se com 
frente e atrás, direita e esquerda.  
Por ser o amor assim, o esposo com sua mulher a partir da direita e es-
querda como companheiros, formam o amor multi-direcional e como conse-
qüência esta esposa ao ficar sem seu esposo cai para posição onde não 
pode permanecer sob a proteção de todo o universo. Assim, ela sente dor 
ao receber a energia vinda do universo.  
Por que é bom ver a sua amada esposa? Por que ao se estar só, não é 
possível permanecer em uma posição onde se pode receber a proteção do 
universo esférico a partir de todas as direções. Havendo um parceiro de 
amor, e podendo-se formar uma ação de dar e receber de amor horizontal 
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com este, passamos a posição de poder entrar em contato com a energia 
vertical do universo e devido a força protetora do universo, o indivíduo que 
possuí um companheiro de amor, torna-se infinitamente satisfeito.  
Desta forma ao se encontrar com sua amada esposa, todos os seus senti-
dos se concentram, e nada mais lhe é vivível a não ser a esposa. Assim, 
eles cantam e dançam e em harmonia rodopiam juntos. Qual o porquê de 
se dançar, cantar canções e se comprazer dessa forma? É para ampliar a 
esfera de proteção.  
Muitas pessoas se opõe ao Reverendo Moon más, o Rev. Moon foi para os 
Estados Unidos e passou noites em claro junto a jovens americanos, edu-
cando-os e mobilizando-os e algumas vezes até bailando e cantando com 
alegria junto a eles. A que se deve isso? Se por que a expansão da esfera 
de proteção se deve à relação comigo.   
Devido a ação de expansão da esfera de proteção do universo iniciar-se 
junto a mim, mesmo que recebendo oposição e até mesmo sendo enviado 
para prisão, sem temer continuamente sigo insistindo.  
Por mais que se cante de felicidade, ou se faça qualquer outra coisa, ao se 
viver sozinho se é feliz? Quando o casal após viverem juntos um dos dois 
morre o outro chora de tristeza.  
É possível se preparar o caminho para se seguir só? Por que se é miserável 
ao não se ter um par? Por que se está desqualificado perante todos os dias 
importantes em que o universo se alegra. 
É discrepante perante o sistema de leis do céu e terra. Indubitavelmente, 
apenas através destas leis é que a fortuna do cosmos é posta em funcio-
namento e definem o motivo e os requisitos da felicidade.   
Se é triste conforme o quanto se está afastado da lei. A limitação a está 
condição de tristeza é por não se estar adaptado a lei do céu e terra. O que 
faz com que o coração seja feliz e se sinta bem? Haver um lugar no mundo 
onde se seja bem-vindo. Um lugar de onde a tristeza esteja banida. A 
alegria e a felicidade estão de tal maneira, divididas. 
Quando uma pessoa do casal que vive junto morre primeiro, o outro chora. 
Por que isso acontece? Acontece por que ao se cair em um padrão desqua-
lificado perante a lei pública do céu e terra, a força pública deste universo 
empurra esta pessoa para fora e quando isto ocorre a intensidade da triste-
za aumenta. 
Assim sendo, como surge a alegria? Quando o indivíduo entra em concor-
dância com tal lei pública do universo, a força do universo pretendo abraçá-
lo.   
Quanto mais esta força aumenta mais fortemente ela o abraça, e abraçan-
do-o com força, quanto mais este é abraçado, mais ela penetra no centro do 
seu interior e assim surge a felicidade. Logo, tristeza e alegria são origina-
das a partir de onde? Não são originadas a partir de vocês mesmos. São 
originadas conforme a regra desta força, tomando por base a lei pública do 
universo. 
Neste caso, o que vem a ser esta lei pública do universo? É o caminho de 
que o homem e a mulher desde o princípio até o fim devem seguir em 
unidade harmoniosa. E mais, este é o caminho que a fortuna celeste segue.  
Não é para se seguir sozinho, mas sim, é um caminho para que o homem e 
a mulher unam-se em harmonia e o casal seja um só em coração. Senhores, 
até agora, já chegaram a ouvir tais palavras? Assim sendo, as pessoas que 
lutam entre si, gritam e choram, e fazem escândalo dizendo que vão morrer, 
rapidamente serão eliminadas. Dentro da esfera da lei pública, o que não for 
qualificado será considerado desqualificado. Neste caso para onde isto vai? 
Vai para a lata de lixo. Devido ao nosso coração saber disso, ele instanta-
neamente vem a sentir tristeza. (C.T. I – 902) 
 


Seção 8. O Amor Conjugal Deve ser Feito Até a Morte 
e Eternamente 
Quando alguém pergunta para um casal que se ama sobre até quando eles 
se amarão, ou se amarão apenas enquanto são jovens, eles sentem bem 
ou se sentem mal?  
Até quando eles pretendem se amar? Eles diriam: “pela eternidade”, ou seja 
eles desejam amar-se até a morte e depois eternamente.  
A eternidade, com base no futuro, representa tudo. Dizer que vai se amar 
até a morte é dizer que se amará dando tudo o que é seu. Não é assim? 
“Eternamente” significa por completo, e “Até a morte” é amar de forma 
abundante. Só assim é que as pessoas gostam.  
As senhoritas que aqui estão, se vocês se casarem agora e forem morar na 
casa de seus maridos sem falta irão perguntar a eles: “Você me ama?”. E 
se eles disserem que as amam perguntarão de novo: “Você me ama muito 
ou pouco?”, e quando perguntarem dessa maneira só se sentirão bem 
quando for respondido que as amam muito. O homem também é assim. 
Não há uma fórmula mágica. A harmonia de Deus é dessa forma. 


As pessoas quando se casam dizem um ao outro: “Até a morte eu te ama-
rei”. Porém ao dizer que se ama o que preferirão, dizer apenas: “Até a morte 
eu te amarei”, ou dizer: “Atééééé´....”,  e aí se passam 10 anos, 100 anos, 
centenas de milhares de anos “eu te amarei”? Dentre os dois qual preferem? 
Preferem apenas o “Até a morte eu te amarei!”? 
As mulheres que estão aqui por favor tentem responder. Perante apenas 
dizer “Até a morte eu te amarei!”, dizer: “Atéééé....”, 10 anos, 100 anos, 
centenas de milhares de anos, “eu te amarei!”, é muito melhor. Quanto 
maior for o tempo, 10 anos, 100 anos, será melhor.  
Quando o esposo encontra sua esposa e diz “Atéééé.....” e então mesmo 
passando-se 10 anos, “Atééé.....” e aí mesmo se passando dos 50 anos de 
idade “Atééé..... a morte eu te amarei!”, se ele puder apenas fazer isso, esta 
esposa dirá que não consegue nem falar sobre o quanto o seu cônjuge é 
bom. É assim. Mesmo que ele já tenha barriga e ande cambaleante ela 
gostará dele. (C.T. I - 884)  
 
Que tipo de pessoas são uma esposa verdadeira e um esposo verdadeiro? 
Quando a pessoa amadurece até um certo grau para formar uma família, e 
pensa no seu companheiro como seu eterno parceiro de amor aproximan-
do-se cada vez mais do dia de estar junto do primeiro amor, através deste 
primeiro amor há que se formar uma família de amor que se torne um 
positivo (+). Este amor familiar se expande formando uma tribo e expandin-
do eternamente o amor e quando se enlaçam como as substâncias do amor 
eterno e seguem adiante, tal casal, é um casal verdadeiro. Se tornam um 
esposo e esposa verdadeiros. E mais ainda, um casal assim é um casal que 
pode co-paticipar do amor de Deus. (C.T. I – 882) 
 
Para os olhos da esposa, o esposo é o que há de melhor, e deve ser visto 
como o melhor de todos. Para os olhos do esposa a esposa também deve 
parecer de igual forma. Os laços de afinidade, produzidos através do primei-
ro amor, são a melhor de todas as relações. Não importando o que os 
outros digam, são a melhor coisa. Isto não pode ser comprado mesmo que 
sejam dados algumas centenas de milhares de wons. Que coisa fantástica 
você poder possuir um mundo assim pela eternidade?  
Todas as pessoas devem atingir a este nível. A esposa deve receber bem e 
obedecer bem ao esposo. Isto não pode ser assim apenas nas cenas de 
filme ou nas obras literárias. Você deve viver assim na vida real durante 
toda sua vida. Devido a história e a cultura do bem máximo terem sido 
derrubadas, o Pai veio criando uma nova história em prol de estabelecer-
mos tal mundo de vivermos de tal maneira.  
Que tipo de casal é o que chamamos de um casal ideal na Igreja de Unifi-
cação? É um casal capaz de se desenvolver substancialmente como a mais 
bela de todas as obras de arte. Um casal que em substância pode se de-
senvolver como a mais bela literatura. Através deste amor máximo, tal doce 
amor que o casal dá e recebe deve se tornar a obra de arte mais bela do 
mundo, algo melhor do que o que mais alto mundo cultural já tenha tocado 
antes, o ideal máximo. Eles por si só são a obra prima, por si só devem se 
tornar a substancia da literatura. (C.T. I – 884) 
 
 







Capítulo 8. O Amor de Pais Verdadeiros 
 


Seção 1. O Coração de Pais é o Coração de Dar Tudo  
Isto é algo que os pais, que já tiveram a experiência de dar nascimento e 
criar filhos, sabem. Deseja-se receber bênçãos e sentir felicidade através 
dos adorados filhos e filhas. Como também, se houver uma forma de sentir 
felicidade e poder receber bênçãos, você desejará deixar isto como um 
legado eterno para estes filhos. Até mesmo o ser humano decaído, carrega 
tal coração esperançoso de desejar que estes ao crescerem possam se 
tornar filhos que possam ser reverenciados por todas as nações e admira-
dos por dezenas de milhares de gerações.  
O coração de pais é o coração de proteger seus filhos, seja noite ou dia, 
sentindo-se pesarosos e impacientes com a preocupação de que eles 
possam se machucar. Até o coração dos pais decaídos é assim.  
O coração ardente de mãe é de amamentar em seu ceio e criar os seus 
filhos, mesmo que os filhos façam cocô, xixi e por isso cheirem mal, pois o 
coração de pais, através do amor, não consegue esquecer de tais situações. 
Se até mesmo os pais o coração de pais decaídos ao pensarem em seus 
filhos, é dessa maneira, quão mais ardente será o coração de Deus como 
sujeito do amor, ao querer amar Adão e Eva através de seu coração original? 
Pensem um pouco sobre isto por favor! Os senhores ao abraçarem sues 
filhos enquanto os criam, cantam-lhes canções para que durmam e até 
falam sozinhos ansiando que tudo corra bem com eles. Qualquer um que 
seja pai ou mãe, carrega este coração.  
Não importa o quanto os pais sejam podres e limitados, se os filhos tem 
falhas o coração destes pais suporta uma dor tremenda como se seu peito 
fosse explodir. A felicidade os acompanhará ao passo que esta dor possa 
ser aliviada, Se o coração de pais decaídos é assim, como será então o 
coração de Deus? (Coletânea 20-209) 
 
Se um filho for enviado para a prisão por cometer um crime, os pais diriam: 
“Esse sujeito! Bem feito pra ele!”? Não fariam isto! Eles perdoariam o filho 
derramando lágrimas com a intenção de amá-lo. Este é o amor de pais.  
Devido a isto o amor dois pais é precioso. Caso este filho seja condenado a 
morte e chegue a hora de sua execução, sua mãe ao tomar conhecimento 
da chegada desta hora chorará amargamente.    
Indo até mesmo ao extremo de causar a mudança de todas as leis do 
mundo, havendo-se nem que seja um único caminho para salvar ao seu 
filho até mesmo arriscando-se, os pais diriam que entregariam suas vidas 
para isto. Devido aos pais possuírem este amor imutável, o amor de pais é 
precioso. Golpeando ao si mesmo e seguindo adiante esquecendo até 
mesmo de seu próprio corpo, o âmago do coração de pais é sacrificar a si 
mesmo pelos seus filhos seguindo até mesmo para morte. Assim o coração 
de pais é imortal. (Coletânea 91-148) 
 
Os pais que amam aos seus filhos, contabilizam quantos pares de sapato, 
quantas mudas de roupa e quanto suor e sangue derramaram por seus 
filhos e depois cobram quantas dezenas, centenas ou milhares de “wons” 
isto custou?  
Os pais ao amarem seus filhos, querem dar a eles mais do que os príncipes 
e princesas do mundo possuem. Porém com o desejo de dar mais do que 
isto eles dizem aos filhos: “Nos perdoem pois mesmo devotando todo nosso 
ser não conseguimos nada além disso!” Os pais tem o coração de dar-nos 
algo ainda melhor que nos deram. Por isso o amor de pais é bom.  
Os senhores devem saber disto. Eles nos dão as coisas sentindo que não 
estão dando o suficiente, e mesmo nos amando se perguntam se não estão 
nos amando pouco e tem vontade de nos amar ainda mais. E mesmo que 
nos dêem, eles ainda lamentam por sentir que o que deram ainda é inade-
quado. Por ser algo assim, a essência do coração de pais tem um íntimo 
relacionamento com o amor eterno. Isto é a motivação tradicional do início 
do amor. (Coletânea 60-84) 
 
Os pais acabam dando todas as suas melhores coisas para os filhos. Este é 
coração dos pais. 
A quem isto se parece? Isto se parece com Deus. Assim, que tipo de ser é 
Deus? Ele é um ser tal que se verdadeiramente surgir uma pessoa que seja 
Seu filho, Ele deseja dar a este coisas mais preciosas do que Ele mesmo. 
(Coletânea 56-147) 
 


Seção 2. O Coração dos Pais é de que Seus filhos 
Sejam Melhores do que Eles Mesmos 
Se eu perguntar para os que estão aqui que já passaram da idade madura: - 
Quando vocês eram jovens e quando encontraram aos seus cônjuges, 
vocês queriam encontrar com alguém que vocês melhor ou pior do que 
vocês? Qualquer um aqui responderá a mesma coisa – ao invés de alguém 
pior, procuraram alguém melhor. Se perguntarmos isto, seja para os ociden-
tais ou para os orientais, chegaremos a mesma conclusão. Mais ainda, se 
perguntarmos para pais de amor quanto aos seus filhos, veremos que não 
existem pais que desejem que seus filhos sejam piores do que eles mesmos.  
Até para um belo homem e uma bela mulher que se casam e dão a luz seu 
primeiro filho, o rosto desta criança quando comparado com o rosto dos pais 
parece fazer com que o rosto dele não seja nada belo, e seja lá como for o 
rostinho da criança, quando elogiam esta criança dizendo para os pais que 
ela é mais bela do que os pais, quanto mais elogiam desta forma mais os 
pais se sentem felizes.  
O coração paterno é tal que mesmo o rosto da mulher muito belo, se al-
guém que está passando disser que o rosto do filho que ela carrega no colo 
é milhares de vezes mais belo do que o dela ela irá gostar. Isto significa que 
o dizer que o rosto da mãe é milhares de vezes inferior ao rosto do filho. 
Porém não há nenhuma mãe que ao ouvir estas palavras replique dizendo: 
“O que você disse? Quer dizer que minha criança é milhares de vezes mais 
bonita que eu? Você não está querendo dizer que eu sou milhares de vezes 
inferior a beleza dela não é?”. Ela porventura até gostará de ouvir isto. Este 
é coração de mãe. Um coração assim se assemelha a quem? A mãe é um 
ser resultante, ela não é o ser causal.  
Se houver um lar em que se deseje que o filho seja pior do que o pai, este 
lar ira para a ruína. Mesmo que o pai seja o presidente da nação, se os 
filhos das gerações seguintes cada vez mais não consegue se superar e 
ficam cada vez mais abaixo deste padrão, este família gradualmente pere-
cerá. Ao final se tornarão numa geração que vive em buracos de rato. 
Assim, se um filho disser para o pai que se contenta em ser inferior a ele, o 
pai irá reprová-lo por isso, o concordará com o que ele diz? Isto define o 
estar adiante ou ficar para trás. (Coletânea 41-283)  
 
Qualquer pai e mãe ao confiarem a responsabilidade de pais de família não 
desejam que seus herdeiros sejam inferiores a eles mesmos. Por que é 
assim? Por que absolutamente não existem pais que pensem que seus 
filhos não podem ser melhores do que a si mesmos. Deve ocorrer da mes-
ma forma quando observamos tomando por base a nação. O soberano da 
nação deve desejar que os seus sucessores sejam melhores do que ele 
mesmo.  
Na família, ou na nação, não importando quem seja, deve-se sempre dese-
jar que a pessoa que o suceda seja tão mais grandiosa e tenha mais do que 
a si mesmo. Isto deve superar as mudanças históricas e é uma exigência 
para se estar próximo da eternidade. 
Para que o amor dos pais continue pela eternidade, deve sempre haver 
alguém que herde esta tradição. Obviamente os filhos são os herdeiros. 
Devemos educar nossos filhos de forma que eles se tornem os herdeiros 
desta tradição. E mais, deve haver um método para que  elevemos esta 
tradição para valores mais altos. Cada geração deve saber reconhecer o 
que é importante na tradição já estabelecida e não apenas transmitir esta 
para diante más sim, seguindo rumo ao futuro, devem desenvolvê-la. 
Tal tradição apenas pode ser iniciada a partir de uma família verdadeira 
onde existem pais que anseiam sempre que seus filhos sejam melhores do 
que eles mesmos. Pais que carregam este desejo, incessantemente pres-
tam atenção em seus filhos e os encorajam.    
Pais assim, anseiam pelo dia em que seus filhos possam tornar-se mais 
proeminentes do que eles mesmos e devotam tudo de sí para preparar-lhes 
as melhores condições ao limite do possível. Estes pais, sacrificam todas as 
coisas em prol da felicidade de seus filhos. E no sentido de fazer com que 
seus filhos sejam mais admiráveis do que a si mesmos, com a melhor das 
intenções chegam até a forçá-los e obrigá-los.  
Os pais sentem felicidade quando seus filhos chegam a ser melhores do 
que eles. Assim, uma mulher que não consegue dar nascimento a filhos que 
sejam melhores do que ela mesmo, ficará com vergonha de entrar no Céu. 
O pai e a mãe devem ser capazes de amar seus filhos mais do que eles 
amam a si mesmos. E automaticamente quando os filhos pensam da mes-
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ma forma, o mundo do amor vem a surgir e é alcançado o Reino dos Céus. 
(C.T. I – 1007) 
 


Seção 3. O Amor Paterno é um Amor Eterno e Imutá-
vel 
A partir de onde se inicia a motivação dos pais para amarem os seus filhos? 
O amor entre um homem e uma mulher é um amor mutável, mas por que o 
amor para com os filhos que nascem deles não sofre mudanças? Este não 
é um amor que se faz a partir do amor entre homem e mulher. Este amor 
imutável não é gerado a partir da relação de afinidade horizontal entre o 
casal, mas sim, sem sombra de dúvida, é algo que se relaciona através da 
fluência de uma determinada fonte vertical.  
Logo, quem é este sujeito vertical? Nós chamamos este sujeito de Deus. 
Este amor não é um amor que o casal possa fazer como bem entender. 
Perante este amor eu não posso me colocar numa posição de fazer o que 
quero e não fazer o que não quero.  
Mesmo que se queira, não há como se cortar este amor. Através de uma 
relação de afinidade horizontal, não há como se tocar neste amor. É por isto 
que o quando os pais amam os seus filhos, este amor é eterno e imutável.  
A idéia de individualismo está inundando a sociedade democrática dos dias 
de hoje. As crianças dizem, “Nossos pais são quadrados, ultrapassados e 
não entendem juventude”. Os filhos mudam assim, mas o coração dos pais 
permanece imutável. Mesmo se os filhos os chamam de ultrapassados, isto 
não os fazem dizer, “Então vocês estão agindo assim, em? Eu vou fazer a 
mesma coisa com vocês”. O amor dos pais não é assim. Acontece o mesmo 
com os animais. Eles arriscam suas próprias vidas quando amam suas crias. 
(Coletânea 48-155) 
 
Assim, de onde vem este tipo de amor? Se eu sou o resultado de algum 
relacionamento recíproco de um ser primário, significa que este amor vem 
da relação de afinidade com alguma força primária. Isto não é algo que nós 
como seres humanos consigamos tocar. Assim sendo, já chegaram a ver 
alguma vez alguém dizendo: “Vamos revolucionar o amor dos pais pelos 
seus filhos! Vamos nos tornar os estandartes desta revolução!” ?  
Talvez possa ter existido pais que por revolucionarem este amor tenham 
pretendido reorganizar a história afirmando que “apesar de serem pais não 
iriam amar aos seus filhos”. Porém para estes pais, no momento em que 
vêem o cordão umbilical de seu filho ser cortado, naturalmente surge a 
vontade de amá-lo. Todos os seres vivos, não importando se eles são 
inteligentes ou não, não podem deixar de amar os seus filhos ou crias. 
Quando vemos os pais amando os filhos, investindo suas vidas e querendo 
amá-los, podemos dizer que o amor dos pais é imutável e eterno. 
Quando procuramos alguma característica absoluta, não é absolutamente 
ela mesma, mas a coisa mais próxima antes do homem. Isto pode ser um e 
único fundamento. Não pode existir dois deles. Pode ser um fundamento e 
quando pensamos sobre isto, o amor dos pais terá sido o fundamento 
eterno na historia.  
Assim, de onde vem este tipo de amor dos pais? Não veio como sugestão 
de seus pais ou aprendido de algum conselheiro e nem de suas próprias 
idéias. Acontece naturalmente. O amor  se realiza de forma natural. (Cole-
tânea 48-156) 
 
Se você analisar a essência do amor poderá saber que para o amor não 
existe revolução. O fato dos pais amarem seus filhos é correspondente ao 
amor verdadeiro. Logo, desde o tempo dos primeiros antepassado humanos 
o coração e desejo das pessoas de amarem aos seus filhos e o coração de 
nós hoje como descendentes destes após incontáveis milhares de anos 
também amarmos aos nosso filhos é o mesmo. Bem como também o cora-
ção de nossos descendentes amarem seus filhos daqui a milhares de anos 
será o mesmo.  
Para o amor não há desenvolvimento e muito menos fim. O amor verdadeiro 
é algo puro que não necessita de revoluções. Assim, como é o amor de 
Deus? Se Deus estabelece um ser em um padrão absoluto, reconhece a 
existência dele e o ama, este amor é algo que não necessita de mais ne-
nhuma revolução. (Coletânea 18-12) 
 


Seção 4. Amor Paterno é o Amor de Sacrificar Tudo  
O amor não pode ser realizado sozinho. O amor não pode existir sem se 
investir a vida. Quando observamos o relacionamento pai e filho, vemos que 
nele é que há a causa da vida. Desta maneira, tanto quanto exista causa e 


motivo para vida, ao carregarmos esperança nesta causa da vida, inevita-
velmente restar-nos-á um destino de amor.  
Longe de uma conexão com a vida não é possível existir um relacionamento 
de amor. Desta maneira para o amor é inevitavelmente necessária que seja 
investida a causa da vida. E mais, a questão de sentirmos ou não mais valor 
no amor, é decidia conforme o quanto se amou investindo a própria vida. 
(Coletânea 32-15) 
 
Por exemplo, o amor dos pais para com os seus filhos não consiste em 
relacionamentos usuais da vida cotidiana, mas sim é um amor que flui do 
âmago dos ossos. Os pais possuem um coração de amor tal que mesmo 
que tentem, não conseguem se apartar e nem esquecer dos seus filhos.  
É por isto que enquanto os pais têm força para viver, eles amam aos seus 
filhos. Quando eles sentem que estão ligados aos seus filhos com suas 
próprias vidas, o coração de amar a estes surge naturalmente neles. Eles 
não pensam, “Aquela criança é minha, então eu tenho de amá-la”, mas 
porque sua própria força da vida está conectada com o filho eles vão além 
deste coração e além desta relação de afinidade, não podendo deixar de 
amá-los. Nós podemos sentir muito bem esta realidade em nossa vida 
familiar. (Coletânea 32-15) 
 
Neste caso, ao perguntarmos que tipo de ser é Deus, vemos que Ele é um 
ser que possui um coração de incessantemente dar e dar por dezenas de 
milhares de anos e querer dar mais ainda. Por ser Deus assim é que bus-
camos encontrá-lo. Caso Deus fosse como um comerciante que após dar 
dissesse “isto custa tanto”, Ele seria para nós um Deus desnecessário.  
Porque todas as pessoas devem seguir a Deus em alegria? Quando pen-
samos porque devemos gostar de Deus, é porque ele dá e dá para todas as 
pessoas e ainda assim se sente envergonhado por não poder dar mais e 
promete dar algo ainda melhor no futuro, porque ele tem um excedente em 
seu coração. Assim, quando estamos juntos dele, mesmo que não tenha-
mos o que comer e não tenhamos como viver bem, nos sentimos felizes. Se 
nos colocamos numa posição em que não podemos nem mesmo comer, 
podemos sentir como um impulso, em nossa realidade atual, o estímulo da 
esperança do futuro.  
O significado disto é que ao contrário do esperado, você ter uma nova 
determinação. Quando se têm pais que sentem vergonha de não estarem 
em condições de dar mais, o filho corre para sua mãe para abraçá-la forte-
mente. Ele não irá abraçá-la apenas em corpo! Quanta gratidão este filho 
sentirá!  
Esta é posição de onde eles podem derramar juntos, lágrimas de consolo 
pelo futuro. Não significa que juntos sentirão falta de esperança, más sim, 
que sentem esperança no amanhã a partir dos estímulos sentidos no pre-
sente, ajudando-se a ter determinação e empurrando um ao outro em uma 
posição que explosivamente pode encorajá-los. Assim, a realidade que 
surge não é miserável.  
A situação de onde você pode reconhecer os valores da vida cotidiana e 
manter o estímulo para o amanhã é criada apenas dentro desta esfera de 
amor. É por isto que concluímos que as pessoas que vivem nesta esfera de 
amor não são infelizes. (Coletânea 36-291) 
 
Os pais querem sacrificar tudo pelos seus amados filhos. Nisto eles são 
iguais à Deus. O que significa isto? Significa que Deus não investiu em prol 
de si mesmo. Da mesma forma, ele não existe para si mesmo, mas sim, 
para o seu parceiro objetivo. Ele quer estar na posição de um Deus que vive 
para seu parceiro recíproco. Se Deus vir a existir para Si mesmo, isto não 
poderá ser amor verdadeiro. A esperança, a vida e o amor, são formado a 
partir de sacrificar todo seu ser para seus filhos e desejar estar junto destes 
filhos. (Coletânea 69-62)  
 


Seção 5. O Amor dos Pais para com os Filhos é Ab-
soluto 
Quando eu era criança, tinha o costume de observar os ninhos dos pássa-
ros.  Se você subir numa arvore para ir até os ninhos, os papais pássaros 
irão atacá-lo, bicando-lhe desesperadamente. Eles não fazem isso apenas 
uma vez, mas sim te atacam e voam para voltar a atacar várias vezes. Ao 
observarmos isso, vemos que é inegável a força do mundo animal em 
proteger seus amados filhotes superando até a própria vida.   
O ser humano faz o mesmo. As pessoas devem estar dispostas a dar a vida 
pelo amor. Isto faz com que esta pessoa seja um verdadeiro ser humano. 
Verdadeiramente falando o que é uma pessoa boa? É uma pessoa que 
enraizada no amor, busca proteger aos seus amados enquanto arrisca sua 
própria vida. Nisto é que está o bem subjetivo, e pode-se firmar a lógica do 
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bem para o seu parceiro objetivo. Isto é eterno e imutável. (Coletânea 186-
18) 
 
Quando eu estive na prisão de Danbury eu vi algo interessante. Eles esta-
vam tentando aplainar uma ladeira para fazer uma quadra de tênis. O 
trabalho ía e parava por causa da chuva que fechava a operação por um 
tempo até que secasse o chão novamente. Durante um  período particular 
de interrupção, um ninho de passarinho tinha sido construído ali, a só três 
metros da trilha onde os prisioneiros faziam suas caminhadas todos os dias. 
O pássaro colorido  misturou-se bem no ambiente que ninguém se deu 
conta que ele tinha chocado embora as pessoas caminhassem ali todos os 
dias. Foi assim que os pássaros foram chocados. Foi quando ouviram os 
filhotinhos gorjeando por comida que as pessoas os descobriram. Os sujei-
tos maldosos tentaram fazer todo tipo de coisas desagradáveis com os 
pássaros. 
Porém para que se ver o quão grande era o senso de proteção dos pássa-
ros para com o seus filhotes, ele quando iam dar comer buscavam a comida 
e ao voltar nunca voavam próximos de onde estavam os filhotes. Eles 
pousavam em outro lugar e vinham se arrastando até onde estavam os 
filhotes. Porém a cada dia eles mudavam a direção de onde vinham. Qual o 
por que disso? Eles mudavam de direção para proteger aos filhotes. Dessa 
maneira eles criavam aos seus filhotes.  
À medida que cresciam, os pais ficaram muito nervosos com as pessoas 
que chegavam perto de seus filhotes, como se eles não quisessem que 
você os visse. Quem os ensinou isto? A força do universo. Fazendo ao 
amor como um eixo, devido a todos os seres estarem numa posição hori-
zontal, mesmo que esta posição seja baixa o padrão de paralelismo com 
esse eixo não tem nenhuma diferença. (Coletânea 136-23) 
 
As abelhas vão em busca das flores e quando experimentam o sabor do 
néctar elas cavam com suas pernas deixando a cauda para fora para sugá-
lo. Eu conheço bastante sobre abelhas. Para uma abelha que está provan-
do o néctar, mesmo que você tente puxá-la com uma pinça ao ponto de 
arrancar sua cauda, ela não o largaria. O amor verdadeiro é um amor assim. 
Por ele você é capaz de jogar fora sua própria vida. Não é algo em que se 
calcula para ver quanto de lucro se tem. É um caminho em que até mesmo 
jogando fora a própria vida, você segue e esquece disto. É o caminho do 
amor verdadeiro.  
Os pais vão por este caminho. Os pais que amam aos seus filhos, quando 
estes entram no lugar da morte querem arriscar suas vidas para salvar seus 
filhos. O desejo dos pais é o de arriscar seu próprio pescoço perante o amor. 
Este amor é o amor verdadeiro.  
Mesmo que uma pessoa no mundo decaído possua tesouros de prata e 
ouro, e se orgulhe por ter derramando infindável suor e sangue para juntar 
todas estas posses, se seu filho esta condenado a sofrer o destino da morte, 
para salvar este filho, sacrificar as coisas externas não seria problema mas 
sim ela desejará sacrificar até mesmo a sua vida para salvar ao seu filho. 
(Coletânea 34-161) 
 


Seção 6. O Infindável Amor dos Pais 
Quando analisamos com base no que chamamos de amor, onde está o 
limite do amor que os pais devotam para os filhos? Os pais não pretendem 
dar amor para seus filhos apenas enquanto eles são pequenos mas sim, 
durante toda a vida, e mais, os amarão cruzando toda a eternidade. Se for 
formada uma relação de pai e filho onde através do amor você se sente 
recompensado, e através do amor cada vez mais se sente valor, a força 
ilimitada, o estímulo ilimitado e qualquer coisa nova e ilimitada surge dentro 
desta relação. (C.T. I – 1019) 
 
O amor de pai e mãe é o amor mais maravilhoso dentro do mundo humano. 
Até mesmo as pessoas que estão no topo do mundo, sentem-se imobiliza-
dos perante sues filhos.  
O amor paternal é incondicional e ilimitado perante os filhos. Isto se deve a 
que o amor paternal é a matriz do amor.  
Por causa disso, os órfãos, que nunca puderam receber o amor de pais, 
anseiam por amor paternal mais que tudo na vida. Mesmo que os órfãos 
tenham casa para morar e tenham o que comer, dentro do peito sempre 
terão uma necessidade e um anseio. O que seria esta necessidade e anseio? 
O amor de pais.   
Os senhores nasceram como filhos de pais que se amaram. Conseqüente-
mente cresceram recebendo o amor de pais. Não importa se estes já tem 
muita idade ou são crianças, os pais sempre estão dispostos a amar seus 
filhos. Mesmo que o filho já esteja com 70 anos, o coração de pais é de vê-


lo com os mesmos olhos que o viam quando o criaram no passado. Mesmo 
que você envelheça o seu coração fica mais próximo dos seus filhos e 
quanto mais a sua responsabilidade pelos filhos cresce o coração de viver 
para os filhos aumenta. Isto é algo que podemos entender bem observando 
no mundo a afeição dos pais tratando aos seus filhos. (Coletânea I – 1020) 
 
Os pais sacrificam-se pelos seus amados filhos, a ponto de derreterem os 
seus ossos mas não sentem isto como um . Por que? Por causa do amor. 
Arrancando de sua própria carne e sangue os pais por acaso contabilizam 
num livro caixa o quanto deram de si? Eles não fazem isto. Pelo contrário 
sentem-se aflitos por na poderem dar tudo.  
As senhoras que estão aqui também são assim não é mesmo? Ao darem de 
mamar para seus bebês e eles por algum motivo não comem sentem-se 
aflitas com isso. Na realidade o amamentar é como se você instalasse uma 
mangueira e estivesse bombeando seus próprios sangue e carne, não é 
mesmo? Se olharmos dessa maneira o bebê é maior ladrão de todos os 
ladrões! Mas mesmo assim a mãe quando o bebê não mama sente-se aflita. 
Por que ela gosta de ser roubada desse jeito? Por que é a lei do amor. (C.T. 
I – 1021) 
 
Quando vemos um bebê apalpando o seio de sua mãe, vemos que com 
isso os pais tem a sensação do toque do amor, e mais ainda, com o abraço 
do bebê sentem que todo o ambiente está germinando no bem por causa do 
universo entrar em uma condição de paz que é algo maior do que a própria 
felicidade deles. Como conseqüência, não importando o quanto esta criança 
seja impetuosa os pais sempre tem o coração generoso de permiti-los que 
façam o que desejam.   
É por isso que os pais podem amar aos filhos ilimitadamente. Se olharmos 
de outra forma esta criança é como se fosse um inimigo que instalou uma 
mangueira através da qual ele suga o sangue e a carne de sua mãe. Porém 
não há pais que pensem dessa maneira. Qual o porquê disso? Deve-se ao 
fato de que a mulher como mãe, recebe um novo estímulo de esperança. 
Ela recebe um novo estímulo de esperança com relação ao seu esposo e 
por causa da criança ela vem a encontrar muitas coisas novas. Há coisas 
que ela consegue sentir durante este tempo e não há ninguém que consigo 
controlar esta situação. (C.T. I – 1021)   
 


Seção 7. O Amor Paterno é a Base de Todo o Amor e 
se Torna a Tradição 
O amor paterno é vem antes de qualquer coisa. Tomando esse amor como 
motivação se uma pessoa cresce sendo perfeitamente satisfeita com ele, 
ela se torna uma pessoa que sabe o que é o amor. Devido ao pai e mãe se 
amarem, aprendemos o que é o amor a partir da relação entre eles. Para os 
filhos, isto se torna uma alegria inigualável.  
Sem se ter aos pais não é possível ter a experiência viva do amor. Como 
deve ser o amor entre os filhos? Tomando base em que eles devem amar 
um ao outro? Deveriam-se amar entre irmãos tal como o pai e a mãe se 
amam. O amor deve ser aprendido com os pais. (C.T. I – 1018)   
 
Os filhos devem ser capazes de dizer que seus pais são as melhores pes-
soas do mundo e que são seres que estão na posição de Deus. O coração 
imutável e o amor invariável do casal ao serem vistos pelos filhos, levam 
estes a dizer que devem se unir tomando como exemplo este amor, e assim 
pode ser formada uma família ideal. 
Além disso, quando as crianças crescem e atingem a adolescência, encon-
tram um parceiro que tem coração e mente unidos. Isto é possível através 
do casamento. 
Assim, o caminho que tanto o homem como a mulher devem seguir, é o de 
se esforçarem para estabelecerem um padrão de coração de amor de 
extremo respeito por seu companheiro.  
Logo, se a mãe, bem como o pai, estão em concordância com o amor e o 
coração de Deus, os filhos também, se assemelham aos pais e assim essa 
deve se tornar uma família capaz de esta em concordância com o coração e 
o amor de Deus.     
A tradição e a ordem do amor é que a pessoa que está na posição de irmão 
mais velho, centralizando-se no amor dos pais, deve seguir sacrificando a si 
mesmo e amar aos seus irmãos mais novos. A posição e irmão mais velho 
é a posição entre os irmãos de ter a responsabilidade de fazer mais sacrifí-
cio do que os outros.  
A posição dos pais também é assim. A posição dos pais é a posição de ao 
invés dos filhos sacrificar-se mais do que eles. 
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Os pais centrados no amor, em prol de seus filhos mesmo que estando 
numa posição de compartilharem lágrimas não desejam abandoná-los e os 
filhos também, mesmo vertendo lágrimas desejam seguir a estes pais.  
Quando eles se fazem unos, centrados em Deus, passam a girar de todas 
as formas em grande diversidade. Conseqüentemente, na relação de amor 
ente irmãos, o irmão mais velho deve tomar exemplo no amor dos pais para 
com eles e devem amar aos seus irmãos mais novos. Amando dessa ma-
neira, nesta família harmonizada em uma causa única, o amor familiar pode 
desabrochar como uma flor. Este, mais adiante, pode se tornar o amor a 
nível de sociedade. Mais além, vem a se tornar o amor para amar ao povo e 
amando-se de igual maneira se torna o amor pelo mundo.  
Para que vocês receberam amor de seus pais? O motivo de seus pais e 
mães como casal, ampararem-se e amarem um ao outro, é devido a vocês. 
Entenderam? De igual maneira, centrados nesta motivação o amor entre os 
irmãos deve ser imutável.  
Centralizando-nos nisso, ao amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, 
é gerado um ambiente social justo. Observando com base na família, vemos 
que a família é a formação, a sociedade é o crescimento e a nação é o 
aperfeiçoamento. Inevitavelmente temos que percorrer este curso. A família 
com um todo deve se unir pois apenas assim é que o amor é produzido. 
Conseqüentemente haverá então unidade no âmbito nacional com a socie-
dade dividida em vários níveis.  
Nas empresas há sempre um representante como um presidente não é 
mesmo? Atualmente quantas são as pessoas responsáveis pela nação? 
Uma pessoa não é mesmo? Há uma pessoa que toma responsabilidade 
pela nação. Esta é uma imagem que tem sua forma ampliada. Igual a isso, 
é a regra do fundamento de 4 posições de após se dividir tornar-se em um 
novamente. (C.T. I – 917) 
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Seção 1. Que tipo de Educação os Pais Devem Dar 
para os Filhos 
Que tipo de educação os pais devem dar para os filhos? Não é a educação 
do conhecimento. Eles devem dar a Educação do amor. Eles devem dar a 
educação de pai e mãe se tornarem um.  
Eles devem ensinar como ser pai e mãe que os céus gostam, como ser o 
pai que a mãe gosta, como ser a mãe que o pai gosta, e ao mesmo tempo 
que gostem um do outro, serem um pai e mãe que eu goste e ensinar como 
eu devo ser para que eles gostem de mim.  
Assim então, desde o princípio do mundo, Adão e Eva centrados no amor 
de Deus, também deveriam receber educação a partir Dele. Neste caso 
onde estaria a fonte desta educação? Não seria algo que começaria a partir 
do ser humano. Devido a Deus ser Pai e Mãe, Adão e Eva deveriam rece-
ber a educação do amor a partir dele. A partir de onde deveria ser instituído 
o padrão de valores de Adão e Eva? Deveria ser instituído a partir da edu-
cação do amor de Deus.  
Logo, até quando eles deveriam receber esta educação do amor? Até que 
se possa compreender e considerar todos os padrões de valores conheci-
dos pelo pai. Em outras palavras, deve-se crescer recebendo o amor dos 
pais até que se atinja a maturidade.  
Porém não há registros nas Escrituras de que Adão e Eva tenham crescido 
recebendo o amor de Deus. Não fala nada sobre eles terem recebido amor 
mas sim começa falando insatisfeitos cometeram a Queda. Isto foi a quebra 
dos planos.  
Neste caso, o Adão e Eva que centrados no Deus de amor, deveriam ter 
recebido a educação do amor, vieram a ter um padrão de amor? Se não 
tiveram, o que é chamado de ideal de Deus não pede existir. A questão aqui 
é o que seria este padrão de educação do amor? Nós queremos ir para o 
Reino dos Céus. Porém não conseguimos receber a educação para ir para 
o Reino dos Céus.   
Devemos receber esta educação na terra para vivermos e então irmos para 
lá. Se na terra, não recebemos esta educação, isto se torna um grande 
problema. Não recebê-la é um grande problema. O que é está educação? É 
dizer que o Reino dos Céus é o mundo do coração. Não é o Reino dos 
Céus das doutrinas, ou o Reino dos Céus dos sectarismos, mas sim, o 
Reino dos Céus do coração.  
Então, devido a que, Deus intencionou encontrar a um povo e seguidores 
devotos? Para preparar os filhos e filhas. Para preparar que tipo de filhos e 
filhas? Para preparar filhos e filhas para os quais Ele pudesse expressar 
seu coração dizendo: “Filho! Meu coração está assim!”. 
Neste caso qual deveria ser a atitude que Adão e Eva deveriam ter para que 
recebessem educação? Por estarem numa relação de pais e filhos eles 
deveriam o tempo todo seguir aos pais para o lugar aonde estes fossem. 
Aonde quer que seja e seja quando for, se os pais fossem eles deveriam 
seguí-los. Se os pais subissem uma montanha, eles deveriam seguí-los 
pela montanha, se os pais descessem por um vale, eles os seguiriam pelo 
vale e se os pais entrassem numa caverna eles deveriam seguí-los dentro 
da caverna. A todo o instante deveriam estar junto dos pais. Suponhamos 
que Deus e seus filhos tenham que apartar-se um do outro, eles conseguiri-
am se afastar? Por ser Deus um ser absoluto, Ele quer estar absolutamente 
junto de nós. Por ser absoluto, ao gostar de alguém Ele gosta de forma 
absoluta. Ele não poderia ser um Deus que ao se dizer “venha”, Ele viesse 
e ao se dizer “não venha”, Ele ficasse. Ou ainda, Ele não poderia ser um 
Deus que ao ser dito: “fique aqui”, Ele ficasse, e “não fique”, Ele não ficasse. 
Ele tem que ser absoluto. (51-171, 21/11/1971) 
  
Caso você esteja na situação de ser um com Deus, interna e externamente, 
mesmo sem aprender você se torna letrado acerca de tudo. Isto é até 
melhor do que conhecer através de  pesquisas. - Como é o universo? - 
Como é o mundo espiritual? - Como é a vida humana?! Qualquer filhote de 
inseto que nasce encontra o que comer. Logo, o Senhor da Criação não 
encontra o que comer, vive ou morre através de aprendizado. 척 벌써 
대하면 알게 돼 있습니다. &&& 
O ser humano deveria ser esplêndido a este ponto, mas devido a Queda ele 
não pode ser dessa maneira. Não ocorrendo a Queda, naturalmente a 
natureza original estaria atuando no relacionamento entre sujeito e objeto. A 
atuação da natureza original tem sido coberta por todas as coisas sujas que 
até agora foram empilhadas sobre o ser humano, e ao passo que esta 


sujeira é retirada, a atuação dela gradualmente se fortalece. No dia em que 
tudo isto for completamente retirado a natureza original irromperá subita-
mente. O ser humano, até agora,  tem perseguido o caminho onde este 
acontecimento será possível. (56-153, 14/05/1972) &&&  
 


Seção 2. O que os Pais Devem Ensinar para os Fi-
lhos 
O que é a essência da verdade? Sua essência é que, não importa o quanto 
a verdade seja boa, ela não pode substituir aos nossos pais e mães. Não 
importa, o quão boa ela seja, ela não pode substituir ao seu esposo, e nem 
a mim mesmo ou aos meus filhos e filhas.  
Qual é a maior verdade de todas as verdades? São os pais, esposo e 
esposa, e os filhos. Não há nada acima disto. Assim sendo, o que é o centro 
da verdade? É o amor. Quando observamos sob este princípio, qual é o 
ponto mais central da verdade? As pessoas dizem que Deus, por si mesmo, 
é a própria verdade, o próprio bem e a própria vida, mas o que isto significa? 
Que todos estes são a mesma coisa. Significa, que sem o amor e a vida, a 
verdade não pode ser estabelecida. Para que o ser humano possa ser 
capaz de falar a “verdade genuína”, sua própria vida deve ansiar e desejar a 
verdade. Neste ponto, o desejo esta numa posição recíproca com a base do 
caráter e personalidade do indivíduo.  
Portanto, o que é o núcleo central de tudo? Deus é a própria vida, amor e 
verdade, más que tipo de ser é Deus? Ele é ao mesmo tempo o pai e a mãe 
de nós seres humanos. Logo, o núcleo central são os pais. (21-183, 
20/11/1968) 
 
Além disso, qual é a nossa herança mais preciosa? Legar para os nossos 
filhos o amor de Deus e o amor de verdadeiros pais é o legado mais fantás-
tico e sem igual neste mundo. Temos que apresentar Deus para eles. 
Temos que apresentar adequadamente o que é o amor de Deus. Por eles 
não O conhecerem, temos que amá-los como Deus ama, em substituição a 
Deus. Não temos outra escolha a não ser nos tornarmos pais através dos 
quais Deus possa ser encontrado. (93-336, 17/06/1977) 
 
O que a Igreja da Unificação propõe que seja feito? Ela nos diz para mor-
rermos em prol de um amor maior. Morrermos em prol de Deus, da humani-
dade e do mundo. Ela nos ensina que tal ação iniciou-se pelo amor, que tal 
direção originou-se em função do amor e que este objetivo também veio a 
existir por causa do amor.   
Homem e mulher vieram e existir pelo amor, tal como pai e mãe e também 
filhos e filhas, vieram a existir por causa do amor. Todas as coisas do 
universo vieram a existir como dádivas do amor. Não há ensinamento maior 
do que este. As pessoas que vivam suas vidas desta maneira, indubitavel-
mente não terão nada do que se envergonhar ao irem perante Deus. (93-
191, 29/05/1977) 
 
As famílias abençoadas mandam que seus filhos da segunda geração 
estudem. Porém mandar que seus filhos estudem não fará com que eles se 
tornem filhos de piedade filial ou patriotas. Estarão longe disto. Os filhos não 
podem dizer que apesar de seus pais e mães terem sofrido muito na Igreja 
de Unificação eles não irão por este caminho. Deve-se ensinar-lhes a 
doutrina do amor que seja capaz de digerir esta situação. Por isso, pai e 
mãe devem carregar seus filhos para onde vão e mesmo deixando de 
comer, amar a vila onde vivem e orar derramando lágrimas pela nação. Os 
filhos não gostarão destas coisas enquanto forem imaturos, mas quando 
adquirirem juízo dirão: “Nosso pai e nossa mãe são os melhores pais!”. 
Eles saberão que o pai e mãe não derramaram lágrimas por seus próprios 
filhos. Quanto mais amadurecerem, mais saberão do fato de que seus pais 
se propuseram a amar a nação, viver pela vontade de Deus e salvara 
humanidade mesmo abandonando aos próprios filhos.  
Não se pode viver como se bem entende. Se vocês se preocuparem com 
seus filhos estes não ficarão bem.  
Vocês devem criá-los dando-os de comer do alimento do amor. Vocês 
devem ensiná-los a sensação de poderem seguir na direção do amor. Ao 
passo que eles ganhem idade e amadureçam descobrirão nela uma mina 
de ouro. Poderão pensar que é uma montanha com apenas um pontinho de 
ouro, más, ao cavarem quanto mais adentrarem nela, descobrirão que a 
própria montanha toda vem a ser uma pepita de ouro. (139-77, 26/01/1986)  
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Seção 3. Os Pais Devem Primeiro Mostrar o Exemplo  
Para se educar aos filhos, os pais devem antes praticar. Eles devem devo-
tar-se pela Vontade de Deus tornando-se um modelo. Então, seja lá o que 
os pais digam os filhos não podem retrucar nem se quer uma palavra. Deve 
ser criado um ambiente de respeito pelos pais. Se não for assim, os filhos 
não os seguirão. Para que seja dessa maneira, deve ser dada a educação 
celestial. Antes de se dar ensinamento, os pais devem se tornar exemplos. 
Antes de se ensinar o caminho da piedade filial para os filhos, os pais 
devem se tornar filhos de piedade filial.   
Primeiramente, apenas conforme os senhores mesmos sigam as leis do céu 
e se tornem filhos e filhas de piedade filial, é que a partir disto então estabe-
lecerão os laços da tradição de piedade filial do Céu. Assim devem ensinar 
que tal como o pai vivenciou a piedade filial, o filho deve seguir pelo cami-
nho de filho piedoso, e tal como o pai, mesmo sendo perseguido, suportou 
uma história de luta pela nação, o filho também deve se tornar um patriota. 
(30-113, 17/03/1970) 
 
Os pais não tornam seus filhos como filhos de piedade filial por ensinarem 
dizendo-lhes que tenham piedade filial. Eles devem ser capazes de sentir 
fluir espontaneamente o coração de vivenciarem a piedade filial. Logo, isto 
não acontece do dia para noite, mas sim, leva um longo período de tempo 
influenciando-os. Mas o que os influenciará neste caso? A forma como o pai 
vive deve mostrar o exemplo através do qual o filho deve seguir em sua vida. 
Vocês devem tornar-se especialistas em realizar isto. (29-99, 25/02/1970) 
 
Quando se ensina aos filhos, não se pode simplesmente dizer que eles 
devem se tornar pessoas admiráveis, más sim, para que eles sejam admi-
ráveis, vocês primeiro devem percorrer este caminho para então dizer como 
eles devem ser. O pai tem que cumprir sua responsabilidade como pai, e o 
irmão mais velho, também têm que cumprir sua responsabilidade como 
irmão maior. O mesmo é válido para a irmã mais velha.  
Em outras palavras, vocês têm que tornar-se pessoas que não se desviem 
da lei, sabendo escolher o destino de seguir pelo caminho de homem e 
mulher verdadeiros. Atravessando este curso, não é razoável que surja o 
caminho para se formar o povo de uma nação? (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 1041) 
 
O que os pais devem fazer? Eles devem ensinar aos filhos que se amem 
como irmãos tal como o pai e a mãe deles se amam. Ao mesmo tempo, 
também devem ensiná-los a amar a nação tal como eles amam. Fazendo 
apenas isso, nenhuma outra educação seria necessária. Também quando 
os pais oram, devem orar pedindo que os filhos possam agir da mesma 
forma que eles agiram.  
Apenas após os pais se tornarem um padrão, é que poderão firmar seus 
filhos na mesma posição deles. Se os próprios pais, de antemão, se firmam 
nesta posição, Deus naturalmente guiará aos filhos na mesma direção. 
Assim, se nós, por nós mesmos, falharmos em nos alinhar com esta direção, 
quando formos para o mundo espiritual receberemos acusação quanto a 
nossa responsabilidade. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 1040) 
 
Em suas famílias, seus filhos devem chegar a pesar que o pai e a mãe 
deles são mais maravilhosos do que qualquer rei ou rainha encontrados 
pelos palácios do mundo. E também, devem mostrar para seus filhos que 
não há no universo, uma relação tão próxima quanto a relação entre o pai e 
a mãe deles. Vocês famílias abençoadas, devem estabelecer tal tradição. 
Assim, vocês devem semear esta tradição no íntimo de seus filhos. Tradi-
ção pela qual eles poderão dizer que o pai e a mãe deles são mais amáveis 
e carinhosos que quaisquer outros pais que existam no mundo. Observando 
os pais do mundo decaído, vemos que eles, mesmo tendo os filhos ao lado 
dizendo: “Pai! Mãe! Por que estão brigando? Por que brigam?!” continuam 
gerando um cenário de confusão e desordem.  
Agora, vocês devem mostrar exemplo para seus filhos, para que eles cres-
çam em suas famílias sem verem lágrimas e ao observarem a imagem do 
mundo decaído, possam sentir naturalmente que o pai e mãe deles são os 
melhores pais do mundo e que são verdadeiramente pessoas maravilhosas 
e divinas. Através do sentimento que emana do íntimo dos filhos, estabele-
cem-se os laços de afinidade dos pais pelos quais se recebe o anseio de ter 
que seguir no estabelecimento das regras e preceitos familiares que atuam 
até mesmo na ausência de palavras. Como conseqüência disto, os filhos 
também pretenderão assumir perante os seus descendentes, uma posição 
igual a dos seus próprios pai e mãe. (A Família Abençoada e o Reino Ideal 
– 1042) 


 


Seção 4. Os Pais São os Melhores Amigos entre os 
Amigos e os Mestres dos Mestres 
A partir de onde, vem o que chamamos de amor? Não há maneira pela qual 
ele surja a partir de si mesmo. O que chamamos de amor, é oriundo de 
nosso objeto de amor. Quando não temos um objeto de amor, não há como 
o amor vir até nós. Vendo o ser humano, constatamos que a mulher é o 
objeto de amor perante o homem e que os filhos são os objetos de amor 
dos pais. Não há como realizar o amor sem que haja um objeto de amor. 
Isto é o que chamamos de “três amores objetivos”. Tal como Deus sentiu 
felicidade após ter criado a Adão e Eva, eu também serei feliz da mesma 
forma, dando nascimento a filhos e filhas. Este é o ensinamento do Princípio 
da Igreja da Unificação.  
Deus criou Adão e Eva e disse: “Doravante vamos dominar o mundo! Nossa 
família se tornará a família central do mundo! Cresçam, cresçam logo!”. E 
enquanto dizia isto, com esperança, Ele os criava em proteção, sentindo 
alegria e satisfação. A esperança de Deus era que eles crescessem e 
ansiassem pelo dia de seu casamento.  
De igual maneira, os pais e mães criam bem os seus filhos e escolhem um 
bom cônjuge para eles no intuito de que eles devam formar um bom casal. 
Se eles forem bons casais, esta casa prosperará.  
Quem são os melhores amigos entre os amigos? Um moleque da vizinhan-
ça, com o cabelo esvoaçado não é o melhor amigo de seus filhos. Os 
melhores amigos entre todos os amigos são obviamente o pai e mãe. É 
assim que deve ser. E mais ainda, vocês não podem deixar de ser pais, os 
quais seus filhos, gostem mais do que os amigos deles. Vocês devem 
pensar dessa forma. Por conseguinte, os pais devem ser os melhores 
amigos entre os amigos e os mestres dos mestres. 
O pai e a mãe, ao educarem os filhos, não podem dizer: “Eita! Não faz isso 
pô!” e nem os professores podem educar dizendo: “Ei fulano! Se você não 
fizer isso vou te dar umas palmadas”. Eles devem dar a educação do amor: 
“Hum, hum! Será que é certo o que você está fazendo?” e assim, as crian-
ças dizem: “É mesmo! Seu eu fizer assim, o pai e a mãe ficarão tristes. Não 
posso fazer isso”. Vocês devem educá-los de forma que nesta situação, 
eles venham a dizer isso. Dessa maneira, os pais devem ser os melhores 
amigos dos filhos, e os melhores professores deles. 
Havia amigos para Adão e Eva no Jardim do Éden? Fora Eva não havia 
nenhuma amizade para Adão. E além deles, só havia Deus. Não era dese-
jado que eles fossem amigos do Arcanjo. O Arcanjo é um servo. Logo eles 
pereceram por formar uma amizade imprópria. Assim, os pais devem ser os 
mestres dos mestres, os melhores amigos entre os amigos, e o maior amor 
entre os amores.  
O amor começa a partir de Deus. Conseqüentemente, ao final de contas, de 
onde deve partir o amor conjugal? Deve vir a partir dos pais. Então, os pais 
afirmariam que os gostos que os filhos têm não são por causa deles mes-
mos, mas sim são originados dos pais. Os filhos irão pensar que seria 
temeroso o que aconteceria se seus pais não tivessem os educado como 
fizeram e não tivessem encontrado um bom cônjuge para eles. Por isso, o 
casamento baseado em paixões é uma falha. De quem devemos receber 
esta educação para o amor? Dos pais. Quando os filhos vêem seus pais 
unidos e com satisfação amando um ao outro e arrulhando como pombi-
nhos: “uuuh, uuuh, uuuh”, eles tomarão isto como exemplo. Eles irão dizer, 
“Uau, vendo minha mãe e meu pai se amando tanto, eu comecei a me sentir 
solitário. Preciso de uma companheira a quem eu possa amar e arrulhar em 
amor, assim como minha mãe e meu pai fazem”. Os pais devem ensinar os 
seus filhos até que ocorra isto. Então, os filhos continuarão fazendo aquilo 
que viram os pais fazer e o mundo se tornará um mundo de bondade como 
também a historia humana se tornará uma historia de bondade. Isto é o que 
a Igreja da Unificação se propõe fazer. (57-119, 29/05/1972)  
 


Seção 5. A Vara do Amor 
O Apocalipse nos ordena sermos frios ou quentes e que não podemos ser 
mornos.  
A atitude morna não vale nada no mundo do amor. Se você tiver um cora-
ção de amor, gostarão de ti até mesmo se você usar um chicote. Se ao criar 
os filhos, estes negam o amor dado pelos pais, nestes momentos os pais 
têm que até mesmo serem frios com eles. Se os filhos não são repreendi-
dos nem mesmo quando se comportam mal, eles perdem qualquer senso 
de distinção entre o bem e o mal. O Verdadeiro Pai parece simpático, mas 
de certa forma, ele é muito duro. O Verdadeiro Pai é muito cruel em relação 
ao mal, mas é como uma fornalha de mil graus de calor em relação ao bem. 
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Quando o Verdadeiro Pai ouviu que professores foram para a prisão porque 
bateram em estudantes, ele sabia que a América estava perecendo. Eles 
deveriam voluntariamente mesmo apanhando, pedir que os professores os 
orientassem para uma boa direção.  
Um provérbio coreano diz: “Dê um prato a mais de arroz para a pessoa que 
você não gosta, e peça chicotadas da pessoa que você ama.” Isso é inevi-
tável se alguém deseja herdar a tradição correta. Vocês devem ser capazes 
de derramar lágrimas de gratidão pelo amor paternal, esquecendo a dor. 
Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, você não dá a ela recompensas, 
mas ao contrário, você a repreende dizendo: “Por que você é assim?”.  
Se o filho do vizinho comete um erro você pode fingir que não notou, mas 
se seu filho comete um erro você dirá para que ele venha até você e baten-
do nele o repreenderá dizendo: “Ei rapaz, isso que você fez foi certo ou foi 
errado?”. Isto é por que você se preocupa com ele muito mais do que bate 
nele. Porém, bater numa pessoa mais do que você se preocupa com ela é 
um pecado. Se você bater em uma pessoa mais do que sua preocupação 
por ele ou ela, você se tornará inimigo daquela pessoa – o pior dos inimigos. 
Mesmo que você diga que ama, se você bater estando na situação de não 
conseguir amar mais do que você usa a vara, tudo será destruído.  
Porém se você amar mais do que você bate não há problema nenhum. 
Assim, se você tem um amor que vale por dez e bater com vara o equiva-
lente a cinco, eles sentirão gratidão pois ainda há cinco de sobra. Mesmo 
que seu filho não receba seu amor, se você aparece com um amor maior do 
que você dava a ele antigamente e o ama, mesmo um filho delinqüente 
finalmente irá arrepender-se e retornar. Mas se você repreender seu filho 
três vezes e depois gabar-se de quão bem você educa seu filho, ele irá 
pegar a trouxa dele e ir embora. Então, quando você o trata com um amor 
maior, e derrama lágrimas a ponto de derreter seus ossos, este filho retorna. 
O amor maior tem a iniciativa para digerir todos os amores menores e 
causar a unidade. 
Até mesmo no mundo decaído, pais que digam para seus filhos não estuda-
rem por estarem cansados, não são pais que verdadeiramente amam seus 
filhos. Mesmo açoitando-os com um chicote, os pais devem ordenar que 
não durmam e estudem. Por que é assim? Isto é pensar não no bem estar 
do agora, mas sim no bem estar futuro. Isto é por que pais ostentam gran-
des sonhos quanto ao futuro dos filhos.  
Ao se dar nascimento e criar filhos, deve-se fazê-lo através do amor verda-
deiro. Como resultado, a família se torna unida, e se os filhos amam a 
nação tomando por base esta família, eles então poderão ser chamados de 
patriotas. 
Portanto, os pais enquanto vêem seus filhos crescendo, para educá-los que 
cresçam em retidão, chegam a segurar o “chicote do amor”. Os filhos não 
podem queixar-se ou ficar descontentes por apanharem ou ouvirem seus 
pais os repreender devido terem cometido um erro. Estas coisas devem ser 
tomadas como ensinamentos e em segredo, com prudência, eles devem 
refletir e lutar consigo mesmo se esforçando para corrigir seus pontos falhos. 
Uma pessoa assim cresce em retidão e poderá ter acesso e ir até o centro 
onde Deus está. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 1027) 
 


Seção 6. Qual o Porquê de Estudar  
Existe algum aluno que vá para a escola por que quer estudar? No começo, 
todas as crianças vão para a escola porque eles não têm escolha. Além 
disso, os alunos do primário vão para a escola porque eles estão com medo 
dos pais e não têm escolha. Eles não vão porque querem estudar. No 
começo eles são todos assim. Eles começam a estudar porque não têm 
escolha porém, mais tarde, eles vêm a conhecer o sabor do aprendizado e 
de ir para a escola para aprender. Então quando isso ocorre os pais ficam 
surpresos.  
Quando os filhos se dão conta que a educação contém muitos conteúdos 
estimulantes, eles começam a gostar de estudar. Porém, eles não gostam 
do estudo propriamente dito. Más, entendem que sua área de liberdade é 
relativa ao quanto eles estudam. É por isto que eles passam a gostar de 
estudar. Não há ninguém que goste do estudo em si, mas sim gostam de 
estudar devido a que através do estudo ampliam sua área de atividade. (36-
120, 22/11/1970) 
 
Os pais dizem para os filhos que vão para escola: “Estude bastante!”. Este 
não é um caminho fácil. É um caminho doloroso. Porém, é um aviso que o 
prepara para o futuro. O fato dos professores subirem no tablado da sala de 
aula e ensinarem seus alunos com toda dedicação também é uma prepara-
ção para o futuro. Um fazendeiro trabalhar com dedicação em sua planta-
ção é também uma preparação para o futuro. São uma preparação para 
construir o Reino dos Céus nesta nação. (147-205, 21/09/1986) 


 
Por que vocês vão para a escola? Indo para escola e estudando, aonde que 
vocês pretendem utilizar o que aprenderam? Isto é algo que vocês fazem 
em função da felicidade. Porém a felicidade não pode existir sem o amor.  
Logo, podemos dizer que ir para a escola é uma forma de abreviar o cami-
nho do amor.  
Para o ser humano, o momento de se abrirem as portas da felicidade é o 
momento do casamento. Para se abrir as portas da felicidade, estudar é 
melhor método. 
Porém este estudo será algo falho se for feito em função de se ganhar 
dinheiro ou obter poder. O estudo deve ser um aprendizado de como se 
realizar o amor verdadeiro. Qual é motivo das moças irem para a universi-
dade e se tornarem doutoras? É conseguir um bom noivo. Não há nada 
além disso. 
E mais, não importa o quanto um homem tenha se tornado proeminente, se 
sua família não for unida, este homem é uma pessoa infeliz. (A Família 
Abençoada e o Reino Ideal – 372) 
 
Para as mulheres, até os estudos devem ser feitos em função delas encon-
trarem um homem verdadeiro e de se tornarem mães verdadeiras. Para que 
elas se tornem mães verdadeiras, primeiramente devem estudar pelo pro-
pósito da nação. Devem estudar pelo propósito de servirem seus, esposo 
como esposo verdadeiros, e devem se tornar esposas verdadeiras capazes 
de fazer isso.  
Se elas não conseguem ser pessoas assim, não conseguirão servir à ver-
dadeiros esposos e não poderão ter filhos que sejam verdadeiros. Uma 
mulher que se torna uma verdadeira esposa devem acompanhar seu espo-
so como a senhora do lar por centenas de anos. Se o estudo é para um 
bom casamento, todos os formados em universidades devem formar casais 
que sigam juntos por centenas de anos, não é mesmo?  
Porém, entre estes, a mais pessoas que vivem juntos por centenas de anos 
ou mais pessoas que se divorciam? Se verificarem, há mais pessoas que se 
divorciam. Os analfabetos vivem bem juntos por mais tempo. O fato de um 
homem e uma mulher passarem por um longo curso de educação amadure-
cendo como indivíduos de personalidade é algo feito em prol de encontrar 
ao companheiro de amor que seja ideal para viverem uma vida feliz.  
Hoje em dia no mundo, as pessoas não estudam para poderem encontrar 
um companheiro para se casar. Porém, o estudo deve ser feito no intuito de 
se encontrar um cônjuge exemplar e ao passo que se viva um amor de 
grande beleza com este cônjuge, os bens materiais e o prestígio lhes são 
acrescentados. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 373)   
 


Seção 7. Os Ensinamentos dos Pais e Mestres Ver-
dadeiros. 
Os pais trabalham em prol de sues filhos. Não há pais que trabalhem para 
que eles próprios comam. Imaginem pais que tem muitos filhos, trabalhando 
como agricultores em uma comunidade agrícola, capinando, carregando 
sacos em suas costas ou arrancando ervas daninhas no campo. Eles fazem 
tudo isto pela felicidade eterna dos filhos.  
As gotas de suor de sacrifício que os pais derramam de suas testas não são 
para si mesmos. O fruto deste suor, se mistura junto ao coração de amor 
pelos filhos e a partir disto surge uma nova história da criação. Não importa 
o fato deles estarem plantando e capinando nos campos, nos passos destes 
pais, habita uma nova história. (25-97, 30/09/1969) 
 
Dentre a população de 40 milhões de nossa nação há muito pais que não 
amam seus filhos.  
Há também entre estes milhões, pais que por mais de 10 ou 20 anos insis-
tem em amar seus filhos mais do que quaisquer outros pais. Para estes pais, 
é impossível não haver filhos de piedade filial. Para estes filhos e filhas, 
basta apenas olhar para os rostos ou as mãos de seus pais e tomam co-
nhecimento de que os pais sacrificaram-se por eles.  
Ao se sentir este amor paterno que emana do fundo dos ossos, se sente 
fluir as dificuldades enfrentadas durante longo tempo. E de igual maneira, 
se os filhos destes pais vem a contribuir com seu serviço pela nação, os 
pais então se tornam pais nacionais e quiçá pais pais mundiais. E mais, 
vocês ao estudarem, devem imbuir-se do coração de que devem realizar o 
desejo de seus pais se tornando novos obreiros desse desejo.  
Se dentre vocês houver pessoas que não conseguem ter este sentimento e 
esta motivação, tais pessoas mesmo que estudem, verão que seus resulta-
dos não serão como esperavam que fossem. Caso os pais eduquem seus 
filhos com um coração de patriotismo dizendo: “Eu te amei, e por ti me 
esforcei com afinco e me sacrifiquei derramando suor. Não se preocupe 
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comigo, mas sim tenha o propósito de amar mais a esta nação!”, estes 
filhos, educados dessa maneira, se esforçarão em se tornar os patriotas 
desejados pelos seus pais. A cada vez que eles se lembrarem do amor dos 
pais pensarão sobre as 40 milhões de pessoas da nação. Assim, eles farão 
seus estudos em prol de seu povo, e cada vez que este povo sofra em 
desgraça eles sentirão até mesmo mais tristeza do que os seus pais sentiri-
am.        
Porém, apenas estar nesta posição não significa ser um patriota. Para se 
colocar nesta posição é necessário se firmar um fundamento. Assim, isto se 
torna a causa principal pela qual o povo poderá admirá-lo por centenas de 
milhares de anos. Se não for assim, tudo isto será passageiro. Ao se pensar 
sobre estas questões ficamos sérios. Se em suas escolas houverem profes-
sores que se preocupam em transmitir uma filosofia de retidão para seus 
pupilos se esforçando com afinco para isto, se preocupando com o destino 
da nação da Coréia, eles segurarão sua mãos vertendo lágrimas. Eles os 
aconselharão dessa maneira.  
Eles dirão: “Não se adaptem a mim, mas sim se adaptem a nação! Eu 
desejo que vocês façam o máximo não por mim, mas sim pela nação”. Os 
alunos que recebam estes ensinamentos irão realizar os propósitos que até 
o professor não pode realizar. Dessa maneira, mestres que entreguem suas 
vidas por seus pupilos empenhando toda dedicação por eles, pais que 
considerem mais importantes o valor da nação e do mundo do que seu 
próprio valor e dediquem-se por seus filhos, os alunos destes mestres, e os 
filhos deste pais se tornarão os pilares da nação. (25-98, 30/09/1969) 
 


Seção 8. A Educação Para se Viver para o Mundo 
A religião é o ensinamento fundamental. O ensinamento fundamental de 
Deus é educar e amar a humanidade. Não há mais nada além disso. Por 
isso, verdadeiros pais devem ensinar a seus filhos algo com que faça Deus 
e o mundo todo felizes. A moralidade humana ensina que amemos aos 
nossos pais, amemos ao nosso cônjuge e amemos nossos filhos. 
Senhores, já pensarem sobre por causa de quem devemos amar aos nos-
sos pais? Já chegaram a pensar quanto devido a quem temos que amar 
nosso cônjuge e amar nossos filhos? A humanidade perdeu o protagonista 
responsável pelo amor. Deus nos fala de amor infinito. Ele diz que o que 
restará até o final é o amor. Esse amor é o amor de Deus. Vocês devem 
conhecer o propósito de se amar ardentemente. O amor deve ter um propó-
sito. Devido a quem amamos? Devido à Deus. Devido à Deus temos que 
amar.  
Se você ama para si mesmo, experimente morrer e veja para onde você vai. 
Quando você está amamentando seu bebê, você o vê muito gracioso, mas 
por causa de quem você sente essa graciosidade? Vocês devem considerar 
seu bebê gracioso como um substituto do Céu e Terra. Você deve amar sua 
criança por causa da nação e do mundo e por causa de Deus.  
A fortuna dos princípios celestes está movendo-se para abraçar o Cosmos, 
transcendendo o mundo de acordo com o amor de Deus. Se você ama seus 
filhos, quem nasceram de uma conexão com esta grande fortuna, somente 
pelo seu próprio bem estar, você absolutamente não será tolerado. Quando 
a mãe estiver amamentando o bebê, ela deve ter o coração de abraçá-lo 
como representante do Céu e da Terra. 
Vocês querem receber Bênçãos? Vocês querem vida eterna? Para receber 
a Bênção e a vida eterna, vocês têm que ser pessoas públicas. Não ame 
seus filhos como se fossem seus quando os estiver educando. Vocês 
devem amá-los como filhos que são uma oferta em prol de toda a humani-
dade. Quando as mães estiverem abraçando e amamentando seus filhos, 
elas devem ter o coração de estarem na posição de mães que representam 
toda a humanidade sobre a face da terra e de amamentarem o bebê como o 
representante de todos os seres humanos.  
Assim, não devem alimentar e considerar belos apenas os seus filhos, mas 
por favor, experimentem se tornar mães que tem o coração de considerar 
os filhos de outras pessoas como sendo seus próprios filhos. As crianças 
que cresçam sendo alimentadas com o leite de mães assim, inevitavelmen-
te serão grandes personalidades.  
Mesmo que na geração seguinte isto não ocorra, mas passando mais uma 
ou duas gerações com certeza, entre os descendentes dessas mães, nas-
cerá uma grande personalidade que terá a habilidade para liderar o mundo. 
Essa é a fórmula. É assim que acontece. 
As mães admiráveis abraçam seus filhos no peito, e os ensinam que para 
que eles possam  se tornar um ser de bondade capaz de mobilizar o mundo, 
deverão suportar qualquer tipo de dificuldades. Isto é devido as mães terem 
compreendido a lei celeste de que o bem não perece.  


Para que o bem se move? Ele não se move para mim mesmo. Ao comer 
não devemos fazê-lo por causa do cosmos, não apenas por nós mesmos. 
Casar-se também é ago a ser feito pela Vontade de Deus.  
Devemos fazer do mundo o nosso objetivo. Todas as nossas experiências 
também devem ser centradas no mundo. Uma pessoa que haja assim por 
mais que não pareça, é uma pessoa maravilhosa. Quando ultrapassarmos 
70 ou 80 anos de vida na Terra, devemos ver a eternidade; mas a maioria 
dos seres humanos não está ciente disso.  
Se adentramos o mundo eterno a partir da esfera temporal e sabemos qual 
o caminho pelo qual é possível se conectar com este mundo, possuiremos a 
eternidade. Se em um lugar houver uma pessoa que mesmo vestida de 
trapos e comendo uma comida simples possa ter a grande influência de ao 
se sentar falar um conteúdo interminável sobre como no passado as famí-
lias agiram ou como viveram as pessoas daquele tempo e o que aconteceu 
com elas em função do que fizeram pelo mundo, as crianças desse lugar se 
tornarão pessoas predominantes. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 
1047) 
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Seção 1. O Propósito da Providência de Salvação 
Divina 
A questão é: “O que é a coisa mais importante para Deus”? O que Deus 
diria? Deus é o rei e  mestre do amor verdadeiro. Neste caso, Deus sendo o 
rei do amor verdadeiro e sendo um noivo, dizer que Ele necessita de um 
contraparte que seja a rainha vem a ser um princípio absoluto. 
Neste caso, perante Deus, este ser absoluto, quem seria capaz de se tornar 
um objeto de amor verdadeiro? Seria o verdadeiro ser humano. Seriam o 
Adão e Eva que se tornassem um só corpo com o amor de Deus. 
Senhores, precisam de dinheiro, de conhecimento e de poder, mas, se não 
tiverem uma esposa tudo isto será em vão. Esposa e filhos são necessários 
para o homem, como também esposo e filhos são necessários para a 
mulher. O local onde estes objetos de amor vivem é chamado família.  
Deus é o sujeito do amor que é capaz de satisfazer completamente os 
anseios de nossa consciência. Servindo a Deus, o homem e a mulher que 
são o objeto de amor Dele se unem e em meio a este amor tem filhos. Esta 
família em que se é possível viver bem em felicidade, verdadeiramente, 
deve ser a base do ponto de partida do Reino dos Céus na Terra, centrado 
no amor verdadeiro de Deus.  
Tal como nós seres humanos, desejamos que o nosso parceiro de amor 
seja milhares de vezes ou até mesmo infimamente mais valoroso do que 
nós mesmos, Deus também deseja que os seus objetos de amor se tornem 
existências de valor infinito. Tal objeto é o ser humano verdadeiro.  
Senhores! Os senhores não sabiam do fato de que tal homem e mulher 
seriam o Adão e Eva caso não tivessem cometido a Queda. (A Família 
Abençoada e Reino Ideal – 79) 
 
Devido a Queda, na família de Adão, Deus perdeu a todos – a mãe verda-
deira e os filhos verdadeiros. Deus ficou sem poder ter filhos e filhas verda-
deiros. Deus ficou sem a família divina que possuiria os laços da linhagem 
de sangue centrada no amor divino. Devido aos pais decaídos, o amor falso, 
a vida falsa e a linhagem falsa foram engendrados e por causa disso, foi 
causada a luta entre nossa mente e corpo. Adão e Eva se tornaram inimigos. 
Entre os filhos de Adão foi iniciada a carnificina.  
Devido a isso, a providência de salvação de Deus para recuperar tudo o que 
aconteceu é uma providência de restauração. Através do estabelecimento 
dos filhos verdadeiros com mente e corpo unidos, de esposo e esposa 
absolutamente unificados, filhos e filhas que absolutamente estejam centra-
dos no amor verdadeiro de Deus em perfeita união, a providência da restau-
ração busca realizar uma família verdadeira capaz de viver eternamente 
junto com Deus. Esta família, ao se conectar com o Cristianismo que está 
na posição de noiva do Senhor, produz um relacionamento de sangue com 
Deus e a partir disto, através do amor verdadeiro de Deus, deverá formar 
novamente uma família, tribo, povo, nação e mundo unificados. Isto é o 
cumprimento da providência de salvação divina. (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 80) 
 
Qual seria oi propósito de Deus ao estabelecer as religiões? Os senhores 
tem que entender claramente que a vontade de Deus não pode ser outra 
coisa além de formar uma família, tribo, povo e nação de amor centrada nos 
seus amados filhos, filhos que são como a carne e os ossos de Deus, os 
filhos que Ele mais ama. Logo, os senhores devem compreender que tipo 
de pessoa é o Messias.  
Devem saber que o messias da segunda vinda é a raiz do eterno amor 
verdadeiro de Deus que vindo a face da terra, realizará o ideal desejado por 
todas as religiões. Assim ele se tornará um verdadeiro pai e centralizando-
se no amor verdadeiro outrora perdido, levará para todos os cantos do 
mundo a vida e a linhagem verdadeiras através de famílias ideais. Este é o 
propósito da providência de salvação de Deus. (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 80) 
 


Seção 2. A Família de Adão Tornou-se uma Proprie-
dade de Satanás 
Deus, devido a Queda de Adão e Eva, não pode tratá-los como os verdadei-
ros antepassados da humanidade, como os pais do ser humano e como os 
Seus filho e filha. Adão e Eva apesar de terem sido os filhos únicos e inigua-
láveis perante Deus, caíram à uma posição em que Deus não poderia mais 
tratar com eles. Deus também pretendia abençoá-los como casal tão logo 
amadurecessem fazendo-os como Seu motivo de orgulho.  
Porém, obviamente, eles não puderam ser motivo de orgulho como filhos e 
muito menos como noivo e noiva.    
Deus mesmo ansiava por conceder-lhes um valor infinito, tão maior quanto 
as Suas expectativas, más, devido a Queda, Deus não pode sentir o cora-
ção de orgulhar-se por seus filhos. Não pode sentir orgulho de vê-los como 
noivo e noiva, e nem de vê-los como esposo e esposa.  
Deus desejava que Adão e Eva como os antepassados de esperança para 
o futuro, como os reis únicos perante toda a humanidade, estabelecessem o 
caminho de lealdade e devoção filial perante Ele.  
Porém os senhores devem saber do fato de que eles não conseguiram se 
tornar motivo de orgulho perante este Deus. (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 327) 
 
A partir de onde começou a Queda? O que significa a Queda a partir da 
família? Significa comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? 
Não há nada na família que pudesse provocar a Queda a não ser o amor. 
Caímos devido a se comer um fruto? O pecado original surgiu por se comer 
do fruto? 
Se o pecado foi o fato de um pai comer de um fruto, o que seria este fruto 
que fez pecadores os descendentes deste por milhares e dezenas de 
milhares de gerações? Este fruto foi uma relação de linhagem de sangue. 
Ao se plantar a raiz do pecado pela linhagem de sangue, conforme a lei de 
herança, isto tem seguido por todo o sempre. Apenas o amor seria capaz de 
causar algo assim. 
O amor errôneo foi a causa da Queda. Devido a um ato imoral de adultério 
Eva e o Arcanjo de se uniram, e depois novamente junto com Adão, a Eva 
que tinha se entregado ao Arcanjo e ele, finalmente tiveram um relaciona-
mento conjugal que não foi centrado em Deus mas ao contrário centrado no 
Arcanjo formando uma família da qual os descendentes deles que são toda 
a humanidade, vieram a a herdar a linhagem de sangue de Satanás.  
Conseqüentemente, os filhos de Adão e Eva que originalmente deveriam 
ser o primogênito e os segundos nascidos de Deus, devido a relação com o 
Arcanjo através de um sentimento pecaminoso, acabaram se tornando uma 
propriedade de Satanás. Originalmente no ideal da criação, o amor é que 
determina a propriedade. É um princípio que ao se estabelecer um relacio-
namento de amor, o sujeito e objeto centrados neste amor inevitavelmente 
adquirem propriedade um sobre o outro.  
Conseqüentemente ao se analisar sob a base deste princípio, devido Eva e 
o Arcanjo terem cometido a Queda a partir dos laços de amor pecaminosos, 
o direito de propriedade sobre os seres humanos nascidos como descen-
dentes de Eva, passou a pertencer ao Arcanjo que é Satanás. Satanás 
então pode defender com imponência este seu direito de posse.  
Devido a Queda de Adão e Eva, o ideal da criação de Deus não foi realiza-
do e pior ainda, devido aos pais decaídos filhos com o pecado original foram 
multiplicados.   
Assim, centralizando-se na família do Adão e Eva decaídos, a história 
humana se desenvolveu através da tribo, povo, nação e mundo.  
Por isso, desde a Queda até os dias de hoje, o ideal de pais verdadeiros 
que se firmam na posição de cumprir a vontade original de Deus, permane-
ceu irrealizado. Assim, a família verdadeira e a tribo, povo, nação e mundo 
verdadeiros, centrados nos verdadeiros pais ainda hoje tem permanecido 
apenas como um ideal. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 325) 
 


Seção 3. O Anseio da Humanidade Decaída 
A linhagem de sangue decaída foi originada a partir da Queda dos nossos 
primeiros antepassados, Adão e Eva.  
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Eles não conseguiram atingir o mundo ideal originalmente desejado por 
Deus, não conseguiram formar um só corpo com Deus neste mundo livre da 
Queda, não conseguiram ser pais verdadeiros que dessem a luz à filhos e 
filhas herdeiros da linhagem direta de Deus. Criando laços com Satanás, 
deram a luz à filhos mortos, que se tornaram monstros de Satanás. 
Devido a isso, na humanidade dos dias de hoje, nos deparamos apenas 
com pais falsos. Devido a isso, temos que negar a linhagem de sangue dos 
falsos pais e encontrar pais verdadeiros.  
O anseio da humanidade decaída é encontrar o filho de Deus. Ela lamenta-
se e sente-se vitimada por nascer como filhos de Caim e está vagando em 
busca dos filhos verdadeiro de Deus. Nós devemos encontrar o filho de 
Deus. Porém para se encontrar um indivíduo filhos de Deus, para se encon-
trar uma família de filhos de Deus o quanto a humanidade terá que sofrer? 
Para tanto, Deus enviou o messias representando um filho de fundamento 
nacional. 
Por conseguinte, o dia em que a humanidade recebesse o messias poderia 
encontrar os filhos de Deus a nível de indivíduo, família, tribo, povo e até a 
nação de filhos de Deus.  
De tal maneira, os senhores devem saber que a vinda do messias era em 
prol de comunicar as boa nova de se poder encontrar até uma nação de 
filhos de Deus. Nós, que nascemos carregando laços de afinidade com a 
Queda, devemos encontrar o filho de Deus que nos capacita a transcender 
a condição de acusação de Satanás.  
Tão logo encontremos o filho de Deus, devemos encontrar os pais. Os 
senhores possuem pais decaídos, não puderam ter pais verdadeiros livres 
da Queda.  
Por isso, devem encontrar pais verdadeiros aos quais Deus possa amar. 
Em seguida devem encontrar a família dos pais. E após encontrarem a 
família dos pais devem encontrar o amor de Deus. Encontrando o amor de 
Deus em seguida encontrarão à Deus. 
Dessa forma, a humanidade decaída centrada em Deus deve encontrar aos 
irmãos, ao pai, à mãe, ao se lar e sua terra natal. Os senhores tem que 
saber do fato de que a humanidade na terra, deveria caminhar por esta 
trilha.  
Por isso, com pais que possam receber o amor de Deus, filhos que possam 
receber o amor de Deus e sendo formada uma família que se ame com 
base no amor de Deus, neste ambiente em que podemos dizer o provérbio: 
“tudo mais vai bem quando se tem harmonia no lar” enquanto cantamos 
canções de amor, automaticamente há a possibilidade de prosperidade.  
Quando isto acontece, automaticamente é formado um povo centrado no 
amor de Deus.  
Porém, como Adão perdeu esta família, através da religião temos que 
encontrar o fundamento para uma família assim. Antes de se encontrar tal 
família não será possível encontrarmos a tribo, o povo, a nação e o mundo. 
Ao nos perguntarem o que vem a ser o ideal, o desejo e a esperança da 
humanidade, podemos responder que são as seguintes conclusões: 
Primeiro, servir a Deus como nosso pai não pode deixar de ser a nossa 
maior esperança; 
Segundo, nos tornarmos filhos que recebem o amor de Deus; 
Terceiro, receber todas as posses e toda a herança de Deus. 
Não pode haver para o ser humano, uma maior esperança do que este ideal. 
(A Família Abençoada e o Reino Ideal – 480) 
 


Seção 4. A Meta Final da Restauração é Restaurar a 
Família de Adão 
A meta da restauração é restaurar a família de Adão. Deus começou a 
providência de restauração tão logo Adão e Eva tinham caído. Porém, 
devido ao assassinato de Abel por Caim, a providência de salvação centra-
da na família de Adão foi transferida para a família de Noé.  
Deus, tomando por centro a família de Noé, destruiu todas as pessoas do 
mundo através do julgamento pelo dilúvio, e estabelecendo uma família que 
superou a condição de invasão de Satanás, se propunha a edificar o fun-
damento da providência na terra. Isto novamente foi passado para Abraão, 
Isaac e Jacó sendo levado para o período de Moisés, estendendo-se até 
Jesus e chegando até os nossos tempos. Assim, a meta final da providência 
de restauração é encontrar e estabelecer a família de Adão que foi perdida.  
O que Deus tem procurado até agora? Ele não tem procurado um sujeito. 
Ele tem um objeto ideal. Ele tem procurado por um objeto que seja provido 
das qualidades internas e externas do mundo por Ele criado, tomando a Si 
como modelo. 
Qual seria a base deste resultado? É a família. Não há nada mais que 
possa ser representante do universo a não ser a família. Através do que 


toda a história tem sua conclusão? Através de coisas materiais, filhos e pais, 
em outras palavras, é concluída na base da família. 
Ela é o cerne fundamental do universo. Sem que hajam pais não pode 
haver o nascimento de filhos. Os filhos que nascem devem exercer domínio 
sobre a criação centrados em seus pais. Adão e Eva também deveriam 
exercer domínio sobre a criação. Isto se aplica a tudo de uma só vez. Como 
conclusão o que Deus tem buscado ao longo dos 6 mil anos de história da 
providência de restauração? O que Ele tem procurado até mesmo antes de 
uma nação, de um povo ou de uma igreja? É a família. Ele esteve em busca 
de seu próprio objeto de amor, Ele esteve em busca de uma família. Para 
que seja formada uma nação é necessária uma família. Conseqüentemente 
a família é o cerne fundamental de tudo. 
A família de Adão, que foi o antepassado da humanidade, foi destruída; 
portanto, ela deve ser restaurada. Jesus teve que vir como Adão não decaí-
do. Portanto, Jesus veio como o segundo Adão.  
Porque o nosso primeiro antepassado Adão tornou-se um antepassado 
decaído, Deus mandou Jesus como o verdadeiro antepassado não decaído 
da humanidade, para que fosse estabelecida a vontade original. Centrali-
zando-se neste verdadeiro antepassado, a família de Adão deve ser encon-
trada. Se lermos a Bíblia veremos que está escrito que os progenitores 
humanos caíram. 
Logo, quando ocorreu a queda de nossos primogenitores, só um deles caiu 
ou ambos caíram? Todos os dois caíram. Este é o problema. Se fosse 
apenas um deles que tivesse caído, o problema seria simples. Se apenas 
um deles tivesse caído, Deus como um deus criador poderia refazê-lo. Por 
que tem que se começar a partir da família? Porque todos os problemas 
foram gerados a partir da família.  
Tudo foi causado a partir da família de Adão e Eva. O ser humano perder 
Deus, a expulsão do Arcanjo, a perca da criação, a perca do valor do ser 
humano, a perca do amor do ser humano, tudo se deve a que na família de 
Adão um homem e uma mulher se uniram de maneira errada.  
Até os dias de hoje, a salvação individual que os grupos religiosos, especi-
almente o Cristianismo, tem tido como seu objetivo e sua fé, não é a perfei-
ção, mas somente uma salvação primitiva que meramente representa o 
começo de um novo estágio. 
A meta da salvação é denominada salvação familiar, e na base desta salva-
ção familiar, é possível se liderar o mundo. Falamos de uma família que 
pode assumir a responsabilidade de salvar até mesmo o mundo. Formar 
uma família com este nível de coração, tem que ser o maior ideal de nossa 
vida de fé. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 484) 
 


Seção 5. A Família Restaurada que Jesus Deveria 
Realizar 
O que Jesus veio fazer? Ele veio para encontrar uma família. A história da 
salvação, é a história da restauração. Devido a que nós nos tornamos 
doentes, nós temos que ser curados. Jesus veio para salvar a humanidade 
decaída.  
Então, o que é salvação? Devido a que a família foi perdida, a salvação é 
encontrarmos esta família novamente. A menos que voltemos para a nossa 
posição original, isso não será possível. Então, por que razão a humanidade 
tem que re-encontrar a família? Por que razão Jesus teve que vir para 
encontrar a família novamente? Isto se deve a família original ter sido 
perdida. Por estarmos doentes precisamos ser curados. Em outras palavras, 
porque caímos, temos que ser restaurados. (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 484) 
 
Saibam que Deus é um ser que se move conforme as regras do Princípio. 
Por Adão ter sido perdido, ele deve ser re-encontrado a partir do mundo 
satânico.  
Devido a sua falha, Adão não pode exercer seu papel de esposo. Apesar 
dele estar numa posição de tomar e dominar Eva, ela foi tomada pelo 
mundo de Satanás. Devido a isso, é que ela deve ser retirada do mundo 
satânico. Assim sendo, é possível re-tomar Eva sem que haja luta?   
Deus a partir de um fundamento nacional, preparou um fundamento religio-
so, num fundamento tribal e um fundamento familiar. Assim, estabeleceu a 
família de José e a família de Zacarias.  
Dessa maneira, se Jesus da família de José, e João Batista, da família de 
Zacarias se unissem, em um período de tempo muito curto a vontade de 
Deus seria realizada.   
O que aconteceria se João Batista acreditasse em Jesus? E mais, o que 
aconteceria se a irmã mais nova de João Batista fosse dada como noiva 
para Jesus? A vontade de Deus poderia ser realizada. Ao falarmos sobre 
estas coisas os cristãos imediatamente nos farão oposição, não é mesmo? 
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Vão nos repreender dizendo que: “Isto é uma ofensa grave!”. Porém não 
importa o quanto tentem se opor isto é inútil. Apesar de no momento ficarem 
contra mim, quando forem para o mundo espiritual saberão que o Rev. 
Moon não estava contando mentiras.   
Originalmente, Adão e Eva como pai e mãe substanciais, formando uma 
unidade em um só corpo, deveriam realizar completamente uma família do 
ideal da criação de Deus, deveriam realizar perfeitamente o ideal da família 
de amor. Porém, por não terem realizado isto, Jesus veio para cumprir este 
ideal.  
Assim, Jesus vindo na posição de um noivo, deveria receber uma noiva. 
Então, em concordância com o amor de Deus, restauraria a posição do 
Adão original que não caiu no Jardim do Éden, podendo atingir a perfeição, 
e no dia em que eles fossem enlaçados em amor, ninguém nunca mais 
poderia fazê-los cair.  
Ao se perguntar o que é a vontade de Deus, vemos que esta é estabelecer 
o padrão de mulher no padrão da perfeição masculina, e que Adão e Eva 
formassem uma família divina centrada no amor de Deus. Porém, esta 
família divina foi realizada? Não, a família de Deus não foi realizada. Jesus 
conhecia e acreditava nesta vontade de Deus.  
Porém através da descrença do povo judeu, o fundamento histórico de 4 mil 
anos do povo de Israel e o Judaísmo entraram em colapso, e Jesus misera-
velmente faleceu na cruz. Quem até hoje conheceu esta situação desespe-
radora de Jesus? Ninguém sabia disto. Vocês hoje sabem disto por que 
esta pessoa chamada Moon lhes falou isso. Se isto for verdade, imaginem o 
“quão feliz estará Jesus”?  
Sem que o noivo Jesus tivesse encontrado e estabelecido sua noiva, a 
verdadeira mãe, a realização completa da família de Deus era impossível. 
Sem que a família de Jesus fosse estabelecida, a vontade de Deus ficaria 
para sempre irrealizada.  
Sem recuperar uma família centrada em Deus, a nação e o mundo não 
poderiam ser recuperados, por isso, Jesus veio a esta terra para formar 
uma família amada por Deus.  
Por isso, como um noivo, ele deveria apenas encontrar uma noiva. A profe-
cia das “Bodas do Cordeiro” é um encontro do noivo e da noiva, que de 
maneira definitiva realizaria a possibilidade do surgimento de verdadeiros 
pais, de um verdadeiro casal e de verdadeiros irmãos centralizando-se em 
um homem. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 490) 
 


Seção 6. A Família Restaurada com Base no Senhor 
da Segunda Vinda 
Que tipo de família é a família restaurada? É a substancialização da espe-
rança histórica. Deus até hoje, durante 6 mil anos, realizou sua providência 
para encontrar esta família. A partir de onde deve ocorrer esta substanciali-
zação do desejo da história? Deve ocorrer a partir da sociedade atual em 
que vivemos. Não pode ser realizado no futuro. Esta é base da expectativa 
histórica, a base da expectativa de todos os povos deste mundo. É a base 
da expectativa do passado, presente e futuro da humanidade. Todos os 
incontáveis santos e sábios da humanidade que nasceram e falecerem, 
ansiaram por esta família. Por se receber o Senhor em seu retorno é que 
surge o termo “família restaurada”. A família restaurada que deve ser en-
contrada, esta família é a esperança da humanidade.  
Em 6 mil anos de história incontáveis líderes religiosos em sua fé, mesmo 
sendo vitimados pelos governantes e estadistas do inimigo tiveram ardente 
esperança de que o Senhor viria e os livraria de seu rancor vingando-se do 
inimigo. Porém, o Senhor sozinho não conseguiria dar o troco no inimigo 
deles. Se fosse possível que ele fizesse a sós já teria sido feito. É por isso 
que deve surgir a família do Céu. 
Sendo organizada a família do céu, um novo ponto de apoio deve ser 
preparado. Por conseguinte tendo uma dinamite do coração, devemos ser 
capazes de explodir ao mundo de Satanás. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 494)  
 
Quem deve ser o centro da família restaurada? Por ser uma família estabe-
lecida pelos filhos verdadeiros que Deus procura, e por ser o ideal da cria-
ção de Deus, o centro desta família tem que ser o genuíno filho de Deus. 
Neste caso quem é ele? É a pessoa que vem com a autoridade plena de 
poder herdar este universo. Este é o Senhor do Segundo Advento. Este 
Senhor do Segundo Advento deve vir e formar uma família. 
Hoje em dia, qual é a nossa mágoa? É que Adão e Eva no Jardim do Édem 
não deram início a história como um verdadeiro pai e uma verdadeira mãe 
formando uma família verdadeira. Antes de ser a mágoa da humanidade 
esta é também a mágoa de Deus.  


O propósito de Deus criar o ser humano era, estabelecendo tal família, 
fundar sobre a face a terra um reinado de paz. Ao contrário disto, pela 
quebra desta família, Deus abraçou sua mágoa durante longos 6 mil anos, e 
repetidamente tem tentado realizar a história da restauração. Vocês devem 
saber que neste curso, até hoje, Deus caminhou inumeráveis vezes por 
caminhos de angústia e tristeza, superando mágoas imensuráveis, que 
constituem a história. 
O Senhor da Segunda Vinda é a pessoa que vem para assumir responsabi-
lidade e dar solução a esta história.   
Neste caso, o que o Senhor do Segundo Advento deve fazer? Ele deve 
formar uma família. E formar uma família não é algo a ser feito nos ares, 
más sim na terra. Assim fazendo, a partir desta surge uma tribo, um povo, 
uma nação e um mundo. Jesus em seu retorno inevitavelmente deve esta-
belecer a família desejada por Deus. Esta família deve ser a família verda-
deira. Até agora a humanidade tem buscado ansiosamente pela família 
verdadeira. Afinal de contas não há como se permanecer na forma dos 
falsos - amor, família e sociedade. 
Por isso, deve ocorrer o advento de uma família verdadeira centrada no 
amor de Deus que qual toda a humanidade possa ter como propriedade 
pública, um amor centrado no amor máximo que toda a humanidade deseja.  
Sem que esta família surja, uma tribo não pode ser formada, e sem que um 
povo assim surja, uma nação e mundo não podem ser erigidos.  
Devido a isso, na providência de salvação que apresenta Deus para o ser 
humano, é visto que, o padrão máximo com que a humanidade deve tratar, 
o ponto de referência ideal máximo desejado por Deus esta na família. (A 
Família Abençoada e o Reino Ideal – 494) 
 


Seção 7. A Igreja da Unificação é o Lugar para se 
Encontrar a Família Verdadeira Original 
O que todas as religiões da história vieram fazendo até agora? Até agora 
vieram em busca de reencontrar um homem. As religiões de até agora não 
permitiram os laços de afinidade com um contraparte. Não permitiram nada 
de novo. Seguindo dessa maneira elas perecerão.  
Porém, se nesta história em busca de encontrar a um homem, chegarmos 
ao padrão de poder dizer que este homem foi encontrado, após isso, uma 
mulher deve ser encontrada. Portanto, a Igreja de Unificação é um lugar 
para se fazer o que mesmo? É uma igreja para recuperar a família.  
Até agora o propósito das religiões foi a salvação individual. Porém a Igreja 
de unificação ao invés da salvação individual, tem como objetivo a salvação 
familiar. Para que haja salvação tem que se salvar a família, pois para se ir 
ao Reino dos Céus não há como se fazê-lo estando sozinho.  
O ponto de vista de salvação da Igreja de Unificação não é enviar o esposo 
para o Céu e a esposa para o inferno. Todos os dois devem ir para o Reino 
dos Céus. Também não é enviar seu pai e sua mãe para o inferno mas sim 
servir e acompanhar aos pais, bem como acompanhado dos filhos ir para o 
Reino dos Céus.  
Devido a Igreja de Unificação ser uma religião que está ensinando o cami-
nho espiritual de que acompanhando a nossa amada família e nossa amada 
tribo, acompanhando a todos eles podemos ir para o Reino dos Céus, 
concluiremos então que estamos em uma dimensão diferente das outras 
religiões. Por isso, as religiões até então enfatizaram uma vida de celibato, 
porém a Igreja de Unificação considera muito importante a família. Ela 
segue centrada na família. Esta família é uma família em prol do mundo, 
uma família em prol de Deus. Este é o caminho que os membros da Igreja 
da Unificação devem seguir, e após isto vocês devem saber claramente o 
caminho pelo qual devem seguir em suas vidas. (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 485) 
 
Transcendente as leis, aos sistemas, ao ambiente e todos os antecedentes, 
transcendente até a si mesmo e desejosos em criar laços de afinidade pelos 
quais se possa estar junto pela eternidade. Assim é o amor paternal, o amor 
de esposo e esposa, e o amor de filhos. Não pode haver um sistema de 
sociedade que desconsidere a estes, bem como uma nação não pode ser 
formada desconsiderando-os. Por causa disso, a Igreja de Unificação não 
deseja a salvação individual, mas sim a salvação da família.  
A Igreja de Unificação não tem por meta a salvação individual más ao 
contrário, busca realizar a salvação da família. Esta é uma diferença da 
Igreja de Unificação. Qual é a última meta pública de toda a humanidade, 
qual é último portão pelo qual toda humanidade deve seguir?  Não é o da 
nação, e nem o mundo. Nem o do mundo comunista, ou do mundo demo-
crático. Antes do mundo comunista deve haver a família original, bem como 
antes do mundo democrático, deve haver a família original que possa 
construir este mundo democrático.   
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Logo, até hoje onde houve um sistema, uma educação ou padrão de propó-
sito para isto? Não houve sobre a terra este padrão definitivo. Antes disto, 
não há como um reinado de paz, uma nação ideal ou uma nação da paz 
venham a existir.   
Assim sendo, esta vindo o tempo em que esta família ideal que desejamos, 
esta família original, a família em que deveremos viver, que deveremos 
encontrar, que deveremos recuperar, inevitavelmente surgirá sobre a face 
da terra e mudará o destino da humanidade. Somente assim, a providência 
de Deus poderá ser realizada sobre terra, e a terra prometida do descanso, 
o lar do sábado. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 488) 
 
Qual o desejo do coração dos membros da família da Igreja de Unificação? 
Se tornarem famílias restauradas. Nisto está o nosso anseio, como também 
a fonte da paz para todas as nações e o ponto de partida da felicidade em 
todo céu e terra. É o cume da providência, o ponto final da criação do 
universo que pode revirar céu e terra, a raiz fundamental do valor de toda 
vida humano e o ponto de partida da esperança. Tudo está nisto. Assim, 
quem é o centro das famílias restauradas? Os verdadeiros antepassados. 
Estes verdadeiros antepassados são os Verdadeiros Pais. (A Família Aben-
çoada e o Reino Ideal – 496) 
 


Seção 8. A Ideologia de Família Verdadeira e a Reli-
gião de Verdadeiros Pais 
Devido aos laços de conexão com os pais decaídos, recebemos uma tradi-
ção apartada de Deus e o mundo ficou da forma em que está. Portanto, os 
Verdadeiros Pais devem vir e estabelecer uma nova ideologia. Que ideolo-
gia será esta? Será a ideologia mundial? Ou a ideologia cósmica? Será a 
Ideologia de Família Verdadeira. Sem que haja a ideologia de família verda-
deira não pode haver a ideologia mundial. Os representantes desta ideolo-
gia devem ser o verdadeiro filho e filha de Deus. Estes são os herdeiros de 
todas as coisas do coração de Deus, interna e externamente falando, e 
devem ainda ser os herdeiros de todo o direito de propriedade sobre as 
coisas da criação.  
Em outras palavras, devem ser as pessoas que possam herdar a mente de 
Deus, o corpo de Deus, e os seres criados. Tornando-se tais filhos, poderão 
se tornar substitutos de Deus. Com a vinda destes filhos, pela primeira vez 
o Reino dos Céus poderá ser alcançado.   
Que ideologia é a ideologia de família verdadeira? Ela é a ideologia do amor 
de Deus. É simples. Não importa o quanto alguém se ache o melhor e ande 
por aí estufando o peito, se esta pessoa não tiver amor, ela é uma pessoa 
infeliz. É assim ou não é? Na ideologia de família verdadeira para onde quer 
que os pais vão os filhos eternamente os seguirão. Se o irmão mais velho 
vai o irmão mais novo sempre o seguirá logo atrás, como também se o 
irmão mais novo for, o irmão mais velho sempre irá atrás dele. É o mesmo 
com a nação tipo irmão mais velho. Onde ela for, a nação tipo irmão mais 
novo a seguira também. É isto que esta ideologia diz. (A Família Abençoada 
e o Reino Ideal – 501) 
 
Que tipo de ideologia é a ideologia do amor de Deus? É a ideologia que 
transcende as fronteiras nacionais, que transcende todo este mundo exter-
no, que leva ao dar e receber mútuo em que você quer dar primeiro deixan-
do o receber para depois. O mundo desta ideologia é o vindouro mundo 
ideal. O mundo ideal não é um mundo em que se dá gritos de ordem: “Ei 
sujeitinhos...!” por se ter algum tipo de grande autoridade. O que chamamos 
e mundo ideal é o mundo em que automaticamente ao se tocar no coração 
todos os povos podem se mesclar no amor de Deus, é um mundo da ideo-
logia de irmandade entre todos o povos.   
No futuro o mundo será assim. No futuro deverá surgir a religião do Salva-
dor da família. Isto é a ideologia de verdadeiros pais. A religião dos verda-
deiros pais, a religião da vivência de pais verdadeiros que estabelecem a 
Base de Quatro Posições. Assim sendo, o pai e a mãe se tornam os Salva-
dores os filhos desta família. 
Se os senhores lerem bem o final do livro do Apocalipse verão que ali 
aparece a história da restauração. É por isso que a Bíblia é grandiosa. Por 
haver este princípio da restauração é que no final da Bíblia foi inserido este 
conteúdo.  
Lendo o Apocalipse 22:17 vemos que está registrado: “E o Espírito e a 
esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha; e 
quem quiser, tome de graça da água da vida”. Porém, vocês por acaso 
saberiam o que significa o Espírito e a esposa?  
A esposa é aquela que será a mulher do Senhor, e o Espírito significa as 
coisas espirituais significando que deverá surgir uma mãe que harmoniza o 
espírito e o corpo. Jesus como pai da humanidade e como homem deve 


recuperar do meio das mulheres da humanidade, uma mãe, e dar a salva-
ção rumo a um mundo novo. Isto é algo que os cristãos não sabem. Mesmo 
que lhes seja ensinado eles rejeitam e pior ainda, nos chamam de hereges 
e se escandalizam. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 502) 
 
O que é a ideologia cósmica? Falando com base na família, é a ideologia na 
qual  a família em que se vive, é uma família onde se pode viver inebriado 
pelo amor de Deus e mesmo que se tenha um tesouro cheio de todo o ouro 
do mundo e mais pouco, você não se interessaria em viver com isso, mas 
ao contrário esqueceria disto para poder viver a todo instante junto desta 
família. 
Que tipo de ideologia é a ideologia cósmica? É a ideologia de verdadeiros 
pais. Como conclusão estas duas são um “paternalismo”. São a ideologia 
de nossos lares, a ideologia da nação, e a ideologia para os senhores como 
indivíduos. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 503) 







Capítulo 11. A Família é o Local da Felicidade Eterna 
 


Seção 1. Por que a Família é Algo Bom?  
Por que a família é algo bom? É porque na família podemos prosperar já 
nela há o local onde se pode dar e receber o amor mutuamente em liberda-
de. 
É devido a isso que as pessoas tem saudades de sua terra natal, saudades 
do lugar onde estão seus pais e seus irmãos. (38-328, 08/01/1971) 
 
A família é um bom lugar. Por quê? É bom por que nela estão nossos pais, 
é bom por que nela estão nossos irmãos e irmãs mais velhos, nossos 
irmãos mais novos. É um bom lugar por que nela estão os nossos parentes. 
Por isso, qualquer ser humano carrega a fragrância da saudade de sua terra 
natal original em seu coração. Pensamos mais em nossa terra natal do que 
em nossa própria nação. Mesmo que você viva na República da Coréia, 
ainda assim o lugar de que você sente saudades é a sua terra natal. (23-
151, 18/05/1969) 
 
Senhores! Por quê a família é boa? Por que ela é a base para se agir em 
liberdade centralizando-se no amor dos pais. De igual forma, Deus deve 
poder agir em liberdade. Quando for formada uma sociedade de seres 
humanos de valor interno que carregam este núcleo amor cintilante, por 
mais que estes e tenham uma aparência miserável, Deus sentirá liberdade. 
Os senhores não são assim não é mesmo? Ao irem para a casa de alguém 
como hóspedes por acaso não se sentem desconfortáveis? Por que é assim? 
Por que não há afinidade de amor. Se sentem incomodados devido a rela-
ção e afinidade de amor não possuírem uma natureza multi-direcional. 
Devido a isso o caminho que temos que percorrer é a trilha do caráter.    
Ao se perguntar o que é a melhor de todas as coisas centralizando-se na 
família, vemos que isto não é decidido a partir de mim mesmo.  
Neste caso o que seria o mais augusto valor na família? São os pais. Os 
senhores, mesmo vistos como indivíduos podem até ser valorosos por 
possuírem poder, conhecimento, fama ou dinheiro, más, perante todas 
estas coisa não há nada que seja melhor do que “pai e mãe”. Após estes, 
vem os seus esposas ou esposos e depois os seus filhos. Falando franca-
mente, há algo que seja mais valoroso e importante do que os pais, a 
esposa e os filhos de sua família? Não há.  
Assim, por que os pais são bons? E mais, por que esposo e esposa, e 
também os filhos são bons? Devido a haver o amor. O amor dos pais é algo 
absolutamente necessário para os filhos. E também, na relação entre ir-
mãos o amor fraterno, bem como o coração de devoção filial pelos pais, são 
absolutamente necessários em uma família. (25/04/1981) 
 
Senhores, de quem vocês mais gostam em casa? São os pais não são? Por 
que gostam mais de seus pais? Por que os pais estão na posição mais 
próxima com a qual somos capazes de ter uma relação com base em amor 
por toda a vida. Em seguida vem o amado esposo ou amada esposa. O 
amor entre esposo e esposa não é uma amor que se prende a condições, é 
um amor incondicional. Se este amor absolutamente não tiver uma íntima 
relação como o eterno amor dado pelos céus, se tornando o amor que pode 
ser gerado no relacionamento recíproco entre o casal, vemos que este amor 
não poderá ser o que trará a maior felicidade e harmonia para esta família.  
Em seguida o amor dos filhos para com os pais é o amor de se viver para 
os pais. Isto não perder as esperanças más sim, é ter esperança no futuro 
desejando com ansiedade o ambiente ideal que poderá germinar. Se os 
filhos com um comportamento luminoso e aceitação em prol de seus pais 
sacrificam-se e os amam, o amor destes filhos se tornará um amor de 
pureza e sinceridade. Dessa maneira, um família que perfeitamente seja 
portadora do verdadeiro amor de pais, verdadeiro amor conjugal e verdadei-
ro amor de filhos, esta família não poderá deixar de ser considerada a 
família mais ideal de toda a humanidade. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 914) 
 


Seção 2. A Família é o Local da Felicidade Eterna 
Quando dizemos que alguma pessoa é feliz em vida, o que tomamos como 
critério para falar isto? Poderíamos dizer que uma pessoa é feliz por possuir 
externamente algum tipo de poder, capacidade ou autoridade? Isto é im-
possível. Ou ainda uma pessoa feliz seria aquela que pudesse ter dinheiro a 
ponto de não sentir inveja de nada? Não. Ou seria ainda uma pessoa que 


por ter todo o conhecimento do mundo esteja numa posição capaz de 
controlar o mundo? Esta pessoa poderia ser uma pessoa feliz? Absoluta-
mente de jeito nenhum alguém tendo estas coisas apenas poderá ser uma 
pessoa feliz. (23-11, 11/05/1969) 
 
Algumas pessoas apenas com isso pode vir a cantar de felicidade sem 
sentir inveja de nada em todo o universo más estas coisas externas não 
podem transformar-se em felicidade. Podem até ser condições para se 
“encontrar a felicidade” mas não podem ser a própria felicidade.  
Neste caso, o que é decisivo para que possamos sentir felicidade? Para 
tanto temos que ter aos nossos amados pai e mãe, o nosso amado cônjuge 
e os nossos amados filhos. Ninguém pode negar isto. Se um só dentre 
estes estiver faltando, sentiremos tristeza em proporção a esta falta e o 
tanto quanto nos faltem não poderemos impedir que a insatisfação perdure 
em nosso peito. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 913)  
 
Comumente, todos os seres humanos sentem que o lugar da felicidade é a 
família. Numa família devem haver pais. Chamamos de órfãos aos filhos 
que não tem pais, e estes são tratados como as pessoas mais infelizes e 
dignas de compaixão. Na família ao mesmo tempo que temos os pais, 
temos também os laços de amor com o cônjuge. Não ter pais é algo muito 
infeliz mas a ausência de um dos dois no casal é também muito infeliz.  
Não importa o quanto casal tenha vivido em amor quando se perde o com-
panheiro de vida mais do que qualquer um se é infeliz e miserável. E não 
apenas isto mas também se um casal não consegue ter filhos, obviamente 
isto não pode deixar de ser uma infelicidade. (23-11, 11/05/1969) 
 
Na família infalivelmente tem que estar os seus pais como também sua 
esposa e filhos. Apenas assim, esta família pode ser um lugar feliz. O 
propósito de Deus vir em busca da humanidade é também sem falta devido 
a que Ele está tateando em busca de sua própria felicidade. É por isso que 
o próprio Deus, em busca de Sua felicidade, não consegue encontrá-la 
distante do ser humano. Apenas tendo uma relação com o ser humano é 
que Ele pode possuir este ponto de concordância.  
Tal como sentimos alegria na situação de em nossa família, termos todos 
elementos emocionais, obviamente é também nesta situação que Deus 
poderá sentir alegria.  
De onde vem a felicidade? De onde vem as circunstâncias que fazem 
alguém cantarolar dando boas vindas? Vem da família. A felicidade da 
família não pode ser alcançada havendo-se problemas sentimentais. Ele 
não pode ser alcançada sem coração e amor. 
Não pode haver felicidade para os pais quando seus filhos não estão com 
eles. Também não há alegria para os filhos se eles não tem aos pais. Por 
outro lado, não pode haver felicidade para um homem sem que ele tenha 
uma mulher que seja sua companheira. O mesmo vale para a mulher.  
O desejo de qualquer casal é manter o amor numa dimensão superior ao 
relacionamento de sujeito e objeto estabelecido entre eles.  
Assim, sem falta deve haver filhos para o casal. Somente assim é formada 
uma família, com os pais estando acima, o casal e os filhos estando abaixo. 
Fazendo assim, uma família deve se tornar uma vertical e horizontalmente. 
Neste caso, centralizando-se em quem ela deve se tornar uma?  
Apenas de forma humana isto é impossível. Humanamente apenas, não se 
é possível perseguir valores mais elevados, e logo se existe um sujeito 
absoluto do amor, os pais desejarão se tornar unidos centralizando-se neste 
sujeito. Neste ponto, o local onde o casal e os filhos, centrados neste sujeito, 
formam um só corpo através do amor, vem a ser o lugar da felicidade. Este 
se tornará o local da esperança. É mais valoroso do que concluir a unidade 
de todas as coisas e pode sintetizar todos os estímulos porém, isto é im-
possível apenas através de nosso amor humano. Isto é possível apenas a 
partir de uma posição absoluta. (a Família Abençoada e o Reino Ideal – 913) 
 


Seção 3. A Família é a Unidade Básica da Completa 
Realização do Reino dos Céus 
Nossa família tem a mesma forma do Reino dos Céus. Em nosso lar estão 
os pais, o caal, os filhos e irmãos. Nosso lar pode ser uno através do amor. 
Nele pode ser alcançada a unificação, a vida pode ser conectada e o ideal 
pode ser realizado. Por isso, os senhores poderão se tornar indivíduos 
qualificados para irem para o Reino dos Céus, apenas de forem capazes de 
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considerar e valorizar o amor conjugal e o amor dos pais. Os avós legam o 
amor para os pais, e aqui ao ser negado um desses amores o Reino dos 
Céus não pode ser realizado.  
Conclui-se então que devemos amar ao nossos pai e mãe mais do que 
amamos ao nosso cônjuge, e devemos amar aos nossos avô e avó mais do 
amamos aos nossos pais. Isto é o cerne de todo o Reino dos Céus, e se 
torna o lema de nosso ideal. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 946) 
 
O ponto de partida do Reino dos Céus não é o indivíduo e nem a nação. É a 
família. É devido a isso que Jesus veio a esta terra em busca do destino de 
ser noivo para uma noiva. O ponto de partida do Reino dos Céus é o indiví-
duo? Não, a família é o ponto de partida do Reino dos Céus. A família é a 
unidade fundamental para a completa realização do Reino dos Céus. Se 
você vai para o Reino dos Céus não desejará sair dele. É o lugar onde 
estão as pessoas que mesmo após encontrá-las 10 ou 100 vezes, você 
desejará encontrá-las novamente. Comumente é o lugar para onde todos os 
povos querem ir, onde todos querem se encontrar, onde todos querem viver 
juntos. E assim o mundo se unifica.  
Porém isto não é realizado de uma só vez. Primeiro se ergue o fundamento 
do indivíduo, em seguida o fundamento da família, e depois segue-se 
estendendo para povo, nação e mundo. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 942) 
 
Onde está o Reino dos Céus? Não é algo que cai dos ares. Ele é cultivado 
no palco da vivência de dar e receber entre o pai a mãe e os filhos. E mais 
ainda, todas as coisas criadas que fazem parte desse meio e que utilizamos 
em nossa vida são como condições ideais para o nosso divertimento. O 
Reino dos Céus é o lugar onde podemos sentir esta alegria e divertimento 
em 100%. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 945) 
 
Os senhores devem saber que suas famílias estão na posição de represen-
tantes da soberania da nação celeste. Os pais representam a soberania, os 
filhos representam ao povo, e as coisas materiais representam o território 
desta nação. Devido a isso, ter piedade filial para com os pais é ter patrio-
tismo pela nação, ter piedade filial para com os pais é entrar em contato 
com o caminho da santidade. Apesar de hoje em dia a família ter se tornado 
a fonte de todos os tipos de condutas vergonhosas, Deus continua desejan-
do que a família se torne um local sagrado.  
O ser humano inevitavelmente precisa ter uma família. Na família se encon-
tram os pais, os filhos e a criação. Assim, o que pode representar o desdo-
bramento horizontal de toda a história vertical do Velho, Novo e Completo 
Testamentos? A criação, os filhos e os pais. Ou seja, pais filhos e as posses 
destes. Estas coisas necessitam da cerca de proteção da família. (A Família 
Abençoada e o Reino Ideal – 943) 
 
Apenas onde duas pessoas se tornam uma só centradas no amor de Deus 
é que é formado o Reino dos Céus Conjugal. Tornar-se um, significa que 
ninguém pode separá-los não havendo a preocupação de serem divididos 
ou apartados.  
Que tipo de amor vocês procuram? Se buscam pelo amor de Deus, suas 
mentes e seus corpos tem que perfeitamente se tornarem um. Vocês devem 
incorporar o amor de Deus. Dessa maneira é que surge o Reino dos Céus 
conjugal e é formado o Reino dos Céus da Família.  
Se o paie a mãe se amam perfeitamente se tornando um só, os filhos e 
filhas deles procurarão por um objeto de amor igual ao papai e a mamãe 
para realizarem o Reino dos Céus familiar.  
Com os pais se tornando um positivo (+) e as filhas se tornando um negati-
vo (-) o Reino dos Céus familiar acontece. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 943) 
 


Seção 4. A Realização do Ideal de Amor a Partir da 
Família 
A partir de onde deve ser realizado o ideal do amor? A partir da “nossa 
Igreja de Unificação”? Ou seria a partir da nação? Por mais que o mundo 
seja unificado, uma pessoa que não consiga unificar sua família é uma 
pessoa infeliz. O ideal do amor deve ser realizado a partir da família. A 
família é o ninho da felicidade. Por isso é que o Reino dos Céus começa a 
partir da família.  
O fato de Jesus, que veio a esta terra para realizar o Reino dos Céus, dizer: 
“Eu sou o noivo, vós sois a noiva”, foi algo dito conforme a norma de família.  
Quem nós encontramos na família? Primeiro, os pais, segundo, os filhos, 
terceiro o cônjuge e por fim os irmãos. Assim, no que família está atrelada? 


Ela está atrelada ao amor. Logo através do que pode-se fazer a família 
unida?  
Através do amor. Devido ao amor não ter mudanças, o amor dos avós pode 
ser unificado, como amor dos pais que por sua vez pode ser unificado com 
o amor do casal. Devido ao amor ter em si uma natureza unificadora, ele 
pode causar a união. E também, devido ao amor estar junto da motivação 
da vida humana, podemos nos conectar com a vida do vovô e da vovó. Aqui 
também, o ideal podemos nos unir ao ideal. Isto é legado pelos avós aos 
pais e pelos pais aos filhos.  
Os filhos dos avós são os pais e os filhos dos pais somos nós. O Reino dos 
Céus um lugar centrado no amor de uma maneira igual a essa. Aqui, se 
algum deles for negado, o Reino dos Céus não pode ser atingido.  
Deus é o sujeito do amor e pode integrar o passado, o presente e o futuro. 
Devido a isso, devemos amar mais ao pai e a mãe do que amamos ao 
nosso cônjuge, e devemos amar ao avô e a avó mais do que amamos aos 
nossos pais.  
O homem simboliza o céu e a mulher simboliza a terra. Devido ao homem 
ser o sujeito ele não gosta que ninguém interfira. Já a mulher prefere ser 
amada do que dar amor. Já que o homem representa a o céu e a mulher 
representa a terra, a união do homem com a mulher é a união de todo o 
universo.  
Apenas através do amor é que o universo pode ser dominado, e assim, só 
podemos nos tornar os sujeito do universo através do amor. Logo devemos 
considerar o nosso cônjuge maior do que todo o universo. Céu e terra! O 
que pode conectar estes dois mundos é o amor imutável.  
As pessoas que tenham tecido suas vidas através do amor na família vão 
para o Reino dos Céus. O mundo espiritual é o mundo centrado no amor.  
Se Deus e cada indivíduo da humanidade se tornam perfeitamente unidos, 
automaticamente há a união entre homem e a mulher surgindo casais 
perfeitos e então o céu e a terra são unificados.  
Onde Deus deseja estar? Deus deseja estar no lugar onde um homem 
verdadeiro e uma mulher verdadeira se amam já que o amor surge no 
relacionamento entre o homem e a mulher. Pela presença de Deus este 
amor é eterno, pode gerar unidade eterna, é portador de vida eterna e 
carrega consigo o ideal eterno. Por causa disso, o indivíduo que toma este 
amor pode possuir todas as coisas. O propósito da família formada centrali-
zando-se no amor verdadeiro, não está nela mesma, más sim, em realizar o 
Reino dos Céus. Centralizando-se na meta de unificar o universo, ela se 
expande de família para povo, nação, mundo e cosmos em concordância 
com esta finalidade. Desta forma, indo-se até o mundo deve-se retornar. 
(48-10, 31/08/1971) 
 


Seção 5. O Reino dos Céus é um Lugar Onde Entra-
mos Através da Unidade Básica de Família 
O que é o Reino dos Céus? Você pode dizer que vai para o Paraíso ou para 
o Céu, mas lá não é um lugar aonde se vai sozinho. O Reino dos Céus é 
um lugar aonde se deve ir junto de seus pais e irmãos. Qual é chave para 
se ir para o Reino dos Céus? Não é um lugar onde se pode entrar a sós. 
Deve-se entrar nele através da unidade básica da família. E não apenas a 
família mas sim deve-se levar consigo muitos parentes. Ter na terra muitos 
parentes para Deus é uma bênção.  
Algumas família se consideram famílias abençoadas por terem muitos filhos 
o por serem abundantes em posses não é mesmo? Assim, se você preten-
de ser abençoado e entrar no Reino dos Céus, não poderá fazê-lo como um 
indivíduo sozinho, mas sim deverá entrar no Reino dos Céus como família.  
Absolutamente é impossível entrar na nação celeste individualmente. Eu 
verifiquei isto, e constatei que até agora o Reino dos Céus não é um lugar 
que está cheio de cristãos que acreditam nisto.  
O Reino dos Céus é um lugar que originalmente só é possível a entrada 
através da unidade familiar. É feito para que famílias lá entrem. É um mun-
do ideal onde o pai a mãe e os filhos entram, um lugar em que juntos eles 
podem viver centrados no amor de Deus. Porém se seu pai for para o 
inferno, sua mãe para o céu, sua irmã mais velha para o inferno e o seu 
irmão mais novo para o céu, sendo assim, você se sentiria bem em você 
mesmo ir para o céu? Não! O Reino dos Céus é um lugar para onde se vai 
em família. É um lugar para a família ir. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 948)   
 
O que chamamos de Reino dos Céus é o lugar onde a humanidade não 
decaída que recebeu o casamento sagrado no ceio do amor de Deus sobre 
a terra, e gerou os filhos que Deus gosta bem como os netos que O fariam 
feliz, entrariam todos juntos como uma família que recebeu o amor de Deus. 
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Se os seus filhos não puderem entrar apenas você entre, isto seria o Reino 
dos Céus?  
Não importa o quão amorosos os pais, o casal e os filhos sejam, o Paraíso 
é um lugar onde eles entram separadamente. É um lugar que não têm anda 
haver com a família. Um lugar assim pode ser o Céu? Não, o Reino dos 
Céus é um mundo onde, servindo aos pais, toda a família pode entrar, e 
estar em dar e receber centralizando-se em Deus. Se o filho morrer e esti-
ver clamando no inferno, os pais conseguem ir par o Céu e viver bem? Um 
lugar assim não é o Reino dos Céus?  
O Reino dos Céus do qual a Igreja de Unificação fala não é um lugar onde 
você entra sozinho mas sim onde toda a família junto entra. Vendo pelo 
ideal da criação, poderia o Reino dos Céus ser um lugar onde o homem e a 
mulher entram separados? Não poderia. Ele é um lugar onde ambos entram 
juntos. É um lugar onde se o pai entra a mãe entra junto, e se os pais 
entram os filhos também entram. Logo, se o Reino dos Céus é um lugar 
para que o pai e mãe entrem juntos, se o pai for para o céu mas a mãe for 
para o inferno, isto pode ser o Reino dos Céus? ( A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 949) 
 
Originalmente, conforme as regras do princípio da criação, o Reino dos 
Céus é o lugar onde entramos com base na família. É um lugar feliz onde os 
pais entram, os filhos entram e todo o grupo de sua família entra. Se os pais 
forem para o inferno e apenas os filhos forem para o céu, que tipo de Reino 
dos Céus seria este?  
Por causa disso, no futuro, a Igreja de Unificação ao preparar o caminho 
para a ida ao Reino dos Céus tem que preparar um padrão familiar. Sem se 
fazer isto não há como se ir ao Reino dos Céus. Devemos nos livrar do 
padrão pelo qual Satanás pode nos acusar com base na família. Temos que 
nos livrar do padrão de acusação histórico, nos livrar do padrão de acusa-
ção desta era. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 950) 
 
Originalmente Deus não fez a criação de forma que o esposo fosse para o 
céu e a esposa fosse enviada para o inferno. O princípio e o ideal dos 
personagens principais da criação, ou seja o pai, a mãe, os filhos e as filhas 
era que formassem uma tribo, um povo e uma nação. Não era isso que 
deveria acontecer? Porém, devido a Queda do ser humano, o inferno surgiu. 
(A Família Abençoada e o Reino Ideal – 949)  
 


Seção 6. As Leis dos Princípios Celestes Têm como 
Regra Fundamental a Base de Quatro Posições 
Por que ficamos tristes se a pessoa que amamos morre? Se a pessoa que 
amamos morre, imediatamente sentimos isto devido a atuação da força 
sobre-humana da qual o universo está preenchido.  
Centralizando-se numa relação vertical com Deus, quanto mais uma pessoa 
recebe desta força, mais ela pode sentir a energia do universo.  
Por isso, quando a pessoa amada morre, esta força lhe abandona e você 
sente imediatamente o resultado deste abandono. Isto é um fato muito triste, 
por que ao invés de estar perfeitamente qualificado, você acaba se tornando 
um artigo desqualificado.  
A nossa vida persegue a perfeição. Porém, quando ao invés dela nos 
tornamos em um elemento desqualificado, a força do universo nos expele 
ao sermos comparados com seus requisitos. Assim, isto se manifesta em 
nós como tristeza e dor. Vocês devem saber isto claramente. (A Família 
Abençoada e o Reino Ideal – 901) 
 
Um filho de piedade filial sente uma tristeza indizível caso perca os seus 
amados pais. Os pais também se sentem profundamente tristes com a 
perda de um filho. Entre um casal ocorre mesma coisa e mesmo vale para a 
nossa descendência. Isto á algo que não mudará mesmo em milhares e 
milhares de anos. Se seus esposos ou esposa falecerem vocês ficarão 
tristes.  
Qual o porquê disso? Por que o princípio do universo é a formação da Base 
de Quatro Posições centrado em Deus unificando os três estágios de pais, 
casal e filhos. Por se estar desqualificado perante este princípio universal e 
ser banido da esfera de qualificação é que se sente dor e tristeza. 
Senhores! Por que um esposo derrama lágrimas quando sua esposa falece? 
É por que o caminho para se conseguir os filhos, que são a terceira finalida-
de, é destruído. Sem se conseguir tudo isto não há como evitar a ruína. Só 
resta a morte. Só restam as lágrimas. 
Na eletricidade há cargas positivas e cargas negativas. Se dentre estas 
duas, um fizer falta a outra não consegue ter nenhuma ação. O caminho do 
ser humano também é desta desta maneira. (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 903) 


 
Se alguém perde seus filhos sente-se desafortunado. Pode-se até pensar 
que a vida de casal pode ser boa sem se ter filhos, mas isto não é verdade.  
Devido as leis dos princípios celestes, terem como regra fundamental a 
Base de Quatro Posições, se um homem e uma mulher se encontram e se 
tornam um, inevitavelmente eles devem formar este fundamento dando 
nascimento a filhos. Esta é a lei do universo. Sem se estabelecer a Base de 
Quatro Posições não se está qualificado. E mais ainda, não é bom ter 
apenas filhos homens. Tendo-se apenas filhos é possível se sentir o sabor 
do amor de filho mas não se conhece o sabor do amor de filha.   
Senhores! É possível que os senhores saibam como é o sabor do mel 
através das explicações de alguém? Apenas explicações isto não é possível 
de se conhecer. Melhor do que explicações é fazer com que diretamente 
provem com a boca o sabor e então lhes digam:  – “Este é o sabor do mel.” 
Neste caso, por que uma pessoa é desafortunada e infeliz se não tiver um 
filho homem? Alguém que só tenha filhas, ao ver quem tem filhos homens 
sentem que estes não desejam mais nada neste mundo. Os ocidentais 
neste ponto são um pouco ignorantes. Devido a ênfase no pensamento 
individualista, eles perderam todos estes sentimentos. Eles tem que reen-
contrar estas coisas já que as perderam. Por isso, para que possa reencon-
trar estas coisas eles devem se voltar para o pensamento oriental.  
Logo, devem se tornar famílias com esposo, esposa, filhos e filhas. Assim, 
se estes estiverem perfeitamente unidos desde o princípio até o fim seguin-
do alinhados com a fortuna e o apoio celestes, esta família então terá vida 
eterna. Ao se estar sozinho não se consegue ter vida eterna. Sozinho, 
mesmo que se tenha vida eterna, no mundo eterno você estará vagando 
com um fardo de sofrimento. Não terá os requisitos para ser feliz. (A Família 
Abençoada e o Reino Ideal – 904) 
 


Seção 7. O Ser Humano Deve Seguir o Caminho do 
Céu Através da Família 
O homem deve ser capaz de amar aos pais, aos avós e aos filhos que 
vivem em sua vizinhança tal como ele ama ao seus próprios pais, avós e 
filhos. Apenas dessa maneira são geradas as relações de acima - abaixo, 
esquerda - direita, e frente - atrás. Acontecendo isso é o padrão de coração 
vertical toma se instala e surge então o caminho do céu. Logo, nos propo-
mos a praticar isso.   
Por que nós da Igreja Unificação, praticamos isso, somos os construtores 
da família ideal, é isto que está acontecendo. 
O lugar chamado igreja, é uma expansão do fundamento vertical da família 
em todas as direções horizontais. Quanto maior for esta expansão em 
número, melhor isto será. Por que? Por que significa que ultrapassamos a 
era de família para entrar esfera de tribo, e da esfera de tribo passamos 
para esfera de povo. Por causa disso, quanto mais você dá testemunho o 
fundamento do céus é ampliado através de você, e o padrão do valor de 
seu caráter se desenvolve perante Deus.   
Logo o que devemos fazer a partir deste centro vertical? Devemos fazê-lo 
reaparecer na horizontal. (70-152, 09/02/1974) 
 
No dia em que o pai e a mãe se tornam um, a família se desenvolve. Sai-
bam que quando os pais e os filhos se unem, a família se desenvolve para 
uma dimensão mais elevada. Logo o que acontece no dia em que a família 
e os parentes se unificam? Neste dia, eclode a consciência de um novo 
povo. 
Quando isto caminha para uma dimensão mais alta, tudo se unifica até o 
padrão de uma nação, onde não se pode esquecer da lealdade aos laços 
de sangue que permaneceram. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 921) 
 
De agora em diante daqui a pouco tempo eu me tornarei uma pessoa de 
idade. Vocês também, ao envelhecerem se tornarão vocês e vovós da 
mesma maneira. Quando os filhos nascem após o casamento nos tornamos 
pais e mães, e depois disso avôs e avós. Isto é a vida. Vovó e vovô, mãe e 
pai, esposo e esposa, filhos e filhas. Este é o curso fórmula que a vida 
humana segue. Sem se amar a estes, você está se desviando do caminho 
do céu. Fundamentalmente sem se atar a estes, não há caminho para 
concertar o mundo.   
Observando o ocidente vemos que lá os avôs e avós são muito infelizes. O 
quanto eles apreciam os costumes do oriente! Eles dizem: “Vejam só! No 
pensamento oriental os avôs e avós são tratados como Deus. Os filhos vão 
até os idoso de 70, 80 anos para pedir conselhos e perguntar sobre tudo. 
Como seria bom se aqui também fosse assim”! Conseqüentemente, uma 
pessoa que não sabe amar aos vovôs e vovós é uma pessoa que não 
consegue amar à Deus.   
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Quem é o vovô mais velhinho de todos? É Deus. Deus é o vovô mais velhi-
nho de todos, como também é a menor de todas as criancinhas. Logo, sem 
conseguir amar a todas as pessoas, não é possível amar à Deus.  
Logo se Deus tem idade avançada, Ele é a pessoa mais idosa do universo, 
e se Ele for jovem com futuro pela frente, é o mais jovem de todos. Logo 
para podermos amar um ser assim, devemos amar qualquer ser humano. 
Até as pessoas que viveram ao longo da história e estão no mundo espiritu-
al; devemos ter a esperança de encontrá-las e revivê-las, pois temos que 
amar até mesmo elas. É lógico que em seguida, devemos encontrar o 
caminho de podermos amar à Deus. (70-152, 09/02/1974)   
 


Seção 8. A Igreja da Unificação se Propõe a Realizar 
o Reino dos Céus na Família 
Eu estou pensando agora em não fazer igrejas. Igrejas não coisas que 
muitas pessoas precisam. O Reino dos Céus não será realizado a partir de 
igrejas mas sim começará a partir da família.  
Começará a partir da família, com esposo e esposa. A mulher nasceu para 
o homem e o homem nasceu para a mulher.  
Um bebê que desperta do sono, tão logo abre os olhos chama: “Mamãe!”. O 
esposo deve ser capaz de chamar à sua esposa mais do que o bebê chama 
pela mãe. Uma pessoa que não consiga fazer isso é desafortunada. De 
igual forma, a esposa deve também ser capaz de chamar ao seu esposo 
mais ainda do que isso. O casal deve tratar um ao outro dessa maneira. O 
casal deve viver em harmonia conjugal um chamando ao outro, como bebês. 
Vivendo assim pelo resto da eternidade, mesmo que envelheçam, não 
sentirão inveja dos jovens. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 944) 
 
O homem e a mulher atravessam o período da palavra, depois o período da 
substância e após estes chegam no dia em que se encontram. E depois que 
atingem este dia do encontro podem vivenciar o Reino dos Céus.  
No dia deste encontro, devem entrar na condição de serem capazes de 
sentir que a mente do outro é a sua mente, que o coração do outro é o seu 
coração, que a imagem outrem é a sua imagem e que as dificuldades e 
aquilo que fere ao outro, são também suas dificuldades e te fere também. 
Entrando neste estado de que a mente e o coração do outro são a minha 
mente e meu coração também, é formada uma família do Reino dos Céus. 
Apenas concluindo isto na face da terra é que será criada a família do Reino 
dos Céus.  
O que é o amor verdadeiro? É o amor paternal, amor conjugal e amor filial. 
É uma lei o fato de que se o amor não for dotado da tradição de sacrifício 
um pelo outro, ele não perdurará por muito tempo e se quebrará.  
Devido aos pais se sacrificarem pelos seus filhos, os laços de amor entre 
pais e filhos não se rompem.  
Logo, filhos e filhas que tenham crescido recebendo um amor paternal 
genuíno, nunca cometerão desrespeito e impiedade para com seus pais.  
Também, quando o esposo diz para a esposa e a esposa também diz para 
o esposo: “Você nasceu para mim”, e nesta situação um cada vez mais se 
sacrifica pelo outro de uma forma cada vez mais ampla, a bênção virá de 
encontro a está família. Esta família será Terra Prometida a qual Deus está 
em busca.  
A partir de onde começa a vivência do Reino dos Céus? A partir da família. 
Não é algo que pode ser feito em outro lugar. O Reino dos Céus é nada 
mais nada menos do que a expansão tridimensional da família, não á algo 
que exista livre da esfera familiar. 
Por causa disso, você deve pensar que quando abraça seu esposo ou sua 
esposa, isto têm o mesmo significado de todos os homens e mulheres do 
mundo esteja se unindo. Portanto a família é o lugar onde se estabelecer a 
condição de ter amado a todos os seres humanos do mundo.  
Agora eu estou sentindo que devo ensinar sobre as normas de família, 
sobre as normas de vida que uma família do Reino dos Céus deve ter. A 
organização da nossa Igreja de Unificação, é uma organização familiar. Ela 
põe em primazia a família.  
No futuro, os nossos serviços dominicais não devem ser feitos na forma de 
sermões más sim na forma de relatórios. O conteúdo destes relatórios 
devem ser os motivos de orgulho de cada família. Logo, toda a família 
deverá vira adiante e oferecer seu serviço dominical. Dessa maneira, esta-
remos construindo o Reino dos Céus familiar. Temos que entender clara-
mente que sem estabelecermos antes o Reino dos Céus familiar, o Reino 
dos Céus na Terra não será estabelecido. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 945) 
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Seção 1. Nada Veio a Existir para Si Mesmo 
Existe algum fundamento para o individualismo? Não existe nenhuma parte 
do seu ser que você possa dizer que existe para você mesmo.  
Quando uma criança, através do amor de seus pais, cresce como um feto 
desde o útero da mãe até nascer, 99.999% da sua existência vem dos 
ossos, sangue, carne da mãe, que é combinado com 0.001% que vem do 
espermatozóide do pai. Não existe o conceito de "só meu" na natureza. 
Ninguém tem um conceito de "mim mesmo" quando nasce. 
Não há ninguém que se considere proeminente e importante, que possa 
dizer que veio a ser assim por si mesmo. Recebemos tudo: ossos, carne e 
sangue através do útero de nossa mãe. Temos que reconhecer que as 
partes mais importantes do nosso corpo, são na verdade uma extensão do 
corpo de nossa mãe. Todos os elementos essenciais do nosso estavam 
inclusos no óvulo e no esperma. Não existe exceção a isto. Portanto, não 
existe base para o individualismo. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 
61) 
 
Quando nós dizemos a palavra "acima", automaticamente estamos reco-
nhecendo a palavra "abaixo". Pode o individualismo vir a existir somente 
com o conceito "acima"? Não é possível a existência do conceito de “ape-
nas eu como indivíduo”. Falando sobre o lado "direito", presumimos a 
existência do lado "esquerdo". Na relação entre frente e atrás, "frente" 
pressupõe "atrás".  
A palavra "homem" também não poderia existir por si mesma, esta pressu-
põe a palavra "mulher". Este não é somente o clamor de uma pessoa, mas 
é um fato cósmico. Por que o homem veio a existir? Normalmente os ho-
mens dizem que podem viver sozinhos, então eles não se preocupam 
quanto a esta questão, mas o homem nasce para o benefício da mulher. Se 
não houvesse a mulher o homem seria desnecessário. Absolutamente ele 
não teria nenhuma necessidade. Concluímos então que nada veio a existir 
para si mesmo. 
Observem nossos cinco sentidos. Meus olhos vieram a existir para olhar a 
eles mesmos? Nariz, ouvidos, boca, mãos - todas estas partes vieram a 
existir em benefício do companheiro de amor. A força que mobiliza e focali-
za todos os cinco sentidos é o amor verdadeiro. Olhos, nariz, 
ouvidos, boca e mãos vieram a existir para o amor verdadeiro como ferra-
mentas em uso do amor verdadeiro. Não há nada que tenha vindo a existir 
para si mesmo.  
Por acaso não chamamos de “ladrão” uma pessoa que diz ser seu algo que 
não lhe pertence? Quando alguém pega alguma coisa de outra pessoa e a 
usa como se fosse seu, este alguém não é um ladrão? Logo, um homem, 
que nasceu para o benefício de sua mulher, quando utiliza os cinco sentidos 
de seu corpo, como bem entende e de forma egoísta, esta sendo um ladrão.  
Qual é a diferença entre o homem e a mulher? Os órgãos sexuais que cada 
um possui em seu corpo são a impreterível diferença. Então para quem é 
absolutamente necessário o órgão sexual do homem? O órgão sexual do 
homem existe para o benefício da mulher. Entre os órgãos sexuais do ser 
humano, um tem a forma côncava e o outro a forma convexa, mas por que 
eles têm esta forma? Os dois poderiam ser pontiagudos ou os dois poderi-
am ser planos. Por que eles parecem tão diferentes? Por que tudo existe 
em função do companheiro de amor. 
A mulher deseja absolutamente o do homem e o homem quer absolutamen-
te o da mulher. Até hoje nós não conhecíamos o fato de que, absolutamente, 
o órgão sexual da mulher pertence ao homem e o órgão sexual do homem 
pertence à mulher. Possuindo o órgão sexual um do outro, homens e mu-
lheres passam a conhecer o amor. Somente através da experiência de dois 
se tornando um só, poderemos conhecer a condição mais elevada do amor. 
Absolutamente, ninguém pode negar estes fatos. Todas as pessoas devem 
reconhecer isto. O lugar onde marido e esposa se tornam completamente 
Um é onde surge o casal ideal. Logo, é neste lugar que o amor absoluto 
vem a existir. O lugar onde há este amor que é absolutamente imutável, é o 
lugar onde Deus habita. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 62) 
 


Seção 2. O Lugar Santíssimo em que Deus pode Ha-
bitar 
Quais são as características de Deus? Deus é absoluto, único, eterno e 
imutável. Portanto, quem é o dono do amor? O dono do amor não é o 
homem ou a mulher; o dono do amor é Deus. Centrados no amor e por 
meio do amor apenas é que Deus e a humanidade tornam-se unos. Esta é a 
razão pela qual tanto Deus quanto os seres humanos absolutamente ne-
cessitam do amor.  
Obviamente, que tipo de amor Deus necessita? Deus deseja o amor absolu-
to. E vocês? Acontece o mesmo conosco. Assim como Deus necessita de 
amor absoluto, único, imutável e eterno, nós também necessitamos de amor 
absoluto, único, imutável e eterno. 
Somos semelhantes a Deus.  
Onde fica o lugar santíssimo de Deus? É onde o amor teria habitado se não 
houvesse a Queda ou seja, na união sexual do homem e da mulher. Este 
deveria ser o “lugar santíssimo” do Céu. 
 
O que é o amor? O amor é o santíssimo onde Deus habita. Com este amor, 
temos que limpar o 
mundo decaído. A Queda foi o fato de os seres humanos, que deveriam 
passar pelo período da adolescência sem nenhum problema, terem falhado 
em fazê-lo. Vocês devem entender claramente que a Queda significa isto. 
Eva. a primeira ancestral da humanidade, caiu primeiro, através de uma 
relação espiritual imoral com o Arcanjo e devido a este ato, ela então bus-
cou ter uma relação física com Adão, através da qual ela caiu fisicamente. 
Conseqüentemente, a linhagem pecaminosa deles vem sendo herdada pela 
posteridade, ou seja, por toda a humanidade. 
Sabemos que Deus nunca pode morar em um lugar onde permanecem os 
traços de Satanás. Esta é a razão pela qual para receber o amor de Deus, 
os seres humanos devem morrer e nascer de novo.  
Mesmo na sociedade humana, quando uma mulher se casa pela segunda 
vez, seu esposo não irá gostar dela se ela enquanto ela não esquecer o 
primeiro esposo!  
Portanto, Deus tem estado carregando a providência da salvação, para 
capacitar os seres humanos a limpar seus pecados pelo processo da res-
tauração através da indenização. 
 
Qual é a cor do amor? Vocês acham que ela é preta durante a noite, branca 
durante o dia e amarela ao entardecer? Qual vocês acham que é a cor do 
amor? Na cor do centro do amor há um poder que pode trazer paz e unida-
de e que pode alcançar a verdadeira igualdade humana. Portanto, se as 
pessoas entrarem no local santíssimo do amor da forma que bem entende-
rem, poderão até mesmo morrer no fogo dele. Não é maravilhosa a idéia de 
amor da Igreja da Unificação?  
A cor do amor na sociedade americana atual é, em um poucas palavras, a 
cor repugnante da morte. Ao invés de se estabelecer um mundo de acordo 
com o eterno ideal da criação através do amor entre homem e mulher, eles 
estão caindo no abismo da morte. Homens e mulheres deveriam manter 
seus santíssimos em castidade e virtude até receberem a Bênção. Então, 
uma vez que eles amassem alguém, deveriam manter este amor par sem-
pre. No entanto, os americanos são como vilões e mulheres perversas, 
violando o “lugar santíssimo” do amor. Os homens e mulheres americanos 
que não recebem o casamento como uma Bênção, não passam de inválidos 
que tem seus olhos de amor muito distantes e são incapazes de ver o que 
está na frente deles. Se a sociedade americana continuar indo neste cami-
nho, ela não terá esperança para o amanhã, e apenas estará cheia de 
desespero. Realmente a América não será destruída pelo julgamento de 
Deus, mas pelas pessoas que destruíram a si mesmas e perderam seu 
caráter humano. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 347) 
 
Por que a Igreja de Unificação conhece a providência do amor escondida 
durante 6 mil anos, centralizando-se no amor de Deus, ela têm ampliado o 
fundamento da Bênção em prol da completa realização do ideal da criação.  
Ele tem recriado o lugar santíssimo do amor através da Bênção. Saibam 
que a partir disto a vida esta surgindo novamente. (A Família Abençoada e 
o Reino Ideal – 346) 
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Seção 3. A Dona do Homem é a Mulher, e o Dono da 
Mulher é o Homem 
Centralizando-se em que, sujeito e objeto, e positivo e negativo se unem? 
Seria através do beijo? Acaso o amor não é uma realidade substancial, e 
não apenas um conceito? Qual a realidade sobre a qual é possível se firmar 
o amor? Os senhores não sabem o que faz do homem um homem e da 
mulher uma mulher.  
A resposta é: os órgãos sexuais. Há alguém que não gosta dos órgãos 
sexuais? Se você gosta deles, quanto gosta? Até agora vocês pensaram 
que não é virtuoso gostar dos órgãos sexuais, mas a partir de agora, porém, 
devem começar a considerá-los preciosos. Como será o mundo futuro? 
Será um mundo que gosta absolutamente dos órgão sexuais? Um mundo 
assim será bom ou mau? Ele prosperará ou perecerá?  
Isto não é uma brincadeira. Quando Deus estava criando os seres humanos, 
em qual parte Ele investiu o máximo do Seu esforço criativo? Nos olhos? No 
nariz? No coração? No cérebro? Um dia todos estes órgãos morrem, não é 
mesmo? 
Qual é o propósito da Associação das Famílias para Unificação e Paz 
Mundial? Se a humanidade tivesse transcendido todas as categorias tradi-
cionais da virtude, da religião e de outras normas humanas e estivesse em 
absoluta harmonia com seus órgãos sexuais, merecendo o aplauso de Deus, 
que tipo de mundo seria este? Nascendo como homem ou mulher, quem é 
o dono do nosso órgão sexual? Na realidade o dono do órgão sexual do 
homem é sua esposa, e o dono do órgão sexual da mulher é seu esposo. 
Até agora não sabíamos que o dono do nosso órgão sexual é o companhei-
ro do sexo oposto. Esta é uma verdade muito simples. Apesar disso, não 
podemos negá-la. Mesmo que a história progrida por milhares de anos, esta 
verdade nunca mudará. Cada homem pensa que seu órgão sexual pertence 
a si mesmo, e cada mulher pensa que seu órgão sexual pertence a si 
mesma. É por isso que o mundo está perecendo.  
Todos estão equivocados com relação à propriedade dos órgãos sexuais. 
Pensamos que o amor é absoluto, eterno ou como um sonho, mas se o 
homem soubesse claramente que a propriedade do amor eterno pertence 
ao sexo oposto, o mundo não estaria na situação atual. Apesar de existirem 
numerosos estudiosos e PHDs., nenhum deles jamais pensou a respeito 
disto.  
Alguém entre vocês pode negar este fato? Se vocês perguntarem aos seus 
pais, avós, bisavós, aos antepassados originais e até mesmo a Deus que é 
origem do universo, todos concordarão com esta afirmação. Esta é uma lei 
universal. Esta verdade permanecerá eternamente, mesmo que o universo 
venha a existir por bilhões de anos. A conclusão natural é que quando você 
estiver diante de Deus, Ele o julgará pelas atitudes certas ou erradas que 
teve de acordo com esta lei imutável. 
Se formos ver, até a própria Queda de Adão e Eva teve origem na violação 
desta lei. Ambos, Adão e Eva, se equivocaram ao considerar que seu órgão 
sexual era sua propriedade individual. Pensem a respeito disto. Devido a 
este problema eles não puderam ser reconhecidos em nenhum lugar do 
universo, e por causa disso foram expulsos. Eles não sabiam que nos 
reinos mineral, vegetal e animal, a positividade e a negatividade, isto é, o 
órgão sexual, é reservado unicamente para o parceiro complementar do 
amor.  
Neste raciocínio, por que existem os órgãos sexuais? Existem para o amor. 
Os aspectos masculino e feminino vieram a existir com a finalidade de se 
encontrar o amor. 
Todos os homens e mulheres acham que seus órgãos sexuais pertencem a 
si mesmos, porém ao descobrirem e reconhecerem que o dono deles é o 
companheiro do sexo oposto, todos abaixam suas cabeças numa atitude 
humilde para receberem amor.  
O amor não vem até nós se não tivermos um companheiro de amor. Já que 
o amor vem do contraparte, não pode haver amor em lugar onde não se 
viva pelos outros.  
Devemos ter em mente que podemos encontrar o amor absoluto, onde se 
viva absolutamente pelos para os outros. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 53) 
 


Seção 4. O Amor Não Sofre Progressos ou Revolu-
ções 
No amor não há progressos e também não pode haver nenhum tipo de 
revolução. O modelo original do amor é perfeito, imutável, eterno e absoluto. 
O amor não tem nada a ver com mudanças ou revolução. O amor é eterno e 
perfeito; esta é uma verdade imutável.  


É errado fazer experiências com o amor pensando que isso trará progresso. 
Neste sentido, os americanos que exploram o amor como meio de vida, irão 
perecer.  
Deus não tem razão para abençoar o futuro deles. Se a América não se 
auto-destruir, então, eu irei fazê-la perecer, fazendo explodir uma bomba de 
amor. Absolutamente, nunca devemos usar o amor como um meio de vida 
ou para fazer dinheiro. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 351) 
 
Um esposo, não deseja qualquer mudança revolucionária ou um desenvol-
vimento gradual em sua esposa; ele quer que ela se mantenha como era 
quando eles se amaram péla primeira vez. Esta também é a esperança da 
esposa com relação a seu esposo.  
Todos os esposos e esposas desejam manter a aparência pura de quando 
eles começaram seu primeiro amor. Eles não desejam que nenhuma outra 
tonalidade seja adicionada para condimentar aquela pureza do amor e não 
precisam de nenhuma mudança revolucionária. Verdadeiramente, os espo-
sos e esposas querem que seu amor puro seja preservado eternamente 
como ele é. 
Porque problemas como o divórcio, ocorrem entre pessoas que se amam? 
Quando pensamos que todas as pessoas que se divorciaram ou desejam se 
divorciar, são pessoas que antes estavam em um relacionamento de amor 
intenso, temos então que dizer que algo saiu errado. Pode haver muitas 
razões para se divorciar, mas em geral, isso significa que alguma coisa 
mudou, que alguma coisa ficou diferente entre os dois. Isto é porque eles 
não puderam manter e fazer crescer seu amor. O amor em si não muda 
mas sim, é a mente da pessoa que muda. (A Família Abençoada e o Reino 
Ideal – 352) 
 
Quando um homem e uma mulher tornam-se esposo e esposa, o importante 
é como realizar uma unidade imutável entre eles. Nesta unidade, cantam-se 
canções de felicidade e isto é a felicidade eterna.  
A própria afeição, como havia de se esperar, tem seu padrão definido 
quando possuímos algo do que venha do sujeito imutável. Suponhamos que 
uma mulher está feliz por ter se casado com um homem bonito, más uma 
semana depois acontece um acidente e ele fica aleijado. Se ela pedir divór-
cio devido a isso, não podemos dizer que o amor dela é verdadeiro. Este é 
um amor falso. 
Hoje, nos países desenvolvidos, os brancos estão nas posições mais altas 
de assumir a liderança e mobilizar o mundo e os negros em sua grande 
maioria estão na posição mais baixa de serem governados. No entanto, 
quando olhamos o amor dos pais por seus filhos, vemos que não há dife-
rença nenhuma na intensidade deste amor seja entre dos negros ou bran-
cos. Com relação ao amor, não há governantes e nem governados. Ele é 
algo eternamente imutável. O coração dos pais amando seus filhos, o 
coração da esposa amando seu esposo, o coração do esposo amando sua 
esposa o coração de verdadeiros amantes amando-se entre si, nunca muda, 
não importa o quanto a história mude, progrida, ou vá e venha atravessando 
revoluções,  o amor nunca pode ser mudado. ( A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 351) 
 


Seção 5. Mulher: Castidade; Homem: Integridade 
Agora, vocês têm permissão para amar alguém como vocês desejam, ou 
não? Quando um homem chama vocês na rua, vocês vão seguí-lo ou não? 
Não, vocês não vão. Vocês não devem ficar indo atrás de homens por aí 
certo! Vocês não devem ter tal inclinação.  
Vocês devem proteger bem seu próprio corpo, até o tempo certo.  
Vocês não devem dar seus corações puros para homens que se parecem 
com duendes. Os homens que ficam vagando pelas ruas, sem nenhum 
propósito, são todos duendes. Vocês vão permitir que seu destino seja 
tomado por tal homem? Isto não é uma coisa trivial. Você não pode jamais 
recuperar sua castidade, então um passo mal dado, pode arruinar toda sua 
vida. Não é assim? O mesmo é para os homens. Até agora, era enfatizado 
que a mulher devia manter a pureza, mas, de agora em diante os homens 
também deverão manter a castidade Este é o caminho para restaurar tudo. 
Não importa quanto mau e brutal este mundo possa ser. Seu comportamen-
to não deve desviar-se do caminho certo e prescrito.  
Vocês não devem arruinar sua inocência durante a adolescência. Este é um 
período precioso, quando você pode superar e indenizar o ressentimento de 
Adão e Eva que perderam a inocência durante sua juventude. Vocês devem 
ter a integridade e a determinação de que mesmo que tenham que viver 
sozinhos mil ou dez mil anos, ainda assim não deixarão ninguém violar o 
seu amor. 
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Alguns homens, mesmo tendo uma esposa, quando vêem uma mulher 
bonita, pensam que seria bom se ela fosse sua esposa. Ao vermos um 
homem assim, que possui dois corações, dizemos que ele tem caráter de 
um ladrão.  
Satanás foi quem começou a ter dois corações, logo, não é errado chamar a 
um homem que também tenha dois corações de Satanás. Ele não é diferen-
te de Satanás. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 349) 
 
Chegou o tempo em que os homens tanto quanto as mulheres devem 
manter sua castidade. Se um homem dá um passo errado e perde sua 
castidade, é como se todo seu clã cometesse uma séria ofensa contra a 
Vontade de Deus. É um tempo em que não se pode mais dizer que “para os 
nobres não há problema que tenham amantes”. A insensatez de um homem 
fará ruir todo seu clã.  
Doravante, estamos na era em que os homens também devem manter a 
castidade. Os homens, assim como as mulheres, devem manter sua casti-
dade e criar uma tradição histórica da pureza.  
Participarmos da Eucaristia para que, comendo a carne e o sangue de 
Jesus, possamos estabelecer a tradição do puro sangue e da pura carne 
dele em nossas vidas. 
Há uma ditado que diz: “Mulher: castidade; Homem: integridade:”. Este dito 
quer dizer que a pessoa deve ter castidade para realizar a Vontade (Amor) 
de Deus, e integridade para atingir este finalidade. Dizer “Mulher: castidade”, 
significa que a mulher deve conhecer apenas um amor, e o “Homem: inte-
gridade” significa dizer que o homem deve devotar-se para realizar apenas 
um propósito. 
Considerando Adão e Eva: o caminho deles deveria ser de integridade e 
castidade, mas, eles falharam e caíram.  
Para que um homem ame uma mulher centrado no amor de Deus, ele deve 
manter-se na posição de poder dizer: “Eu a amei perfeitamente”. “Eu a amei 
com um amor imutável, do começo até o fim”. A mulher, por sua vez, para 
estar nesta posição, deve fechar seu corpo bem lacrado com firmeza. Ela 
deve se guardar tal como a flor da magnólia que é formada de muitas 
camadas de pétalas uma após a outra e bem firmes. Então, ela pode dar 
boas vindas quando a primavera chega e começar sua nova vida em sinto-
nia com a harmonia do Céu e Terra. Eles devem fazer isso corretamente. (A 
Família Abençoada e o Reino Ideal – 350) 
 


Seção 6. A Queda é a Raiz do Sexo Livre e a Origem 
do Individualismo 
Deus quando criou à Adão e Eva no Jardim do Éden, concebeu-os com 
órgãos sexuais. Mas por que Ele fez isso? Tão logo eles crescessem, será 
que Deus os faria ou não com que se casassem?  
O problema foi eles terem caído. Devido à Queda, a linhagem de sangue foi 
alterada. Por isso Deus os expulsou do Jardim do Éden.  
Originalmente, Adão e Eva deveriam ter se tornado o corpo de Deus, na 
posição de noiva de Deus. Mas por causa da Queda, é como se eles tives-
sem feito o corpo de Deus adoecer; se tornaram inimigos Dele. Vocês 
podem imaginar quanto sofreu o coração de Deus enquanto ele observava 
isto acontecer? 
A Queda é um túmulo em que você sepulta a si mesmo. É um ato de expro-
priação. A queda foi 
a raiz do sexo livre e a origem do individualismo. 
Que tipo de nação é hoje os Estados Unidos? Eles se converteram numa 
nação de extremo individualismo, uma nação cujas pessoas estão presas a 
uma vida de interesses particulares vivendo acima de suas possibilidades, e 
até esbaldando-se no sexo livre. Deus gosta desta coisas? Qual é o resul-
tado deste individualismo extremo? Eles abandonam o Céu e a Terra, o 
mundo, a nação, a sociedade, seus parentes e até mesmo seus avós. Eles 
largam seus pais, irmãos e irmãs, vivem como ciganos e andam sem rumo 
como hippies, não tendo lugar para ir quando chove ou neva. Desta maneira 
eles estão caminhando para o fim de suas vidas pelo suicídio não é isso?  
A mente original não quer proteger este individualismo extremo e uma 
absurda vida de interesses particulares. 
O que nossa mente original deseja é viver recebendo amor do universo, da 
nação, do nosso povoado, de nossa vila, nossos pais e irmãos. Mas, porque 
as pessoas andam pelo caminho oposto, suas consciência tornam-se 
incapazes de funcionar e elas sentem uma contradição com sua própria 
mente original. Como conseqüência, mais e mais pessoas preferem morrer 
a viver, e cometem suicídio tomando drogas. Estamos testemunhando a 
verdade "você colherá o que plantou", e isso está sendo provado na prática. 
Qual foi a semente que Adão e Eva plantaram no Jardim do Éden? Foi a 


semente do sexo livre. Isto pode ser negado? Por esta razão, eles cobriram 
suas partes inferiores.  
Não é verdade que mesmo as crianças sabem qual a parte que precisam 
esconder, por exemplo, depois de terem comido os biscoitos, às escondidas 
de seus pais? Esta é uma atitude básica do comportamento humano. Se o 
fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal fosse um fruto literal, 
Adão e Eva teriam escondido a boca ou as mãos. Por que então eles cobri-
ram com folhas suas partes inferiores? Não se pode negar que a Queda foi 
causada pela fornicação. 
Agora, vamos descobrir a linha divisória entre o Céu e o Inferno. Por acaso 
ele está nos ares? 
Onde está? Está nos seus órgãos sexuais. Este é um assunto muito sério. 
Isto tem virado o céu e a terra de cabeça para baixo.  
Quem pode negar isto? Isto é explicado no capítulo sobre a queda humana, 
do livro Princípio Divino, publicado pelo Reverendo Moon. Se tiverem duvi-
das quanto a isto, perguntem à Deus.  
Através de suas teorias e conteúdos inimagináveis até mesmo em sonhos, 
é impossível que os senhores façam oposição ao Princípio Divino do Reve-
rendo Moon que contém explanações lógicas e bem sistematizadas. Quan-
do os órgãos sexuais são usados tal como uma pessoa cega que divaga 
sem destino e sem direção, indubitavelmente, eles nos conduzem para o 
Inferno. Ao contrário, se eles forem usados de acordo com o padrão do 
amor absoluto de Deus, somos levados ao mais alto lugar dos céus. É uma 
conclusão óbvia. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 49) 
 
Logo, o sexo absoluto (pureza sexual absoluta) está centrado em Deus, 
enquanto o sexo livre está centrado no indivíduo e em Satanás. Historica-
mente, a literatura mundial e a mídia tem freqüentemente estimulado o sexo 
livre. Mas daqui por diante, todos os nossos políticos, líderes econômicos, 
acadêmicos e jornalistas devem tomara a frente em impedir o sexo livre. O 
sexo livre deverá desaparecer completamente. (A Família Abençoada e o 
Reino Ideal – 63) 
 


Seção 7. A Realização do Mundo de Paz Através do 
Movimento da Família Verdadeira e da Pureza Sexual 
Absoluta 
Hoje enfrentamos sérios problemas com a juventude. 
Porque no Jardim do Éden, Adão e Eva plantaram a semente do sexo livre 
às escondidas, através da fornicação no período de sua juventude, nos 
Últimos Dias que é o tempo da colheita, surge de maneira desenfreada o 
fenômeno mundial da maré do sexo livre entre os jovens 
Deus sabe o que Satanás deseja nos Últimos Dias. Através do sexo livre, 
ele quer impedir até a última pessoa de voltar para Deus. Em outras pala-
vras, Satanás quer destruir completamente toda a humanidade e criar o 
Inferno na Terra.  
Acaso o mundo em que vivemos hoje não é um mundo que está se tornan-
do o Inferno na Terra? 
Conseqüentemente, o caminho para o Reino dos Céus está na direção de 
180 graus, completamente contrária ao caminho que este mundo está 
seguindo. O Senhor do Segundo Advento em sua vinda para salvar o mun-
do, guiará a humanidade para o céu ensinando este caminho oposto em 
180 graus.  
Neste caso, qual é o caminho de 180 graus opostos à direção do sexo livre? 
O caminho do sexo livre foi o caminho estabelecido pelos pais falsos. Logo, 
devem surgir Pais Verdadeiros que endireitem este caminho errado.  
Deus não pode interferir. Nenhuma autoridade militar ou econômica ou força 
política podem tocar neste problema. Esta situação foi ocasionada por pais 
falsos. Portanto, não há meios de socorrer a humanidade, a menos que os 
Pais Verdadeiros cortem com o bisturi e realizem uma intervenção cirúrgica. 
O indivíduo que cometeu o pecado é que deve indenizar ao mesmo.  
Foi na família que o casamento falso aconteceu, corrompendo a linhagem 
em 180 graus. Portanto, os Verdadeiros Pais devem vir e dar a bênção de 
Casamento, que está na direção oposta em 180 graus, retornando à forma 
original, abrindo o caminho para a ida ao Céu. A Queda do ser humano 
aconteceu devido ao amor, e por causa dela o amor verdadeiro foi perdido.  
Por causa disso, está se apresentando a questão de como recuperar este 
amor verdadeiro. A perca do amor verdadeiro significa que a Queda ocorreu 
através da fornicação. Já que a corrupção ocorreu com base nos órgãos 
sexuais, para que haja recuperação deve-se ao contrário, fazer o uso des-
tes de maneira correta. O amor falso semeado no Jardim do Éden tem seu 
resultado na época da colheita, nos últimos dias, aparecendo na forma do 
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problema da juventude. Está vindo um período de caos e confusão quanto a 
questão do sexo.  
Esse problema somente pode ser solucionado com "Sexo Absoluto" (pureza 
sexual absoluta). Somente com o conceito e prática do Sexo Absoluto pode-
se impedir a destruição da família e reverter a corrupção entre os jovens. 
O que Deus esperava de Adão e Eva? Deus esperava deles um amor de 
pureza absoluta. Onde há o “sexo absoluto”, surgem casais de pureza 
absoluta e automaticamente, palavras como sexo livre, homossexualismo e 
lesbianismo desaparecerão. 
O Reverendo Moon tem vivido uma vida inteira, trilhando e vencendo um 
caminho de sofrimento a fim de iniciar este tipo de movimento mundial. 
Agora, chegou o tempo de tocar a trombeta da vitória e bradar para o mun-
do inteiro. Eu sou grato a Deus por isso. 
A família é a base do caminho para a paz mundial, mas também ela é o que 
pode destruir este caminho. Foi na família de Adão que aconteceu a destru-
ição do ponto chave da esperança e da felicidade humanas. Hoje, estamos 
estabelecendo a Federação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial e, 
portanto, está aberto o caminho de 180 graus apostos à direção do mundo 
satânico, e por isso só temos que agradecer a Deus. Se não seguimos este 
caminho não há liberdade, felicidade ou ideal! 
Desejo que os senhores doravante sigam em sua busca de Deus com base 
nos seus órgãos sexuais em absoluta pureza de forma única, imutável e 
absoluta. Estes órgãos devem ser o alicerce do amor, da vida, da linhagem 
de sangue e da consciência e partir deles, família, nação e mundo verdadei-
ros são conectados e por esta conexão, o mundo de paz, o mundo ideal, 
será formado.   
A qualquer lugar que os senhores forem, seja na televisão ou em outros 
meios de comunicação, por favor procurem divulgar a mensagem do Reve-
rendo Moon. Assim os senhores nunca sucumbirão. 
Obviamente qual é a força que pode inverter este mundo infernal? É o amor 
de Deus, e logo sem estabelecermos um padrão absoluto, único, eterno e 
imutável e vivermos conforme este, isto será impossível. Deus é o dono 
original de nossos órgãos sexuais. (A Família Abençoada e o Reino Ideal – 
51) 
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CAPÍTULO I   


 


O Século XXI É a Era Oceânica   


   


1. O Mar é uma Valiosa Dispensa para o Futuro da Humanidade   


   


1.1. O mar é a solução para o problema da fome   


   


No futuro, teremos de preparar uma fundação mundial.  Isto é o que estou a pensar: mais de dois 


terços da superfície da Terra, mais de setenta por cento é oceano.  Que faríamos se os recursos 


alimentares da terra diminuíssem?  Teríamos de nos virar para os oceanos e aí procurar a nossa 


comida.  Realmente, nós não teremos outra escolha senão encontrar uma solução para a 


sobrevivência humana, dependente do mar. Por esta razão, a conclusão lógica é que, a partir de agora, 


aquelas nações com grandes áreas de oceano estarão em vantagem, particularmente em termos de 


indústrias relacionadas com produtos marinhos, e as nações com pequenas áreas de oceano estarão 


em desvantagem. (88-179, 1976.8.10)   


   


No mundo futuro, será necessário desenvolver industrialmente os recursos dos oceanos.  Eu já criei 


uma variedade de empresas que abarcam todos os aspectos da indústria de pesca, que vão desde o 


fabrico de barcos de pesca em grande escala à construção de incubadoras e viveiros de peixe.  No 


futuro, o mar fornecerá alimento a muitas pessoas do mundo.  Naturalmente, o desenvolvimento e 


cultivo do mar tornar-se-á verdadeiramente um método preferido para pôr fim à fome que flagela a 


humanidade.  (193-324, 1989.10)   


   


Os recursos para o futuro da humanidade estão enterrados no mar. Os recursos encontrados na 


superfície da terra estão a alcançar os seus limites e não podem durar muito tempo.  Eles extinguir-


se-ão em poucos anos.  O desafio será em como recuperar os recursos escondidos longe nos oceanos. 


No futuro, a humanidade tem de pesquisar o desenvolvimento das planícies das regiões árcticas. É 


neste mundo futuro onde está actualmente o meu interesse. Os recursos alimentares da terra não 


durarão para mais que cinquenta anos. Em algumas décadas, defrontar-nos-emos com esta realidade. 


Temos de nos preparar para esse tempo. Esta é a razão por que dou uma tal ênfase aos nossos 


projectos no Alasca. (236-22, 1992.11.2)   


   


Os Americanos, realmente não reconhecem a abundância dos recursos alimentares vindos do mar. 


Eles não fazem uma pequena ideia da quantidade de peixe fresco que salta e chapinha. A maioria das 


pessoas gosta de comer carne de vaca, mas a aversão natural da morte pelo gado faz com que o seu 


sangue coagule e se torne complicado quando abatido. Assim, as pessoas estão a comer carne de 


vaca impregnada com muitas toxinas e elementos negativos. (261-313, 1994.7.24)   


   


As matérias-primas que podemos obter na terra seca são limitadas, mas aquelas que vêm do mar são 


ilimitadas. Um peixe fêmea pode pôr alguns milhões de ovos. É neste sentido que as matérias-primas 


do mar são ilimitadas. Se estes ovos forem incubados artificialmente, é possível chocar até 100 por 


cento dos ovos. Ajustando correctamente o processo de alimentação e fornecendo outras matérias-


primas é possível propagar recursos ilimitados do mar. Isso só é possível com o oceano, e esta é a 


razão por que estou a pensar no comércio marinho. (207-218, 1990.11.11)   


   


Todos os anos, 20 milhões de pessoas morrem de fome. São 60.000 pessoas por dia. Será que o 


Presidente dos Estados Unidos vai assumir responsabilidade por isso? Será que Gorbachev da União 


Soviética assumirá a responsabilidade? Quem assumirá responsabilidade por isto? Quem no mundo 


o vai fazer? Os Verdadeiros Pais e os filhos dos Verdadeiros Pais têm de assumir a responsabilidade 


por isto. Por isso, todo o nosso trabalho com o mar é algo que eu tenho estado a planear e a preparar, 


durante os últimos vinte anos. (217-314, 1991.6.12)   
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No mar, os recursos primários são ilimitados. Um peixe põe milhões de ovos individuais. 


Normalmente estes ovos são comidos por outros peixes e criaturas no mar. Se eles fossem protegidos 


sob o controlo humano, a provisão destes recursos seria ilimitada e sempre disponível. Também, 


agora é possível ligar até mesmo as montanhas com o mar através de sistemas de tubulação, e sobre 


as nossas cidades, fazer tanques por elevação, onde podem crescer números ilimitados de peixe. Do 


modo como vejo, este é o único caminho viável para a humanidade poder resolver o problema dos 


recursos alimentares. Esta é a razão por que eu investi dois biliões de dólares nos últimos 20 anos 


para desenvolver esta área. (228-218, 1992.4.3)   


   


Esta também é a razão por que eu tenho trabalhado no campo das indústrias do mar. O mar tem 


recursos ilimitados. Se pequenos peixes bebés permanecerem no mar livre, então a maioria será 


comida pelos peixes maiores. Mas se cultivarmos peixes, é possível ter até 90 por cento que 


sobrevivem. Isto torna-se naturalmente um recurso ilimitado. O único meio para resolver o problema 


da provisão alimentar futura será pelo cultivo de peixe. (229-156, 1992.4.11)   


   


O salmão vive no oceano, mas nada subindo através da água doce para procriar, não é verdade? O 


que precisamos é fazer viveiros e criar peixes de água doce na água salgada e peixes de água salgada 


na água doce. Sabem porquê? Não podemos apanhar e eliminar os parasitas um por um. Assim, para 


os exterminar, nós movemos aqueles peixes que vivem na água salgada para a água doce. Ao fim de 


um mês os parasitas ficarão todos mortos. Isto é simples de fazer. Se os trocarmos de duas em duas 


semanas, podemos fazê-lo quando quisermos. É possível controlar este tipo de processo. Fazemo-lo 


trocando os peixes de água doce e os peixes de água salgada. Esta é a razão por que não podeis 


comparar a produção que obtereis com um viveiro que usa a terra para a produção. Por outras 


palavras, no futuro, teremos acesso a recursos inesgotáveis, ilimitados. (226-342, 1992.2.9)   


   


Usando o peixe como a fonte alimentar básica, podemos ter acesso a recursos ilimitados e produzir 


tanto alimento quanto quisermos. No futuro, o cultivo de peixe não terá lugar apenas no mar; a água 


do mar será bombeada para áreas da terra com o uso de tubos, da mesma maneira que o petróleo é 


bombeado a centenas de quilómetros no Alasca. Até mesmo com distâncias de centenas de 


quilómetros é possível bombear a água do mar por tubos, fazer lagoas de água salgada, e fazer 


crescer grandes quantidades de peixe. A multiplicação de peixes é virtualmente ilimitada. Ao fazer 


crescer grandes quantidades de peixe, criamos uma enorme provisão alimentar. Se fizermos um 


reservatório de água salgada para cada aldeia ou comunidade, então todos naquela comunidade 


podem ter alimento suficiente para comer. (294-175, 1998.6.14)   


   


No futuro, será possível mover água do Oceano Pacífico para centenas de milhas para a usar para o 


cultivo de peixe. Agora chegamos a este ponto. Deste modo também podemos transportar peixes 


vivos e não precisamos de muitas pessoas para o fazer. Podemos construir um “edifício do peixe” e 


inventar um sistema completamente automatizado onde só é necessário pressionar o botão certo para 


dar alimento aos peixes, ordená-los de acordo com o tamanho, carregá-los em caminhões e entregá-


los prontos para comer. Este tempo está a chegar. (217-314, 1991.6.12)   


   


Podemos obter dez vezes mais benefício ao cultivar indústrias do mar do que criar gado em fazendas 


e quintas com centenas de milhas, e depois vender o gado, ou ordenhá-lo e vender o leite. Por causa 


do tempo em que estamos a viver, podemos transportar água do mar para qualquer lugar. A 


humanidade chegou agora ao tempo em que é possível mover a água do mar para centenas ou até 


mesmo milhares de milhas estendendo e usando simplesmente tubos de PVC. Um tal método não é 


caro. É possível construir um edifício de cultivo nas áreas montanhosas das regiões continentais, 


trazer a água do Oceano Pacífico e fazer crescer aí qualquer espécie de peixe. Podeis construir um 


edifício dez ou vinte andares, criar aí o peixe, e nem mesmo sequer precisais de pessoas para lá ir e 


cuidar dele. Podeis criar o peixe através de um sistema de monitorização remota. Simplesmente pelo 
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pressionamento de botões podeis dar automaticamente o alimento aos peixes, separar os peixes 
crescidos dos pequenos e enviá-los através de tubos para outro local. (206-348, 1990.10.14)   


   


Ao compreender como se comportam em estações diferentes as espécies de peixe mais caras, como o 


atum, perca riscada, salmão, corvina ou solha, podem ser capturados todo o ano. Ao associar o peixe 


capturado nestas estações e o seu movimento ao longo dos oceanos, o peixe pode ser capturado 


todos os meses do ano e as comunidades piscatórias podem manter o sustento da vida e também 


resolver a questão económica.   


Desta vez apanhamos 54 corvinas e solhas. Eu apanhei cerca de metade e as outras dez pessoas 


apanharam o resto. Estou aqui para vos ensinar os segredos em como também o podeis fazer. É nesta 


área que encontramos a base económica global que no futuro decidirá se as indústrias do oceano irão 


prosperar ou desmoronar. É assim que eu vejo. Ireis tratar isto como um jogo ou tipo de passatempo? 


Uma vez que vos ensinei a pescar, tudo isto se torna numa diversão. Tendes de concordar que eu 


tenho razão, não pensais assim? Não há nenhuma outra conclusão razoável. (128-226, 1983.6.27)   


   


Se comparardes as criaturas que vivem na terra com as que vivem no oceano, que grupo tem o maior 


número? Há aproximadamente 6 biliões de pessoas a viver nesta Terra mas há centenas de biliões de 


criaturas a viver nos oceanos. E o que são exactamente os oceanos? As águas do Oceano Pacífico no 


oriente movem-se para o Oceano Atlântico e as águas do Atlântico movem-se para o Mar do Norte, 


de forma que todos os cinco grandes oceanos estão conectados. A terra em que as pessoas vivem 


também está interligada. Porém, enquanto a terra está conectada em duas dimensões, os oceanos 


estão interligados em três dimensões. As águas do Pacífico movem-se para o Atlântico e para o 


Mediterrâneo, na realidade, para todo o lado. Podemos concluir que ao mover-se como um todo, 


tudo fica interligado movendo-se com energia viva. (128-246, 1983.8.28)   


   


Nos Estados Unidos tenho uma empresa de pesca de nível mundial. A nossa fábrica de barcos de 


pesca é uma das mais famosas nos Estados Unidos. A partir desta altura, acabará o tempo em que a 


humanidade depende dos recursos da terra. Está a chegar uma nova era em que, para se ter uma 


posição de líder no mundo, é necessário ter-se uma posição líder na administração dos recursos dos 


oceanos do mundo, pela posse da tecnologia requerida. O mar é uma fonte fundamental de matérias-


primas ilimitadas. No futuro, também passará a era de apenas se capturar peixe para comer. Temos 


de desenvolver a agricultura do oceano e a piscicultura. (126-201, 1983.4.19)   


   


Tenho mais de setenta anos, mas ainda venho ao Alasca e faço pesquisa sobre o salmão rei. O 


salmão rei é uma espécie da família do salmão e há cinco tipos diferentes. Este salmão rei é o melhor 


tipo de peixe. Porém, eles morrem imediatamente após pôr os seus ovos. Claro que, Deus projectou 


as coisas deste modo pela causa dos seus descendentes, mas agora chegamos a um tempo em que 


podemos fazer os peixes produzir ovos artificialmente sem morrerem. Se as coisas mudarem, de 


forma a que todo o salmão possa subir o rio para pôr os seus ovos sem morrer, então, o salmão 


tornar-se-á a fonte de alimento número um para a humanidade. O salmão é uma fonte conveniente de 


alimento. Não há nada como ele. Nem sequer o sushi de atum pode ser comparado ao salmão. O 


salmão rei é assim tão saboroso. (233-50, 1992.7.20)   


   


Actualmente, estou a focar a minha atenção no salmão e a pensar como lidar com o futuro problema 


alimentar da humanidade. Porque o atum é um peixe que nada muito, se criarmos um número grande 


deles e os libertarmos no oceano, passados dois meses torna-se impossível apanhá-los de novo. A 


velocidade comum para o atum é de 35 quilómetros por hora mas quando nadam rapidamente podem 


atingir até aos 100 quilómetros por hora. São os peixes mais rápidos no mar. São muito 


surpreendentes e bonitos. Quando nadam, as suas barbatanas dorsais deitam-se completamente e 


dobram-se nos seus corpos. Quando as suas barbatanas peitorais se estendem tocam noutros atuns. 


Ficam parecidos a um torpedo. O atum viaja ao longo de todos os cinco oceanos. Quando 


dominarmos a reprodução ilimitada destes peixes e os libertamos nos mares, então resolveremos o 
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problema alimentar. Também resolveremos o problema da poluição. Esta é a razão por que estou a 
desenvolver esta área. (126-201, 1983.4.19)   


   


Sabeis que um terço do planeta é terra e dois terços é mar, não é verdade? Os seres humanos podem 


comer quase tudo o que vive no oceano. Podemos comer a maioria de todos os tipos diferentes de 


algas que crescem no oceano. Em contraste, não podemos comer todas as ervas ou árvores que 


vivem na terra. E o oceano contém quase tudo o que a terra tem. Há vacas do mar, cavalos marinhos, 


leões e tigres do mar, e até mesmo cobras do mar. E quanto aos diferentes tipos de peixe? Em geral, 


o caucasiano gosta de comer carne de animais da terra, mas evita o peixe, porque não gosta do seu 


cheiro. Mas recentemente, os Americanos começaram a dizer: "Ei, o peixe é realmente bom! É 


melhor que a carne de vaca ou a carne de porco; tem todas as proteínas certas." Agora são atraídos 


por comidas naturais e por isso querem comer peixe para viver por muito tempo. Isto mostra 


claramente como o oceano é rico; há grande riqueza dentro dos oceanos. Vós, as mulheres, podiam 


apanhar um único atum e viver dele por mais de um ano! (108-214, 1980.10.5)   


   


Uma família pode ser facilmente apoiada através de viveiros de peixe. Um simples viveiro de 200 


pyung poderia alimentar uma família inteira. Cultivando um número grande de peixes, uma família 


pode criar uma boa provisão alimentar. Também, os peixes são muito nutritivos. A proteína do peixe 


é em muitas formas superior. Então, com o peixe é possível resolver o problema alimentar global. Os 


peixes que nadam e chapinham no oceano tornam-se farinha em menos de dez minutos depois de 


entrar nas nossas fábricas. A diferença de temperatura entre o oceano e o peixe guardado nos barcos 


promove a sua decomposição dentro de dez minutos devido a bactérias. Esta é a razão por que 


precisamos de tecnologia que possa permitir o seu processamento dentro de minutos. A farinha de 


peixe que produzimos é uma proteína de muito alta qualidade. É cerca de 86 a 94 por cento proteína. 


É da melhor qualidade. Reduzindo o peixe a farinha podem-se processar quantidades ilimitadas de 


peixe e o alimento animal pode ser produzido e usado para cultivar mais peixe de forma a produzir 


mais alimento. (294-175, 1998.6.14)    


   


O mar é um tesouro mundial que contém dois terços do mercado mundial de matérias-primas. Não 


concordam? Há minas de diamante no oceano? Há duas vezes mais diamantes debaixo do oceano do 


que na terra. Do ponto de vista de meu trabalho em levar a cabo a providência da restauração de 


Deus, baseada na Sua vontade, calculo que há duas vezes mais diamantes no oceano. Além disso, no 


mar encontramos também algas e peixe e tudo isto pode ser usado como alimento. A área de oceano 


coberta por algas é aproximadamente duas vezes tão grande quanto a massa de terra. E a provisão de 


peixe é quase ilimitada. Então, se penso nestes tipos de coisas, surpreende-vos que eu esteja 


interessado no peixe? Alguém que pense nestas coisas vai ficar mais interessado no oceano do que 


na terra. Por isso, precisamos capturar peixe e vendê-lo, e transportar os recursos naturais que 


encontrarmos no oceano. Esta é a razão por que estamos procurando obter uma posição dominante 


em cada sector da indústria de transporte, na terra, no oceano e no ar. (89-28, 1976.10.3)   


   


A partir desta altura, a era em que os recursos da terra têm a máxima importância começará a 


desaparecer. Uma nova era está a começar, na qual o mundo será conduzido por aqueles que cuidam 


dos recursos do oceano num nível global, por aqueles que têm essa tecnologia, por aqueles que têm 


posições líder no mundo do oceano. É isto o oceano: a raiz de uma fonte de recursos ilimitados. Por 


causa disto, acabará a era de pescar simplesmente para comer. Precisaremos de ampliar a agricultura 


do oceano, viveiros do oceano e desenvolvimento do oceano. (126-201, 1983.4.19) 


   


1.2. Recursos ilimitados do desenvolvimento do fundo do oceano   


   


Precisais compreender que o oceano é uma maravilhosa caixa de tesouros e recursos ilimitados. 


(128-254, 1983.8.28)   
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As pessoas não podem deixar de ter preferência pelo oceano. Precisamos de ser pioneiros. Não nos 
podemos permitir ignorar o oceano: a área que cobre é mais de três vezes o tamanho da terra. Quem 


pensais que vai desenvolver os recursos do oceano que podem ser encontrados no seu fundo? 


Podemos encontrar petróleo – ouro negro – na terra, mas o oceano é três vezes maior, por isso, 


podemos esperar encontrar talvez três vezes mais petróleo no mar.   


Agora precisamos de começar este desenvolvimento. Esta é a razão por que falo aos membros da 


Igreja da Unificação para se moverem para a área litoral, tanto quanto poderem, até mesmo se 


tiverem de vender a sua casa. Algumas áreas litorais podem ser baratas. Há muitas ilhas onde podeis 


tornar-vos o seu proprietário. Se lá estabelecerdes uma base para a indústria do oceano, centenas de 


barcos podem ser atraídos. Se uma estação de inspecção nacional puder aí ser construída, então 


podeis receber taxas sobre o peixe que aí entrar e construir um modo de vida para manter a vossa 


família. (294-172, 1998.6.14)   


   


A maioria dos tesouros do nosso planeta pode ser encontrada no fundo do oceano. Estou muito 


interessado nesta parte do mundo. Não quero que outros toquem esse lugar. Todos os tesouros no 


fundo do mar podem ser desenterrados. A quantidade é enorme. Temos desenvolvido tecnologias 


que permitem escavar, mesmo dezenas de quilómetros debaixo do fundo do oceano, a partir de uma 


ilha em qualquer direcção que desejarmos. Quem será o senhor do oceano? (263-18, 1994.8.16)   


   


"Precisamos criar minas debaixo do mar." Isto é o que tenho pensado. Se não o puderdes fazer, então 


eu colocar-me-ei na vanguarda e faço-o. Levar-vos-ei lá e podemos cavar as minas juntos. (119-256, 


1982.9.13)   


   


Quando estamos no litoral, o oceano parece muito simples, mas na realidade, o seu conteúdo é 


extremamente complexo. Além disso, em termos de recursos, o oceano é mais abundante que a terra. 


Na realidade, o oceano é um lugar de tesouros ilimitados. Todas as coisas preciosas de que as 


pessoas gostam podem ser encontradas encerradas no oceano. Assim o que pensais ser necessário 


para se tornar o mestre do oceano? Pensai como é que a América foi desenvolvida, e quantas pessoas 


empreenderam todo o tipo de aventuras para encontrar e minar minerais preciosos no oeste 


Americano. Naquele tempo, de aventureiros destemidos, a homens corajosos foram dados direitos 


especiais de propriedade. Da mesma maneira, a não ser que desafieis muitas vezes as limitações nas 


vossas aventuras, não vos podeis tornar o senhor, o mestre do tesouro. Até agora, as pessoas lutaram 


para ganhar posse sobre as rotas que os navios percorrem através dos oceanos, mas não lutaram para 


ganhar posse sobre as coisas que existem debaixo do mar. (128-246, 1983.8.28)   


   


Quem será o dono dos oceanos no futuro? Se acontecer um grande cataclismo, a terra pode subir do 


meio do oceano, enquanto a terra que está actualmente seca pode afundar-se no mar. Se uma massa 


de terra maior que os Estados Unidos aparecesse no meio do Oceano Pacífico quem seria o seu 


dono? Ninguém pode dizer que este tipo de coisas não é possível. Ninguém sabe quando uma tal 


coisa pode acontecer. Também há vulcões no fundo do mar. Se houvesse alguém que pudesse dizer: 


"Tudo o que está fora das duzentas milhas náuticas de qualquer costa pertence-me", então, não 


haveria nenhum problema, mas não existe uma tal pessoa. Não obstante, definitivamente o tempo 


chegará. Chegará o dia em que as pessoas lutarão pelo oceano. Nesse tempo, as pessoas que 


quiserem ser os donos do oceano precisarão de ter um espírito pioneiro e corajoso. Não há outro 


modo para se tornarem os donos do mar. (128-246, 1983.8.28)   


   


Porque a terra está abarrotada com pessoas, em breve começarão a construir mais navios e a 


aventurarem-se ao mar. No futuro não muito distante, o mundo tornar-se-á um lugar onde as pessoas 


viverão por cima e debaixo da superfície do oceano. Assim o que precisamos fazer no mar? Os 


homens da Igreja da Unificação deveriam morar em todos os portos do oceano e zonas litorais no 


mundo. Se nos pudermos tornar uma presença nestas áreas ficaremos numa posição para influenciar 







6 


e guiar todas as culturas do mundo. Os nossos homens devem todos reunir-se em áreas litorais. 
Deveríamos viver em todo o litoral do mundo, e tornar-nos aí uma força. (116-326, 1982.1.2) 


   


Os líderes futuros do mundo têm de compreender como manter e preservar os oceanos. Está a chegar 


o tempo em que a humanidade investirá e dedicará todo o seu poder, identidade cultural, tradições e 


recursos nacionais para desenvolver as riquezas e tesouros que jazem no fundo do mar. Porém, o 


ponto chave é quem estará numa posição líder nas áreas do oceano para prosseguir aquele 


desenvolvimento. Quando me defronto com este problema, pergunto a mim mesmo, como fundador 


responsável da Igreja da Unificação e Verdadeiro Pai para a história humana, que base de operações 


vou deixar para o futuro da Igreja da Unificação? Essa base não estará em áreas urbanas, mas na 


costa. Estou a fazer coisas em áreas litorais, que ninguém mais pensou em fazer. Os Estados Unidos 


lavaram as suas mãos das indústrias marinhas, mas eu continuo a desenvolvê-las. Uma vez que eu 


sei exactamente para onde o mundo vai, e como as coisas se tornarão, estou a investir quantias 


enormes de dinheiro, embora seja difícil e mesmo que até muito se perca no vento. Mesmo que não 


possa fazer uma auto-estrada enorme ao longo da direcção da história, do princípio ao fim, pelo 


menos posso implantar um pequeno caminho para outros seguirem. Esta é a razão por que estou 


sozinho no oceano, a treinar. (220-11, 1991.10.13)   


   


Depois de aprenderdes uma habilidade, aprendei outra e depois uma terceira, quarta, quinta e sexta. 


Tendes sempre de pensar e determinar-vos a aprender mais. Esta é a fórmula básica. Uma área ou 


campo de trabalho está organizada centrada num tipo específico de fórmula, por isso alguém que 


conheça um grande número de fórmulas ganhará a batalha. Quando saio para pescar no oceano, 


faço-o melhor do que outras pessoas, porque sei onde estão os peixes. Tenho muita experiência nesta 


área. Perdemos com aqueles que têm experiência e o fizeram antes.   


Não tenho nenhuma preocupação para onde quer que viaje. Posso ir a qualquer lugar sozinho, sem 


qualquer preocupação. Se a pesca não for boa, posso torná-la boa. Mas para ter esta confiança, 


tendes de ter muita experiência. No futuro, quando o interesse no oceano começar a ser o foco, 


aqueles que não têm qualquer interesse no oceano ficarão para trás daqueles que têm e perderão 


completamente. (146-251, 1986.7.1)   


   


1.3. O futuro será a era da água   


   


Estou a preparar para o mundo futuro. Não o estou a fazer só porque gosto do oceano. É difícil estar 


no mar. No princípio, quando voltava após uma semana, todo o meu corpo ficava com dores. Eu 


pensava ainda: “Há tanto a fazer. Deveria continuar sem me queixar da minha idade. Deveria ser 


como um potro a subir os Himalaias." Como poderia descansar?   


Sabeis por que razão estou tão interessado no oceano? É porque o oceano é a chave para abrir o 


caminho da paz para a humanidade no futuro. Também é a chave para a prosperidade. A fazer o quê? 


Como é que o oceano pode proporcionar prosperidade? Será o ter uma boa refeição ou ter três 


refeições por dia, viver em prosperidade? O que significa viver em prosperidade? É comer comida 


saudável, ter uma vida saudável e viver com boa saúde ao longo da vida. É cumprir os nossos 


desejos, com o mundo como nosso campo de acção. Não é verdade que estabeleci todas as fundações 


para isso acontecer? (189-295, 1989.6.17)   


   


A questão está em quem no futuro vai liderar o mundo do oceano. Agora é a era do espaço, a era do 


ar. É o mesmo com o oceano. Aquelas pessoas aventureiras que ocupam o mar e fazem tentativas 


entrarão na era espacial e terá lugar uma grande migração. Agora entramos numa tal era, e em breve 


seremos capazes de viver durante um mês com oxigénio fornecido por um fato especial.   


Quando tal acontecer, será que ides cozinhar as vossas refeições? Para ter uma vida conveniente, 


deveis preparar algum peixe delicioso e levar convosco o suficiente para durar meio ano.  Também 


traríeis água, ou pasta de pimento picante, ou um frasco de kimchi? Uma tal era chegará no futuro. 


(189-291, 1989.6.17)   
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Tudo será feito através de máquinas. Não haverá nada para as pessoas fazerem. Com o carregar de 


um botão, será fácil atravessar o oceano sozinho para qualquer destino. Será como um avião. Tudo o 


que teremos de fazer é ligar o computador, então, seguirá o curso já traçado no mapa. Podeis fazer 


uma soneca, ir dormir à noite, ou até mesmo importunar a vossa esposa. O navio velejará para o 


destino com mais precisão que se fosse controlado por uma pessoa. Assim não é preciso ninguém 


manobrar o navio, porque os dispositivos electrónicos farão tudo perfeitamente. Em seu lugar, 


podeis contemplar o fundo maravilhoso do oceano dizendo: "Oh, olhem todo este peixe! Este é um 


tubarão. Acabou de passar um tubarão! " e continuar a viajar, enquanto observais tudo de perto, 


grande e pequeno, em maior detalhe que numa fotografia. (192-150, 1989.7.3)   


   


Como se sentem no vosso coração? Não quereis ir para o fundo do oceano, ou para cima de uma alta 


montanha, ou viajar livremente através do universo? Não há qualquer limite. Estou seguro que não 


há nenhum membro da Igreja de Unificação que não acredite na existência do mundo espiritual. 


Acreditais nele, ou conhecei-lo? Conhecei-lo e experimentaste-o. Esta é a razão por que não o podeis 


negar. (225-138, 1992.1.12)   


   


No futuro, poderemos viver no oceano. Esta é a razão por que iniciei pesquisas num submarino para 


cinco pessoas. Não será isso conveniente? Quando o vento não sopra, as ondas tranquilas de mar 


deixam-vos sentir como milionário ou senhor do oceano. Não sabeis quão misterioso e bem nos 


sentimos.   


Pensai como seria se um marido e esposa pudessem olhar para o vasto oceano quando os ventos 


estão tranquilos na superfície clara e cristalina do mar, sonhando com o seu ninho de amor enquanto 


falam juntos sobre o seu futuro. Tal não seria um problema. Até mesmo se uma tempestade viesse, 


eles podiam submergir trinta metros para segurança. Virá um tempo em que poderemos viver 


livremente debaixo da água. Esta é a razão por que não tendes de vos preocupar por a República de 


Coreia ser pequena. (233-52, 1992.7.20)   


   


Os seres humanos são livres ir a qualquer lugar. Se quiserem ir para o oceano ou montanhas, podem 


fazê-lo livremente sem qualquer barreira nacional. Também podem viver na água. A era chegará em 


que podemos construir um submarino e viver livremente debaixo de água com base em avanços 


científicos. Caso contrário, a humanidade não terá qualquer lugar para viver. Um submarino afunda-


se ao deixar entrar a água no seu tanque até que fique suficientemente pesado para afundar. Com um 


botão, podemos controlar a entrada e saída de água, e submergirá ou subirá adequadamente na água. 


Por isso, podemos viver na água. Não há lugar melhor no céu e na terra do que aquele que está mais 


profundo que dez metros. Se baixardes trinta metros, será que o vento incomoda? Um mundo 


verdadeiramente sereno emerge, um reino subaquático.   


Se subirdes no ar, podeis encontrar distúrbios com muito vento e mudança constante. As correntes 


de ar e a atmosfera podem variar e pode chover de repente. Esta é a razão por que acredito que viver 


no oceano é um modo ideal de vida. (262-272, 1994.8.1)   


   


Uma vez que todas as pessoas querem morar num lugar agradável, iniciei pesquisas em submarinos. 


Onde é o lugar mais maravilhoso? Os apartamentos são os melhores lugares, não é verdade? Como 


ides viver profundamente no meio do oceano? Precisareis de um submarino naquela altura. Com o 


pressionar de um botão podeis descer para um lugar refrescante. Não haverá qualquer necessidade de 


ar condicionado. Haverá todo o tipo de peixes exóticos que dançam com todas as suas cores, e 


bonitos cenários com uma miríade de cores expandem-se perante os vossos olhos. Nada será 


inacessível. Podeis ir a qualquer lugar de dia e ou de noite. Pensai como seria conveniente uma tal 


vida. Não quereis morar num tal lugar, antes de ir para o mundo espiritual? Não seria maravilhoso? 


Estou a fazer isto para todos vós. Não o estou a fazer só para mim. Estou a fazê-lo para todos. Esta é 


a razão por que estamos a levar a cabo esta pesquisa. Quero tornar possível viver no oceano, sem que 


seja um fardo para ninguém. (217-212, 1991.6.1)   
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Se vos divertirdes no mar, encontrareis muitas coisas que são mais interessantes que os prazeres na 


terra. Esta é a razão por que estou a tentar fazer um submarino. Uma tal era virá seguramente no 


futuro. Todos terão um iate e poderão velejar pelos mares. Também farão viagens subaquáticas. 


Como isto será surpreendente! Avançaremos para uma era em que podemos mover-nos na água e 


viver com grupos de peixes, tubarões e baleias. Acredito que se me preparar para isto, poderemos 


reivindicar os direitos económicos do mundo. (95-225, 1977.12.4)   


   


Onde irão as pessoas? Elas irão para as montanhas à procura de natureza. Contudo, tornar-se-á 


enfadonho viver apenas numa área montanhosa. Esta é a razão por que as pessoas irão para o mar. 


No futuro, as pessoas deveriam ir para o mar e viver eventualmente aí. Já perguntei a vários 


académicos para fazerem pesquisas em submarinos, e o seu trabalho está quase terminado. Eles 


dizem que se um submarino descer na água apenas a trinta metros, encontrará tranquilidade, mesmo 


que haja até uma tempestade acima. Não importa quão arduamente sopre o vento ou a turbulência 


das ondas, não há nenhuma perturbação a trinta metros abaixo da superfície da água. Não há nenhum 


vento ou ondas abaixo de trinta metros. Esta é a razão por que se pressionardes um botão e descerdes 


trinta ou cem metros, podereis imediatamente desfrutar o cenário do oceano, usando um periscópio. 


(236-309, 1992.11.9)   


   


Que tipo de era será o futuro? Por que querereis gastar horas num avião? Pelo contrário, 


construiremos uma volumosa coluna de aço no meio do Oceano Pacífico e construiremos um hotel. 


Qual a diversidade das funções de um helicóptero? Pode voar a qualquer lugar que gosteis, com o 


pressionar de um botão. Contudo, voar torna-se enfadonho, até mesmo, após três horas. Assim, 


voaremos durante uma ou duas horas e depois ficaremos num hotel marinho. Será fantástico! 


Construiremos um hotel no Oceano Pacífico. Então, demorará só algumas horas para lá chegar, e 


podeis almoçar ou ir de barco com a vossa família, ou até mesmo ir pescar. Que vida maravilhosa! 


(203-57, 1990.6.14)   


   


Uma vez que o mar tem uma vasta quantia de recursos, deveríamos preparar-nos para o futuro, 


construindo navios ao redor do mundo, na França e Alemanha, e numa dúzias de outras nações 


quando for dada a ordem. Então deveríamos construir barcos de excursão para mergulho subaquático, 


que serão necessários para desenvolver uma posição dominante e assegurar uma força económica 


numa era global. Só ao fazer preparações em várias dúzias de nações poderemos assegurar uma 


posição dominante neste campo, através do mundo. Podeis imaginá-lo! Pensais que isso é possível? 


(95-225, 1977.12.4)   


   


Eu também projectei e construí os melhores barcos no mundo. Também construirei um submarino 


que pode transportar cinco pessoas e pode ir a qualquer lugar debaixo do mar. No futuro, teremos de 


viver na água. Esta é a razão por que estou a fazer isto. Também quero que os nossos membros da 


Igreja da Unificação vivam prosperamente. (210-39, 1990.11.30)   


   


Onde é que podemos encontrar água limpa? A água de oceano está completamente poluída. Porém, o 


Pólo Norte tem neve com oitocentos metros de profundidade. Esta é água fresca que foi acumulada 


milhares de anos atrás. Não está poluído, mas limpo, até mesmo depois de dez mil anos. Passa-se o 


mesmo com o Pólo Sul. E se fôssemos construir uma cidade cultural como Nova Iorque debaixo do 


gelo, pensais que muitas pessoas a viriam visitar, ou não? De facto isto poderia ser feito. Não vos 


sentis excitados só por pensar nisto? Se construirdes um túnel no gelo, este não desmoronará, mas 


durará durante dez mil anos. Ao borrifar água fria no lado interior, uma vez por ano, o gelo ficará 


congelado e eventualmente tornar-se-á sólido. (302-99, 1999.6.1)   


   


Chegou o tempo em que podemos cultivar debaixo do gelo. Sabeis o que isto significa? As flores 


florescerão. Se fordes para o Alasca, as montanhas altas estão cobertas com neve perpétua e a erva 
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cresce nas regiões centrais. Por debaixo, florescem flores e as pessoas vão pescar. Vós não fazeis 
nenhuma ideia como é uma terra bonita e encantada. É bonita com água limpa e ar límpido, e é um 


ambiente ecológico perfeitamente equilibrado. Se já o visitastes e o desfrutastes nas férias, vós 


querereis viver e nunca de lá sair. A razão porque exponho e invisto em todos estes projectos é 


porque tais coisas são agora possíveis. (220-13, 1991.10.13)   


   


Quando no futuro for desenvolvida a energia de hidrogénio, a electricidade deixará de ser um 


problema. Chegará o tempo em que uma cidade subterrânea será construída na área fria da Sibéria e 


tornar-se-á uma cidade agradável para viver. (194-95, 1989.10.17)   


   


Se no futuro as regiões das planícies da Sibéria e da América do Norte forem desenvolvidas, o 


Alasca também deveria ser desenvolvido. A primeira pessoa que ocupa o mundo coberto de gelo do 


Pólo Norte poderá influenciar o mundo. Aquele que ocupar o mar liderará o mundo. Esta é a razão 


por que comecei tantas indústrias marinhas e me interessei profundamente pelo Pólo Norte. (219-196, 


1991.8.29)   


   


Os Himalaias estão conectados ao Oceano Pacífico, juntamente com outras inúmeras montanha altas 


e baixas. O Oceano Pacífico também contém tubarões terríveis, chamados sa-me em Japonês e 


muitas outras criaturas assustadoras. Assim, nadar através do Oceano Pacífico é um empreendimento 


perigoso, e um percurso que ninguém na história humana alguma vez tentou. Precisais estar atentos 


ao que vos rodeia para atravessar um tal percurso difícil com segurança. Ao fazê-lo, podeis alcançar 


o outro lado do mundo. Este é o curso da vida humana. (205-86, 1990.7.7) 


   


Algo profundo leva ao ponto central. Algo elevado também leva ao centro. Os lugares profundos não 


são visíveis. Podeis ver o fundo do oceano? Os lugares mais profundos estão no fundo do oceano, 


correcto? Até mesmo se toda criação tentasse ignorar o Monte Evereste, não podia deixar de o ver 


desde a manhã até à noite. Olham-no e interrogam-se se vai chover ou não, ou se vai estar bom 


tempo ou não. Se estiver nublado ou escuro nos cumes, eles tentam predizer se este ano haverá uma 


boa colheita ou não. Porém, os lugares profundos não são visíveis. Vós não podeis ver as coisas que 


estão profundas. A razão é por que estão cobertas de água! Não é mau estar no fundo. Está rodeado 


de mistério. As mulheres também são misteriosas. Esta é a razão por que os homens se interessam 


por elas. Os homens procuram as mulheres, pensando que elas são misteriosas. (205-136, 1990.8.12)   


   


1.4. O oceano tornar-se-á a única fonte de energia   


   


Os recursos do oceano são muito vastos, comparados com os da terra. No futuro, cessará o uso de 


petróleo, carvão e electricidade. Há um limite para o que a electricidade pode fazer. Por isso, o 


oceano tornar-se-á a única fonte de energia. Isto terá por base o desenvolvimento da energia de 


hidrogénio. (94-130, 1977.7.30)   


   


No futuro, a ciência poderá criar uma provisão ilimitada de alimento. A razão por que agora não é 


possível, é porque o custo de combustível é muito elevado. Porém, quando for desenvolvida a 


energia de hidrogénio, teremos uma provisão ilimitada de energia. Teremos até mesmo demasiada 


energia. Então, podemos fazer tanta comida quanta quisermos, tanta que não saberemos o que fazer 


com ela. Uma vez que se tornará enfadonho comer toda essa comida sozinho, falaremos com as 


pessoas que passam na rua e diremos: "Venha e partilhe alguma desta comida comigo, e falemos 


durante algum tempo." Uma vez que não sabemos quando chegará esse tempo, estou a dizer que 


deveríamos preparar-nos a partir de agora. Temos de criar essas circunstâncias. Então, os nossos 


descendentes poderão viver confortavelmente. (141-223, 1986.2.22)   


   


Se administrardes mal o oceano, eclodirão guerras. Então, poderia ser lançada uma bomba de 


hidrogénio capaz de destruir a terra. Esta é a razão por que os membros da igreja deveriam ocupar as 
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águas litorais em lugares até vinte quilómetros das costas, ou qualquer lugar no mundo, centrado 
neste número. Então, o mundo estará ao nosso alcance. (303-155, 1999.8.17)   


   


Alguém uma vez disse: "No futuro quando o hidrogénio for convertido em combustível, o mundo 


depressa se tornará opulento. Mas se a pessoa errada tomar conta desta vasta matéria prima, destruirá 


o mundo inteiro. Como a única pessoa que pode prevenir isso é o Rev. Moon, deveríamos confiar-


lhe essa tarefa." (184-222, 1989.1.1)   


   


1.5. As nações oceânicas tomarão a liderança   


   


No futuro, temos de ter uma posição dominante nos oceanos. Com as minhas próprias mãos 


recuperarei todo o ouro, prata e tesouros no mar. Depois de pensar nisto, concluí que temos de 


escavar muitos túneis. Esta é a razão por que também propus este projecto de auto-estrada. Se puder 


perfurar uma passagem sob o mar e criar uma porta, não seria divertido abrir essa porta e apanhar 


um peixe? Como seria maravilhoso se pudéssemos fornecer navios directamente com o combustível 


debaixo do solo oceânico usando um tubo? Como seria maravilhoso se pudéssemos produzir 


combustível a partir de um tubo com o carregar de um botão?   


Se sois um líder, não deveríeis fazer planos de modo a poder viver assim no futuro? Então, como é 


que o oxigénio será fornecido debaixo do oceano? Quanto oxigénio há na água? Assim, pode ser 


produzido oxigénio na água e automaticamente ser fornecido. Qual é a percentagem de oxigénio na 


água do mar? Como é que tudo pode ser usado? Isto não é um problema. Esta é a razão por que 


brevemente chegará o tempo em que o reino oceânico pode ser estabelecido. (116-326, 1982.1.2)   


   


Os primeiros quarenta anos da minha vida até agora foram um tempo de tribulações, centrado nos 


países desenvolvidos no Hemisfério Norte, assim como centrado na terra. Esta é a razão por que 


durante vinte anos tenho estado a preparar para a esfera da civilização oceânica na América do Sul. 


Tenho estado a pavimentar o caminho para a era oceânica para salvar todos os países dentro da zona 


de clima tropical. Aquele curso de vinte anos foi para pavimentar o caminho de tribulação. (277-131, 


1996.4.7)   


   


No futuro, se alguém estiver determinado a desenvolver o oceano, então, em termos globais, essa 


pessoa pode ocupar uma posição de comando. A água é a coisa mais importante. Esta é a razão por 


que, antes de ir para o mundo espiritual, tenho de iniciar um projecto para utilizar áreas grandes de 


água. Adequadamente, tenho de dar muitas direcções com diligência. Se eu falar neste assunto, sei 


que as gerações futuras o farão acontecer. (276-296, 1996.3.10)   


   


A quem pertence o oceano? No futuro, o oceano valerá uma fortuna em ouro. Tornar-se-á mais 


valioso que o centro comercial distrital Myeongdong em Seul. Temos de nos tornar influentes nas 


regiões oceânicas. Acredito que a pessoa que possa adquirir a massa de água até três quilómetros 


terá uma posição líder no mundo. Acredito que chegará um tal tempo. (300-192, 1999.3.3)   


    


Estou a dizer que devemos ser líderes dos oceanos. A quem pertencem? Pertencem a Deus, aos 


Verdadeiros Pais e a vós. Tudo vos pertence. Não gostaríeis ainda mais deles se pudésseis dizer que 


vos pertenciam? A água dos oceanos e rios controla a vida neste mundo. Os oceanos geram nuvens 


que trazem a chuva à terra. Esta é a razão por que sustentam a vida. (289-181, 1998.1.1)   


   


As pessoas jovens deveriam desenvolver um interesse pelo oceano. Tem de emergir entre vós que 


estais aqui, alguém que possa assumir a responsabilidade por projectos no oceano. A razão por que 


vou para o Oceano Atlântico e lá permaneço durante vinte e quatro horas é para estabelecer uma 


tradição de ter amado o oceano. Os marinheiros que saem para o oceano voltam normalmente seis 


meses a um ano depois. Por causa disto, a maioria das mulheres não gosta dos marinheiros. Por esta 


razão, a tendência global é haver uma redução no número de marinheiros. Esta é a razão por que 
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deveríamos tornar-nos fortes nos negócios de oceano. As mulheres da Igreja da Unificação não 
reclamarão, mesmo quando os seus maridos vão para o mar e não voltam durante meio um ano, 


correcto? Esta é a razão por que no futuro deveríamos tornar-nos uma força dominante na indústria 


de navegação.   


Chegará o tempo em que concentrareis os vossos esforços no oceano mais do que na terra. Esta é a 


razão por que estou a interessar-me pelo oceano, e esta é a razão por que também vos devereis 


interessar por ele. (73-142, 1974.8.16)   


   


Estou a concluir pesquisas em submarinos que podem ir para o centro do oceano. Também tenho um 


grande interesse no universo. Porém, como um líder religioso internacional e filósofo idealista na 


sociedade moderna de hoje, como alguém para além das nações, contudo com uma fundação incrível 


espalhada pelo mundo e com maior poder que qualquer país, por que razão me interesso pelo 


oceano? É porque acredito que o único modo para resolver o problema da fome no futuro será 


através do oceano. (217-219, 1991.6.1)   


   


Todos pensam que um peixe do oceano não pode viver em água doce, e que peixes de água doce não 


podem viver no oceano. Mas isso não é verdade. O salmão vive no oceano, contudo nada na água 


doce para pôr os seus ovos. Esta é a razão por que um salmão não tem qualquer problema em se 


mudar completamente dentro de três semanas, ou até mesmo dez dias. Para vós parece ser uma 


fantasia, ou algo real? Será que os computadores irão ficar tão pequenos ao ponto de caberem no 


vosso bolso, ou não? Estamos a dirigir-nos àquele tipo de mundo. Então, ireis tornar-vos o mestre do 


oceano, ou o mestre da terra? Qual gostaríeis de ser? (217-227, 1991.6.1)   


   


Deveríamos ir minar para o Pólo Norte, e escavar diamantes e ouro do fundo do oceano no Pólo Sul. 


Deveríeis ir para uma veia subaquática de diamantes e escavá-los todos. Tanto os homens como as 


mulheres o deveriam fazer. Se fordes para este meio e vos envolverdes no verdadeiro amor, podeis 


mergulhar nas águas profundas do oceano e fazer amor, talvez tenhais um tempo árduo para lá 


chegar, mas esse amor será tão bom. Podeis sofrer um choque ou ficar angustiados, mas fostes todo 


o caminho para aquele lugar à procura do amor ideal. Se lá puderdes fazer amor, será empolgante, ou 


insatisfatório? Não quereis ir para o fundo do oceano e fazer amor? Eventualmente todas as pessoas 


morrerão de qualquer maneira. Se os dois puderem viver naquele fundo do oceano, fazer amor e 


morrer, ficaríeis felizes. (299-186, 1999.2.15)   


   


Estive interessado no oceano toda a minha vida. É porque a fortuna do grande oceano está a chegar. 


Por esta razão, também deveríeis interessar-vos pelo oceano. Depois disso, deveríeis interessar-vos 


pelos continentes. (12-117, 1962)   


 


A indústria de produtos marinhos tem prospectos atractivos. Tenho um conceito claro sobre este 


empenho. Esta é a razão por que estou a declarar à humanidade que vá para o oceano para o seu bem. 


(128-211, 1983.6.26)   


   


Secção 2. A Providência do Oceano Levada a Cabo pelos Verdadeiros Pais   


   


2.1. A providência de oceano centrada na América do Norte 


   


2.1.1. A indústria de produtos marinhos na América   


   


Para que a América possa prosperar, deveria criar uma tendência onde a sua juventude é preparada 


para ir para o mar. Quando tal acontecer, uma nova visão futura da nação será desenvolvida. Nessa 


altura, tornar-vos-eis todos líderes e adquirireis fábricas ao longo da terra. Quando isso acontecer, as 


fábricas de produção serão trancadas. As fábricas que procuraram satisfazer os interesses de um 


indivíduo irão arruinar-se. Administraremos fábricas que procuram satisfazer o interesse nacional. 
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Então, colaboraremos com a nação ao servir o mundo. Com o apoio da nação podemos prosperar 
tanto quanto quisermos. (128-230, 1983.6.27)   


   


O oceano e as cidades costeiras estão agora todas em ruínas. Se os homens jovens forem durante 


meses para o mar, sem voltar, as suas noivas irão dançar, acabarão por ter uma relação amorosa com 


outros homens e depois fugirão com as suas coisas. Esta é a razão por que ninguém sai em barcos. 


Por causa disto, as cidades costeiras terminaram em completa ruína. Se tivesse dinheiro, iria do este 


para o sul e depois para o oeste, comprando todos os cais. Seria isso bom? (123-13, 1982.12.1)   


   


Actualmente, todos os ramos industriais na América estão num nível normal. Estão todos numa boa 


posição. O último ramo que permanece é o oceano ou indústria de produtos marinhos, que tem uma 


base de recursos maior do que os da terra. Porém, isto entrou em ruína completa. Pensai acerca da 


vastidão dos seus recursos. Aquelas pessoas que trabalham no mar são as pessoas de sucesso que 


podem capturar todos os recursos escondidos no oceano. Um terço do planeta terra é terra e os outros 


dois terços são oceano. Assim, dois terços dos recursos do mundo estão enterrados no oceano. Que 


tipo de movimento faz planos para a administração de indústrias marinhas, junto com a colonização 


do oceano no futuro? Deveria ser ou uma organização religiosa com a fundação de uma estrutura 


global que se possa ocupar da indústria de produtos marinhos, ou uma ideologia que tenha uma 


organização a nível global.  Eu acredito que só pode vir destes dois. (119-230, 1982.9.13)   


   


Se as cidades litorais se tornarem empobrecidas, a economia de um país também se torna 


empobrecida. A América tem recursos e a fundação para conectar as suas cidades marinhas ao 


mundo. Mas como tal não está a acontecer, o governo Americano entrou na fase em que tem que de 


tomar algumas medidas de emergência. Os líderes de cidades marinhas estão à procura de pessoas 


jovens. Eles não podem encontrar nenhuns, por isso temos de tomar esta responsabilidade. Eles 


precisam de casais jovens que tenham uma filosofia que impeça as esposas de fugirem. Só nós, os 


Unificacionistas, podemos lidar com tais circunstâncias. Deste modo, uma vez que nos 


estabeleçamos nessas cidades, elas começarão a reavivar. Em três a cinco anos, cinquenta pessoas 


poderão fazer barcos com o apoio do governo. Cinquenta pessoas em trinta locais farão 1.500. Não é 


assim? Elas podem fazer aproximadamente 1.500 barcos.   


Calculo que haja um total de 3.000 portos na América. Assim, cinquenta pessoas em três mil portos 


seriam 150.000 pessoas, correcto? Então controlaríamos completamente as águas Americanas. Se 


calcularmos dois milhões de dólares para cada pessoa, quanto seria? Seriam 300 biliões de dólares. 


(119-235, 1982.9.13)   


   


Organizarei várias pessoas excepcionais interessadas pelo mar e deixá-las-ei ter barcos de pesca. 


Assim, cinquenta jovens homens e mulheres serão reunidos num centro e envolver-se-ão num 


movimento básico, um movimento educacional relacionado com o mar. É assim que traremos as 


pessoas. Hoje a tendência das pessoas nas cidades litorais da América é sair dessas áreas, por causa 


das condições empobrecidas. Os líderes locais e as pessoas de influência têm o desejo de reavivar o 


oceano para evitar que isto aconteça. Esta é a razão por que, assim que lá fui, estabeleci 


imediatamente estes planos e criei uma associação de apoiantes centrada nos líderes locais.   


Esta é a razão por que não há qualquer problema. Seiscentos mil dólares serão distribuídos sob o 


nome e garantidos pela associação dos apoiantes e estas pessoas. Esta é a razão por que isto 


continuará para sempre se eu ensinar os nossos líderes a pescar peixe no valor de quatrocentos 


dólares. (108-219, 1980.10.5)   


   


O nome do nosso barco, "Nova Esperança", é famoso como um apanhador de atum ao longo da 


Costa Oriental dos Estados Unidos, e fala-se dele até mesmo na América do Sul. A razão porque 


faço estas coisas é para formar pessoal que possa desenvolver a indústria de produtos marinhos. 


Quando saí no barco durante vinte e quatro horas, sempre que disse aos nossos jovens para 


embarcarem, eles não escutavam e só fugiam. Contudo, quando tinha tempo para falar com eles, e 
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com isto a continuar durante quatro, cinco e até mesmo sete anos, agora até mesmo as mulheres 
dizem que se tornarão capitães. Criei uma atmosfera para permitir que isto acontecesse. Enquanto o 


fazia, construí um estaleiro e depois uma fábrica de processamento e treinei-os a vender. Estabeleci 


lojas e treinei-os a vender, usando furgões.   


Durante um ano treinei-os a fazer redes e a construir barcos, a capturar peixe e até mesmo a vender 


esse peixe. Eu fiz um restaurante de comida do mar, e durante sete anos estabeleci uma fundação 


centrada em todas essas coisas. Agora nós entramos na fase em que podemos criar uma sensação na 


indústria de produtos marinhos. Quando isto entrar no eixo, será gerado um capital enorme. (110-


202, 1980.11.17)   


   


Aqueles que gostam de ir em barcos, levantem as vossas mãos. Sem todos vocês, a América não terá 


sucesso a partir de agora no oceano. Não encontrará sucesso no oceano. A América não encontrará 


sucesso debaixo do mar. Não importa quão ruidosamente a América possa falar, só pode retroceder. 


É inevitável. Deveis ir para o mar, mesmo que o acheis difícil. Deveis sair, penetrando no mar. 


Deveis saber que só então trareis esperança ao mar. (132-304, 1984.6.26)   


   


Quando os homens saem em barcos, permanecem no mar pelo menos durante dois a seis meses. Mas 


se continuarem um tal estilo de vida, todas as suas esposas irão dançar para a discoteca e acabarão 


por ter relações amorosas. Elas farão as malas e fugirão. Oitenta por cento delas poriam os seus 


filhos em orfanatos e espalhar-se-iam pelas quatro direcções. Então quem sairia para o mar? Mesmo 


se saírem para o mar e capturarem peixe, não têm um mercado para o seu pescado. Os Americanos 


não comem peixe do mar. Assim se entrarem nas indústrias de produtos marinhos, muito da sua 


força e energia será consumida. Contudo, não há nenhum outro caminho para seguirmos. Acredito 


que não há modo de suportar economicamente o nosso trabalho futuro para o mundo, sem entrar 


primeiro nas indústrias de produtos marinhos e criar uma fundação próspera. (110-200, 1980.11.17)   


   


A indústria de transporte marinho e a indústria de pesca são indústrias promissoras na América. 


Concluiu-se que o transporte marinho e indústrias de pesca são as únicas com futuro. Esta é a razão 


por que há três anos atrás comprei um barco. Naquela ocasião, sabia que tinha de começar este 


trabalho em três anos, e assim comecei este ano o negócio. Durante esses três anos, basicamente 


completamos a nossa investigação da Costa Oriental, incluindo as águas do oceano perto de Nova 


Iorque, procurando áreas onde os peixes são abundantes. (88-246, 1976.9.20)   


   


No futuro, estou a pensar criar um viveiro negociando com o governo. Podemos fazer qualquer tipo 


de viveiro que desejarmos, quer seja no mar ou em água doce. Podemos fazer o que quisermos. 


Podemos criar sapateiras ou qualquer tipo de peixe, até mesmo nas marés baixas perto de Nova 


Iorque. Precisamos de fazer mais pesquisas. Qual a vastidão que esse negócio pode ter? Imaginai a 


vastidão que esse negócio pode tomar. (88-179, 1976.8.10)   


   


As mulheres não gostam de marinheiros, não é verdade? A razão por que estou a entrar nas 


indústrias de produtos marinhos é porque presentemente na América aquela indústria está 


virtualmente destruída. Qual é a razão? Quando os homens saem nos seus barcos, eles não ficam no 


mar durante uma ou duas semanas, mas durante um ou dois meses. Assim, todas as suas esposas têm 


relações e acabam por se divorciar dos seus maridos, para fugir com os outros homens. E depois de 


algumas vezes no mar turbulento, nestes dias a maior parte dos jovens americanos acabam por 


desgostar da vida no mar.   


Até mesmo pessoas com dinheiro nunca investirão nesta indústria. Esta é a razão por que não havia 


outro modo senão ter os membros da Igreja da Unificação a investir nesta indústria, e ter os nossos 


jovens a assumir esta tarefa para salvar a América. Podem-se divorciar os homens e as mulheres 


jovens na Igreja da Unificação? Eles nunca se podem divorciar. Não deveis pensar em obter um 


divórcio e fugir, mas pelo contrário, treinar-vos a sair no mesmo barco. Se eu der a ordem, os 
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marinheiros alinhar-se-ão e virão de todas as partes do mundo. Eles serão treinados. (88-250, 
1976.9.20)   


   


A não ser que eu esteja envolvido, a indústria de produtos marinhos da América não pode progredir 


– nunca se desenvolverá. Nesse sentido, sei que contribuirei grandemente para a América. Esta é a 


razão por que actualmente estou a negociar a compra de um navio de quase quatro mil toneladas. Só 


há um navio deste tipo no mundo. (88-326, 1976.10.3)   


   


Há alguns dias atrás fui para Barrytown e capturámos milhares de carpas. Seis tartarugas também 


apareceram depois de escoar a lagoa. Quando libertámos no Rio Hudson uma tartaruga grande e uma 


carpa que tínhamos capturado, pensei nesta questão: baseado no princípio que nascestes através do 


amor e estais destinados a morrer pelo amor, será melhor viver, ou morrer pelas pessoas que amais? 


E para os peixes, disse: "Por Num sentido, estão a ser sacrificados, mas no futuro o vosso sacrifício 


desenvolverá as indústrias de produtos marinhos na América, e através de vocês os membros da 


Igreja da Unificação exibirão maior lealdade a Deus. E vocês tornar-se-ão a força de amor, a energia 


e a carne que lhes permitem amar a humanidade ainda mais. Embora nascessem como peixes, amo-


os como uma parte da minha carne e mente que também pode amar as pessoas americanas como se 


fossem os meus próprios filhos e mais que qualquer outro americano. Opor-se-ão a isto? "   


Disse às carpas para se tornarem o sangue e carne do filho amado, um sacrifício pelos filhos e filhas, 


e a carne das pessoas Americanas. (93-189, 1977.5.29)   


   


Outros diriam: "Rev. Moon, como é que um líder religioso pode misturar-se com pescadores e 


velejar em barcos, envolvido na indústria de produtos marinhos? É o que uma pessoa de baixo nível 


faria." Eu sei isso; mas nós não estamos a fazer isto para algum pequeno propósito. Se cada um de 


vós puder assumir a responsabilidade por um porto importante em África depois de ser treinado 


deste modo, uma fundação mundial pode ser facilmente criada a partir desses lugares. As fundações 


serão feitas em cinquenta países. (94-107, 1977.7.29)   


   


Uma vez que tenho a certeza que há uma vastidão de recursos no mar, a partir de agora 


desenvolverei as indústrias do oceano através do mundo. Deveríamos preparar-nos para as criar na 


França, Alemanha e em dúzias de outras nações quando for dada a ordem. Então, podemos fazer 


barcos, submarinos, barcos de recreio que são necessários numa era global para tomar 


instantaneamente uma posição líder no mundo e uma posição de comando económico nesse campo. 


Precisamos de nos preparar em dúzias de nações. Só então é que poderemos liderar o mundo nesse 


campo. Pensais que isso seja imaginável e possível? Esta é a razão por que estou a dizer a todos os 


membros da Igreja da Unificação que aprendam sobre este campo. (95-225, 1977.12.4)   


   


Até agora, os pescadores têm trabalhado mais de oito horas por dia, mas agora começareis a ouvi-los 


dizer que não trabalharão mais de oito horas. Será uma desordem completa. A indústria de produtos 


marinhos na América terá meios para sobreviver, ou não? Isto é como os portões dourados a 


abrirem-se. Deveis saber que é como abrir os portões para o armazém dourado com uma chave de 


ouro. Esta é a razão por que as senhoras que se irão graduar na nossa escola de teologia devem 


lembrar-se que quando se quiserem casar, serão casadas com o capitão de um navio. (96-313, 


1978.2.13)   


   


A indústria de produtos marinhos na América alcançou a fase em que não pode sobreviver sem nós. 


Um vasto e infinito armazém de recursos está a chamar-nos. Esta é a razão por que o usaremos como 


a nossa base económica nos nossos esforços globais. (105-328, 1979.10.28)   


   


Quando os Africanos vão comer a um restaurante, eles procuram peixe que já comeram algumas 


vezes antes, peixe que estão acostumados a comer. Então se um restaurante não tiver aquele peixe 


em particular, o cliente sairá. Por isso, agora estou a apelar a um movimento para fornecer 
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restaurantes com o peixe capturado nos cinco grandes oceanos. Uma vez que os Americanos 
trabalham durante oito horas por dia, eles fecham as suas lojas às cinco. Mas nós mantemos as 


nossas portas abertas vinte e quatro horas por dia. Assim, se um dos nossos restaurantes esgotar os 


seus abastecimentos, podemos abastecê-lo a partir de outro restaurante afiliado. Esta é a razão por 


que nós nunca seremos derrotados. Por isso deveis saber que todos na indústria de produtos 


marinhos reconhecem o meu nome. (146-253, 1986.7.1)   


   


Os nossos membros não gostam da Igreja do Oceano. Se lhes disser para entrarem na indústria de 


produtos marinhos todos eles fogem. Esta é a razão por que agora o meu plano é estabelecer 


depressa mil restaurantes Japoneses na América. Agora este é o meu plano. Depois o meu próximo 


plano é estabelecer 535 Igrejas do Oceano. Agora temos de fazer preparações para estes dois planos. 


(147-25, 1986.8.20)   


   


Estou a pensar que uma vez que a nossa empresa de produtos marinhos se desenvolva em cada 


estado, nós construiremos um condomínio em cada local. Depois de os construir, tenho de ter 


pessoas destas quatro nações –Japoneses, Coreanos, Americanos e Europeus centrados nos Alemães 


– a viverem juntos numa casa. Podem ter empregos diferentes, mas devem regressar a casa e terem 


as suas refeições juntos, fazerem outras coisas juntos e serem treinados no modo de viver como uma 


família. Aqueles que não alcançarem uma nota positiva num tal estilo de vida, no futuro não poderão 


entrar na esfera do ideal, o Reino do Céu na Terra. Eles não terão as qualificações para entrar no céu. 


Esta é a razão por que agora estou a fazer isto com o objectivo de criar a fundação para uma tal vida. 


(147-27, 1986.8.20)   


   


Por que é que estou envolvido na indústria de produtos marinhos? O único modo para solucionar o 


problema alimentar da humanidade é cultivar peixe. No futuro, haverá edifícios com centenas de 


andares perto do mar. Com o pressionar de um botão, todas as pessoas poderão cultivar peixe. 


Mesmo se tiverdes apenas cem pyung, o vosso lar terá rendimento suficiente para todas as crianças 


irem para a faculdade, e ainda podereis viver confortavelmente. Agora vivemos no tempo em que a 


ciência está a avançar rapidamente. Esta é a razão por que temos a possibilidade de extrair água do 


mar que está a dezenas, centenas e até mesmo milhares de milhas de distância. Podemos construir 


estruturas de piscicultura nas montanhas – tantas quantas precisarmos. Sem o fazermos, o problema 


alimentar da humanidade não pode ser resolvido. Esta é a razão da minha seriedade sobre isto. (191-


81, 1989.6.24) 


   


Os soldados, jovens corajosos, da Igreja da Unificação devem experimentar um dia a aventura de 


velejar em barcos de pesca que saem para longe no mar. Acredito que a experiência na indústria de 


produtos marinhos é um bom treino. Deveis fazê-lo porque vos peço. Nem mesmo um diplomado 


pela Universidade de Tóquio pode evitar a sua responsabilidade. (192-159, 1989.7.3)   


   


Tenho os resultados de vinte anos de actividades com a finalidade de salvar as pessoas que estão a 


morrer por causa da falta de alimento. Há uma provisão inesgotável de matéria-prima na indústria de 


produtos marinhos. Agora as pessoas na América acreditam no Rev. Moon. Até agora, tenho estado 


a criar uma fundação a nível mundial, fazendo tudo desde redes a barcos. Sei que a indústria de 


produtos marinhos entrou numa fase em que agora já não pode ser ignorada. (266-120, 1994.12.22)   


   


Aqueles que estiveram na nossa fazenda no Texas, levantem as vossas mãos. Os Americanos já lá 


estiveram todos. Também quereis que vos convide? Estou a pensar caçar naquele lugar codornizes, 


faisões e veados. Também lá há um grande número de perus selvagens. Há até mesmo animais 


selvagens como javalis, lobos e tigres.   


Deveria ir caçar e pescar com interesse neste lugar. A partir de agora, deveis começar o 


desenvolvimento da terra, de forma a poderdes desenvolver e administrar a vossa própria fazenda. 


(253-114, 1994.1.9)   
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No futuro, emergirá uma base na qual a indústria terciária pode fazer tremendos avanços. Esta é a 


razão por que estamos a treinar pessoas em trinta locais, cada um com dez barcos. Estou a pensar 


ampliar isto a trezentos locais. Vou organizar a situação de forma a podermos pescar em qualquer 


aldeia para a qual possamos ir. No futuro, organizarei cursos de pesca espalhados pelo mundo. 


Criarei uma rota turística através da Europa, a começar em França. Preciso de criar peritos em pesca 


que possam fazer com que isto aconteça. Essas pessoas vão pilotar os barcos e também funcionam 


como guias de turismo. Este é um grande negócio. Se fizermos isto, podemos conduzir negócios 


internacionalmente com os nossos convidados importantes. Ao criar uma companhia global, para 


além dos limites nacionais, será naturalmente estabelecida a fundação para reunir tal vastidão de 


recursos. (122-82, 1982.10.31)   


   


2.1.2. Organização de distribuição Seilo  


   


Planeei dois projectos principais na América. São eles a indústria de produtos marinhos e a 


organização de comercialização Seilo. Provavelmente não destes conta que há algum tempo atrás 


houve uma agitação considerável na indústria de produtos marinhos, quando os nossos membros 


começaram a controlá-la. Deveis estar atentos a isto. (131-250, 1984.5.4)   


   


Na organização das nossas actividades económicas, o último obstáculo que resta é a batalha para 


tomar uma posição líder em vendas na nação. Se pudermos liderar a indústria de produtos marinhos 


na América através da Seilo – uma máquina global de organização comercial - e estivermos unidos 


na nossa abordagem, então desenvolveremos automaticamente uma posição influente na América e 


no mundo livre. Ao construirmos uma fundação económica neste campo, estamos a preparar 


simultaneamente o Washington Times e uma revista, Insight, direccionada para assegurar uma base 


de comunicação social global. Através destes media, estamos a criar os meios para influenciar o 


mundo. Felizmente, a América tem vastos recursos nas indústrias de produtos marinhos. Porém, falta 


um responsável.   


É surpreendente termos ascendido ao ponto em que o Rev. Moon e a Igreja da Unificação são 


reconhecidos como os únicos que podem tornar-se a força dominante neste momento. Estou a 


procurar estabelecer a organização da Seilo em cinquenta estados para ter a fundação de uma 


posição dominante em vendas na América através da expansão dos nossos mercados, com base na 


ciência e tecnologia. A organização da Seilo ultrapassa as fronteiras nacionais. Até agora, nunca 


tinha havido um pavilhão de exibição ou mercado de vendas que transcendesse as fronteiras 


nacionais. (135-97, 1985.9.30)   


   


Agora a vossa tarefa é estabelecer a fundação económica na América. A minha iniciativa é espalhar 


a organização da Seilo através de toda a nação e criar uma fundação global para um mercado para as 


indústrias de produtos marinhos. Agora enfrentamos o problema realístico em como alcançar tudo 


isto. Esta é a conclusão. Se a indústria de máquinas é hoje o centro da Civilização Ocidental, então 


falta um responsável das indústrias de produtos marinhos. Esta é a razão por que podemos concluir 


que, até mesmo a perder, estou a investir nas indústrias de produtos marinhos e no desenvolvimento 


da Seilo. Um esforço final de investimento deve ser feito neles para recriar esta fundação, mesmo 


que a igreja seja sacrificada. Nesse sentido, a Seilo existe como uma fundação para liderar na 


organização de comércio global e nas indústrias de produtos marinhos da América. Por isso, é 


razoável concluir que precisamos impulsionar aqui os nossos esforços. (135-99, 1985.9.30)   


   


Quando tomarmos a liderança no campo de tecnologia na América, como na indústria de máquinas e 


nas indústrias de produtos marinhos através da organização da Seilo, então tornar-nos-emos um 


poder influente que pode mover a economia Norte-Americana. Esta é a razão por que agora estou a 


criar uma associação para a unidade da América Latina. Então a América ficaria numa situação 


embaraçosa. Até mesmo com todo meu génio e talento, tive de suportar quarenta anos de 
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adversidade para abrir o caminho, e isto permanecerá na história como um caminho que deve ser 
tomado por líderes visionários. Perseverei e suportei porque é importante estabelecer uma tradição 


desse modo. Se estabeleci a tradição vertical, tendes de compreender que tendes a responsabilidade 


de estabelecer uma tradição horizontal. Deveis pensar em como trazer um crescimento rápido no 


futuro, através da organização da Seilo. (135-106, 1985.9.30)   


   


Não deveis pensar: "O que é que as indústrias de produtos marinhos têm a ver com a Seilo?" No 


futuro, as pessoas da Seilo podem ser colocadas nas indústrias de produtos marinhos, e aquelas das 


indústrias de produtos marinhos podem ser colocadas na Seilo. Posso substitui-las de acordo com o 


meu desejo, em qualquer momento. Deveis estar prontos para isso. Esta é a razão por que podemos 


concluir que devemos usar um escritório. Para quê ter dois quando nós não temos dinheiro? Nesta 


ocasião, estou-vos a dizer para os juntar. Não há necessidade de muitos chefes de departamento. 


Temos de criar uma organização em que o universo se move à ordem de um líder. (135-102, 


1985.9.30)   


   


2.1.3. As indústrias de produtos marinhos do Alasca 


   


Em termos de território nacional, a América está rodeada em três lados pelo oceano e tem três dos 


quatro grandes portos de pesca no mundo. Há quatro grandes áreas de pesca, se incluirmos uma na 


Noruega. As áreas do México ao Alasca e do Gloucester ao Canadá estão todas conectadas aos três 


grandes portos de pesca entre os quatro no mundo. Isso significa que pode ser encontrado quase todo 


o peixe no mundo nessas áreas. Mas não há nenhumas pessoas para capturar esses peixes. As 


autoridades apoderaram-se de duzentas milhas de área de mar, mas tornou-se como uma terra estéril 


sem um dono. (110-200, 1980.11.17)   


   


O Alasca, centrado no oceano, está conectado a tudo. O Alasca é onde estão concentrados todos os 


recursos, peixe e matérias-primas do mar. Oitenta por cento dos recursos marinhos do mundo vêm 


da América, e o peixe que pode ser encontrado nas águas do Alasca compreende 71 por cento dos 


recursos marinhos da América. Este estado está no centro dos recursos marinhos. O outro único 


lugar onde tais recursos permanecem está na planície das regiões árcticas. (236-22, 1992.11.2)    


   


Na última vez que fui ao Alasca, um cardume volumoso de carpas de cor escura com cerca de 


sessenta milhas de comprimento veio a nadar para nós. Elas cobriram uma largura de dez milhas e 


não sei qual a profundidade. Pensai nisto. Quando vedes tal coisa, sabeis que não há qualquer dono – 


não há nenhum dono. Descobri uma tão vasta riqueza a flutuar nos nossos grandes oceanos. Esta é a 


razão por que vos deveis tornar os donos do futuro. (131-263, 1984.5.4)   


   


Quanto crescimento trouxemos às indústrias de produtos marinhos? Tudo o que estudámos e fizemos 


com as nossas próprias mãos, incluindo toda a maquinaria num barco, pode alcançar o nível mais 


elevado. Deveis estar atentos a este facto surpreendente. Quando estávamos a capturar peixe no 


Alasca, registámos num computador onde é que foi capturado a maioria do peixe. Tendo 


computadorizado aquela informação, podemos navegar até lá a qualquer hora, pressionando um 


botão. Se colocarmos a fita no computador e pressionarmos um botão, podemos encontrar o local, 


até mesmo depois de terem passado dez anos. Podemos capturar sempre muito peixe. Poderemos 


guardar uma quantidade infinita de dados dos cinco oceanos do mundo – que os pescadores mantêm 


estritamente em segredo e ensinam aos seus filhos como sua herança – tudo com o pressionar de um 


botão. Se registarmos tais locais principais nos cinco oceanos, podemos continuar a pescar em certas 


áreas, de acordo com a estação. Expresso de forma simples, isto pode trazer ganhos tremendos às 


indústrias de produtos marinhos. (135-106, 1985.9.30)   


   


Construí uma fábrica no Alasca, com um investimento de treze milhões de dólares. Estou a pensar 


comprar o cais de Gloucester na Costa Oriental. Não temos também um estaleiro de construção 
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naval no sul, em Alabama? Temos todo o tipo de bases. A maioria de vós nunca teve qualquer 
interesse em barcos ou no oceano, não é verdade? Tenho preparado tudo durante os últimos dez anos. 


(119-239, 1982.9.13)   


   


Precisamos construir fábricas de processamento nas áreas ocidental, sul e oriental do Alasca, 


controlando todos os aspectos do negócio. Embora os peixes sejam numerosos, não temos qualquer 


capacidade de os processar. Esta é a razão por que agora construirei uma fábrica de fazer farinha de 


peixe. Por que é que precisamos de fazer farinha? Resolve o problema de armazenamento. Não 


importa a boa qualidade que o peixe possa ter, não dura mais de oito meses. Até mesmo o peixe 


congelado deve ser novamente provido com água depois de oito meses. Embora esteja congelado, o 


ar infiltra-se no gelo por causa das diferenças de clima. Quando o ar se infiltra, o vapor do peixe sai 


através do gelo. Então todo o peixe deve ser submergido novamente na água, congelado e depois 


armazenado. Mas isso não deveria ser feito. Se tirardes o peixe e o recongelardes um par de vezes, 


não pode ser mantida uma temperatura regular. Então, esse produto será jogado fora. (122-80, 


1982.10.31)    


   


Pensei como processar camarão. Esta é a razão por que o estamos a reduzir a farinha. O camarão 


morre dentro de um ano. Deus criou-os como comida de peixe. Mas todo o camarão que não é 


comido morre. Todos os anos, circula inúmero camarão morto no mar. Isto está ligado directamente 


à poluição. Como vamos resolver este problema? Depois de muitos anos de estudo, decidi reduzi-lo 


a farinha. (273-50, 1995.10.21)   


   


Vinte milhões de pessoas neste mundo morrem de fome em cada ano. Durante os últimos vinte anos 


interessei-me pelas indústrias de produtos marinhos para resolver o problema alimentar por causa 


destas pessoas. A questão fundamental é a farinha de peixe. Esta é altamente rica em proteína, e 


contém nutrientes não encontrados em qualquer animal da terra. Transformando-o em farinha, será 


conveniente tanto para armazenamento como transporte. Se produzimos uma tonelada desta farinha 


de peixe, podemos aumentá-la para trinta a cinquenta vezes a quantia original. Noventa e oito por 


cento dela é proteína. As nações desenvolvidas deviam ter resolvido o problema da fome, mas não o 


fizeram. (296-228, 1998.11.10)   


   


Nunca saberemos verdadeiramente quantas espécies de peixe há, incluindo espécies extremamente 


grandes. Há uma variedade enorme. Percebendo isto, pensei que se houvesse três ou quatro pessoas 


competentes com redes, não seria nenhum problema capturar um barco cheio de peixe num único dia 


– mais peixe do que capturamos nas águas do Alasca. Assim, tive pessoas a pesquisar, depois de 


pensar que deveríamos contratar pessoas para capturar peixe, torná-lo em farinha de peixe e vendê-la. 


(267-18, 1994.12.27)   


   


A partir de agora, faremos farinha de peixe que misturamos para fazer pão. Podemos fazer qualquer 


coisa. Podemos fazer bom pão. Comer peixe é melhor que comer carne. Eu sei que o peixe é bom 


para o corpo. Este é um território pouco desenvolvido. Esta é a única coisa que a América não 


agarrou com firmeza, por isso deveremos fazê-lo nós mesmos. Tenho a certeza que este é um campo 


consideravelmente promissor. Prepararei o dinheiro, mas a questão é como formar as pessoas que 


estão motivadas. (88-179, 1976.8.10)   


   


Do Canadá à União Soviética, da América ao Japão e Alemanha, todo o mundo está interessado no 


que agora estamos fazendo. Originalmente, só vinte por cento do peixe capturado nestas águas foi de 


facto comido por pessoas. O resto foi deitado fora. Estou a juntar as partes que são jogadas fora e a 


torná-las em farinha como nutrientes que podem ser comidos. Estou a pensar enviá-la para as nações 


subdesenvolvidas. Agora espalhou-se o rumor e as pessoas nas nações subdesenvolvidas do mundo 


têm muito interesse na Igreja da Unificação. (295-110, 1998.8.18)   


   







19 


O governo Japonês acredita que a sua nação precisa de recursos marinhos. O termo "recursos 
marinhos" significa peixe. Esta é a razão por que a América quer vender o peixe processado no 


Alasca, e as pessoas Japonesas querem comprar peixe. Mas eles não têm. Assim estou a planear 


capturar peixe na América e fornecê-lo ao Japão. O governo dos Estados Unidos está a negociar com 


os Japoneses, e os Japoneses estão a negociar com o governo dos EUA. O Japão precisa do peixe da 


América, e a América precisa da tecnologia do Japão. Esta é a razão por que eles estão a falar sobre 


investimento mútuo. (146-249, 1986.7.1)   


   


Na América do Norte, o oceano mais famoso e base das indústrias de produtos marinhos está no 


Alasca. As quatro grandes áreas de pesca do mundo podem ser encontradas no Alasca, no norte da 


costa Atlântica dos Estados Unidos e Canadá, no Golfo do México e nas águas da Noruega. Destas 


quatro, a América do Norte tem três, e entre estas a representativa é o Alasca. (167-132, 1987.7.11)   


   


No futuro, a União Soviética pode fazer um protesto político, e o Japão e a Alemanha podem formar 


uma aliança. Este é um ponto de conflito que pode criar problemas políticos a nível mundial no 


futuro. Embora os Estados Unidos tenham um território de água litoral até duzentas milhas, eles não 


têm a capacidade para se tornar os donos dos produtos marinhos naquela área do oceano.   


Os Americanos não comem peixe. Neste grupo, talvez alguns visitaram países estrangeiros. As 


pessoas nessas terras só comem alguns tipos de produtos do mar, como a lagosta, salmão, truta e 


halabote que hoje vamos capturar. A maioria destes vem geralmente das águas frias das regiões 


árcticas.   


Esta é a razão por que eles têm muita carne e são deliciosos. Os Americanos gostam destes peixes. 


Onde é que estes peixes se juntam? O seu habitat é aqui no Alasca. (167-132, 1987.7.11)   


   


Quando Jesus disse a Pedro que se tornasse pescador de homens, ele quis dizer que os peixes eram 


um símbolo das pessoas. Esta é a razão por que capturamos peixe e vamos à frente nas regiões 


oceânicas; podemos ganhar até mesmo também uma posição dominante nas regiões da terra. Este é o 


ponto de vista da providência. Por isso, se formos à frente no Alasca, ganhamos então uma posição 


dominante nos oceanos. Oitenta e cinco por cento dos rendimentos das indústrias de produtos 


marinhos do mundo vêm do Alasca. Cinco por cento vêm do Atlântico, e os restantes dez por cento 


vêm do Pacífico.   


Podemos encontrar salmão no Alasca. Sabem acerca do salmão, correcto? Há cinco espécies de 


salmão. Uma é rosa e a outra é vermelha. Há muitos tipos. Se os libertarem depois de alguns meses, 


as crias nascem na água doce e nadam em direcção ao mar. Eles percorrem quatro a cinco mil milhas 


ao nadar através dos cinco grandes oceanos. É assim que viajam. Após quatro anos, os salmões têm 


idade suficiente para pôr ovos. Tornam-se salmões fêmeas e machos maturos, e quando chega o 


tempo de pôr ovos, onde é que eles vão para se encontrar com o seu verdadeiro parceiro de amor? 


Eles estão ligados a um pacto que os faz procurar o local do seu nascimento para encontrar o seu 


parceiro. Estão todos ligados por aquela lei. Quem estabeleceu aquela lei? Foi o salmão que a fez? 


Esta é uma questão misteriosa.   


Se observardes o salmão no Alasca, eles põem as suas crias em Julho e mandam-nas ir para o mar. 


Estes peixes nadam quatro a cinco mil milhas durante um período de quatro anos, e depois sentem 


intuitivamente o caminho de retorno à sua velha terra natal. Até mesmo hoje não há nenhum modo 


para explicar cientificamente esta maravilha. Não importa quão arduamente as pessoas estudem isto, 


não podem encontrar a resposta. Será que o salmão regressa porque tem alguma espécie de antena ou 


radar?   


O salmão jovem retorna à sua terra natal após quatro anos para pôr os seus ovos e depois todos eles 


morrem. O seu corpo torna-se comida para os seus filhotes crescerem. Há um ditado: "De toda a 


criação, os seres humanos têm o valor mais elevado." Contudo, olhem para os seres humanos. Eles 


não sabem nem mesmo regressar à sua terra natal. Não sabem como ir para lá.   


Assim, quando vejo um salmão, penso que o salmão é como os membros da Igreja da Unificação. Os 


nossos membros da igreja são aqueles que têm de voltar à sua terra natal. O sistema de pares faz 
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parte do Deusismo. O salmão macho e fêmea não acasalam e passam quatro a seis anos juntos no 
oceano. Quando chega o tempo, o macho nada primeiro pelo rio acima e a fêmea segue-o, para se 


encontrarem pela primeira vez. Então o macho e fêmea encontram-se num lago e juntam-se aos 


pares tal como numa cerimónia de noivado que fazemos na Igreja da Unificação. O que é 


verdadeiramente misterioso é o macho e a fêmea serem exactamente parecidos enquanto estão no 


oceano, embora possam diferir ligeiramente em tamanho. Quando encontram o seu parceiro, o 


salmão macho em duas semanas muda na sua aparência ao ponto de nos questionarmos se tal 


transformação é realmente possível.   


Quando nadam contra a corrente do rio para se acasalar, o salmão macho já se parece com um leão. 


Ele toma um aspecto causador de medo, com os seus lábios salientes e os seus dentes proeminentes. 


A sua cabeça e dorso parecem assim como um leão. Até mesmo um salmão passa por tais extremos, 


como que a deixar para trás as suas espécies superiores. Como é que eles encontram a sua terra natal 


depois de viajar pelo oceano cerca de quatro a cinco mil milhas? Até agora, este tem sido um 


mistério não solucionado. Como puderam estes peixes pequenos, estes peixes jovens que não têm 


mais de quinze centímetros depois de seis meses, deixar a sua terra natal para ir para o oceano, e 


então crescer até este tamanho e voltar ao local do seu nascimento? E quando chega a estação, eles já 


sabem quando ter os seus filhotes. (259-198, 1994.4.10)   


   


O salmão sai para o mar e nada aí livremente, e depois de uma fêmea e um macho serem acasalados 


cada um deles vive pela causa do outro. Este torna-se o modelo para o amor entre os casais na Igreja 


da Unificação. É igual ao amor de Verdadeiros Pais. Os casais na nossa Igreja da Unificação devem 


ser melhores que os casais de salmão. Há muitas coisas que as pessoas podem aprender disto, que é 


como uma cena de um filme. O salmão deixa para trás a sua descendência ao deixar que os seus 


corpos se tornem comida para os seus jovens. O salmão vive como um representante da tradição do 


instinto do mundo dos animais. (295-115, 1998.8.18)   


   


A América do Norte tem três das grandes ares de pesca no mundo. Estas são as águas do Alasca, as 


águas do Atlântico desde o Ponto Nobaska até ao Canadá, e o Golfo de México. Vós não sabeis 


como são abundantes os recursos marinhos nestes locais. Se realmente soubésseis, ficaríeis 


surpreendidos. Uma veia de ouro esgotar-se-ia depois de várias décadas de escavações, mas os 


recursos do oceano são eternos. Eles não têm qualquer dono. Esta é a razão por que fiz um plano de 


vinte anos e agora tenho investido na indústria marinha durante quinze anos. As pessoas na indústria 


marinha na América estão a fazer demonstrações, gritando: "Rev. Moon é um herege!" e "Fora com 


o Rev. Moon!" Elas estão a fazer todos os tipos de barulho, mas não importa porque o ponto chave é 


competência. (191-73, 1989.6.24)    


   


As quatro grandes áreas de pesca do mundo podem ser encontradas no Alasca, na costa Norte 


Atlântica dos Estados Unidos e Canadá, no Golfo do México e nas águas da Noruega.   


Quando saio para o mar, capturo sempre peixe. Não há muitos tipos de peixe que eu não tivesse 


capturado. Capturei todos os tipos de peixe nos Oceanos Pacífico e Atlântico, e no Mar 


Mediterrâneo. Capturei todo o tipo de peixe. Capturei peixes mesmo no Alasca. Tomei a posição de 


dono. Trabalhei com as minhas mãos descobertas, usando só os meus calções. Se eu fosse para o 


mundo dos pescadores e lhes falasse durante cerca de trinta minutos, eles quereriam levar-me para 


sua casa e dar-me um quarto agradável para lá ficar, e alimentar-me dizendo: "Não volte a sua casa. 


Viva aqui connosco! Viva connosco durante um ano!" Poderia tornar-me o amigo deles e fazer 


qualquer coisa, permanecendo apenas no mesmo barco com eles durante quatro dias. (203-35, 


1990.6.14)   


   


A América tem 75 por cento do peixe de arrasto do mundo, e 85 por cento dele vem do Alasca. 


Nesse sentido, o Alasca é uma casa de tesouro de recursos marinhos. Quem vai ser o dono daquela 


área? Tornar-se o dono significa ganhar soberania sobre a indústria marinha no futuro. O Alasca é 


uma base onde isso pode ser possível, mas os factores ambientais não são muito bons. Se as 
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circunstâncias fossem melhores, as classes médias encarregar-se-iam de tudo. Contudo, os navios 
podem ser destruídos e as pessoas podem morrer. Vós precisais estar preparados para tais 


sofrimentos. (205-319, 1990.10.1)   


   


No Alasca, neste tempo, o vento estava a soprar fortemente, formando ondas de mais de dez metros 


de altura, mas eu mantive o barco em andamento. As pessoas estavam com temor disto, 


especialmente aquelas encarregadas do treino da Equipa de Demolições Submarinas na sede da 


polícia marítima. Naquela altura, havia uma advertência contra a saída para o mar. Se vos afastásseis, 


a polícia seguir-vos-ia, fazendo barulho e dizendo-vos para regressar ao porto de abrigo.   


Embora o nosso barco fosse pequeno, ele flutua corajosamente nas ondas. Esta é a razão por que a 


polícia estava espantada. Eles não acreditaram em nós, embora lhes explicássemos que o nosso barco 


não podia afundar-se. Contudo, finalmente, convencemo-los. Assim, agora, até mesmo quando 


saímos numa tempestade eles dizem: "É este tipo de pessoas que eles são." Uma vez que o treino da 


Equipa de Demolições Submarinas é algo semelhante ao treino especial do exército, como regra 


geral tendes de sair com chuva ou ventos fortes, sem vos preocupardes com a vossa própria vida. É 


assim. (205-319, 1990.10.1)   


   


A América tem 75 por cento da captura do peixe do mundo, e 85 por cento vem do Alasca. Em 


Coreano, Alasca soa como a-las-seum-ni-ka que significa, "Vós compreendeis?" Quando dizemos a-


las-seum-ni-ka estamos a perguntar de facto, "Sabeis que o Alasca é um lugar perigoso onde o vento 


é forte e frequentemente enfrentamos a morte?" (206-93, 1990.10.3)   


   


Porque é que o peixe procura a região fria do Alasca? Quando o peixe que vive em regiões quentes 


procura as águas frígidas, estamos a testemunhar o fenómeno da harmonia de yang e yin. Os peixes 


tentam ter a sua descendência onde o parceiro sujeito e o parceiro objecto se juntam em harmonia. 


Esta é a razão por que todos eles migram. Além disso, os peixes que vivem na água doce só se 


podem reproduzir quando bebem água salgada. É assim com a sapateira rei. Para se reproduzirem 


depois de serem maturas, o macho e fêmea têm de se juntar em harmonia. Este é o trabalho que eu 


estou a fazer. (207-82, 1990.11.1)   


   


Até agora estive na vanguarda, dia e noite, no Alasca e em muitos outros lugares, a estabelecer a 


tradição da unificação de hoje. Não há nenhum outro modo para a humanidade, para a nação e 


mundo repararem a sua dívida aos Verdadeiros Pais. Eles estão numa posição para serem atendidos e 


seguidos eternamente. (220-268, 1991.10.20)   


   


Encontram-se muitos tipos de peixe no Alasca porque as correntes frias e mornas do oceano se 


encontram aqui. Os peixes reúnem-se aqui para pôr os seus ovos. Esta é a razão por que esta área é 


bem conhecida. Assim, vir aqui e pescar é verdadeiramente fantástico! Além disso, é histórico que 


os Coreanos – os professores Coreanos – estejam a vir aqui para pescar e capturar peixe nas águas do 


Alasca. (167-132, 1987.7.11) 


   


Se o Alasca puder atrair os turistas, tornar-se-á um destino turístico de renome mundial. Este ano não 


esteve quente na Coreia? Nestas ocasiões, se tivésseis dinheiro poderíeis ter ido para o Alasca. 


Demora aproximadamente seis horas daqui para o Alasca. Se houver um vento contrário, o voo pode 


levar sete horas, mas é um voo de cinco ou seis horas. Se dormirdes no avião durante a noite e 


descerdes pela manhã, estareis na esfera de actividade de um dia.   


Se viajardes na sexta-feira à noite, pescardes sábado e domingo e depois apanhardes um avião à 


noite, podeis estar novamente no trabalho na segunda-feira pela manhã. Sempre que fordes ao 


Alasca, se olhardes para uma montanha distante vereis que o seu cume está coberto de neve. As 


montanhas nesta vizinhança estão todas cobertas com neve. Debaixo das colinas cobertas de neve, há 


um campo verde com um jardim de flores. Tem um oceano azul por baixo dessas flores, um oceano 


como uma lagoa bonita onde podeis ir pescar. Imaginai como é encantador aquele lugar! A área está 
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rodeada por montanhas altas que parecem uma tela. As árvores no Alasca são usadas para fazer os 
teclados para pianos. Elas crescem direitas e cobrem densamente a área. Debaixo da floresta, há 


muitas flores que nunca vistes antes. Elas podem ser encontradas perto dos lagos.   


Também há lá muitos animais, inclusive o veado. Muitos animais vivem nas margens da água. Uma 


vez que não há muito para comer, eles têm de beber água. No Inverno todas as algas morrem. Não há 


nada para comer por causa da neve espessa. Uma vez que eles sobrevivem com algas, há muitos 


veados, ursos e outros animais que vivem muito unidos ao oceano. (264-98, 1994.10.9)   


   


Quando fordes para o Alasca, tendes de usar roupa interior longa feita de pele porque faz frio até 


mesmo em Abril. Há neve nas montanhas perto daqui. Mas há um número ilimitado de peixe no mar. 


Peixes incontáveis nadam por todo o lado. Se lançardes a vossa linha de pesca, sentir-vos-eis 


excitados. Alguém que experimentou isto virá novamente, mesmo que lhe digam para não vir. Uma 


vez que tenhais essa experiência de pesca estimulante, nunca esquecereis a emoção.   


O Alasca também é um lugar bom para viver. Tem todas as conveniências à vossa disposição. O 


terreno do Alasca e as áreas costeiras também oferecem paisagens espectaculares. Dois terços da 


terra estão com neve que cobre as montanhas, com a maioria das pessoas a viver nas áreas verdes 


dos vales. O oceano é azul e as águias voam pelo céu. (262-280, 1994.8.1)   


   


Do Alasca, demora oito horas de avião para voar para Moscovo, seis horas para voar para Londres e 


dez horas para voar para a Cidade de Nova Iorque. Esta é a razão por que este lugar também é um 


centro importante de transporte. No futuro, não será um problema cultivar as planícies do Alasca 


através dos esforços humanos. Até mesmo agora eles fazem o cultivo em estufas. As bananas estão a 


ser cultivadas lá. Não vêm da zona tropical. (236-22, 1992.11.2)   


   


Pensai no que aconteceria se todos os produtos comestíveis fossem produzidos no Alasca. O Alasca 


é muitas vezes o tamanho da Coreia. É várias vezes maior que a Califórnia. A Califórnia é um dos 


maiores estados na América; assim o Alasca é muito vasto! Uma provisão ilimitada de matérias-


primas pode ser encontradas lá. O dono daquele lugar não é nem a União Soviética nem a América.   


Ambos os países mostram pouco interesse no Alasca. Eles criaram uma confusão com os seus 


próprios problemas económicos, problemas políticos e problemas administrativos, e por isso nem 


sequer pensam no consumo de matérias-primas. No futuro, a questão será sobre quem tem uma 


posição dominante em relação às matérias-primas. Estou a preparar-me para esse dia. (236-22, 


1992.11.2)   


   


Por este motivo quem quer que ocupe o Pólo Norte é importante. Ocupar o Pólo Norte é igual a 


dominar o mundo. Não é este o significado de um pólo? Uma vez que ocupeis o Pólo Norte e tomeis 


a posição de iniciativa, a ocupação do Pólo Sul ocorrerá automaticamente. (253-299, 1994.1.30)   


   


Já ouvistes falar do "espírito do Alasca"? O que é o espírito do Alasca? É levantar às cinco da manhã, 


tomar o pequeno-almoço, sair para o mar e voltar à meia-noite ou até mesmo à uma ou duas da 


manhã. Não vos é permitido voltar, se não cumprirdes a vossa porção de responsabilidade. Não há 


desculpas para qualquer situação. Tendes de cumprir a vossa responsabilidade durante o curso de 


treino.   


Por isso, não ides ver as pessoas a capturar peixe. Eu treino as pessoas a pescar para torná-las em 


líderes que, no futuro, possam ir para qualquer lugar no mundo. Não é qualquer um que pode 


capturar peixe. Deve ser feito profissionalmente. Só podeis capturar peixe depois de aprender as 


habilidades através de muitas experiências. (263-10, 1994.8.16)   


   


2.1.4. A indústria de piscicultura   


   


Se houver um professor de uma universidade marinha naquela área, ou se qualquer estudo sobre o 


peixe nestas águas tiver sido feito, deveis testar para ver se esses estudos estavam correctos e registar 
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com precisão os detalhes num livro. Deveis inspeccionar os mares que circundam os estados 
costeiros, reunir todas as pessoas e fazer planos para pescar em qualquer lugar que fordes. Nesses 


estados rodeados pelo oceano, deveis medir a profundidade e temperatura de todas as áreas de pesca, 


conduzir pesquisas sobre os tipos de peixe que vivem naquela área do mar e depois escrever um 


livro com os vossos resultados. Estou-vos a comprar barcos para o poderdes realizar. Todos os vinte 


e quatro estados rodeados pelo oceano deveriam compilar um livro sobre os seus portos de pesca. Se 


o vosso estado não estiver próximo dum oceano, então deveis fazê-lo centrado nos seus lagos. Então, 


a partir de agora, vou treinar toda gente a cultivar peixe. (94-109, 1977.7.29)   


   


Da última vez que fui para a Flórida, fui para o Everglades – as áreas pantanosas habitadas por 


jacarés. Vou fazer um acordo com a nação para lá construir um viveiro. Posso fazer viveiros para 


peixe de mar e para peixe de água doce. Posso fazer qualquer tipo de viveiro. Tudo é possível. No 


futuro, as praias secas perto de Nova Iorque também podem ser convertidas para viveiros de 


sapateiras ou qualquer tipo de peixe. Nisto devem ser feitos estudos. Pensai na vastidão em que este 


negócio se tornará. A alimentação animal pode ser feita dos ossos de peixe de mar. A forragem pode 


ser feita compondo o peixe pequeno capturado. Prevejo que se tornará um negócio tremendo. Pensai 


em operar em cada nação com uma rede global. Se também construirmos uma fábrica de enlatar, 


também se tornará um negócio excelente. (88-179, 1976.8.10)   


   


Uma vez que há relativamente poucas montanhas em partes grandes da América do Sul, podemos ter 


um papel líder através de encontrar água. Só devem ser cavados poços nesses lugares onde a água 


está disponível. Não encontrareis água noutros lugares, não importa quanto caveis. Esta é a razão por 


que podeis ganhar a vida só vendendo água. Podeis fazer tanta água quanta precisardes, pela 


evaporação da água do mar. Agora com a ajuda da ciência, podemos cavar túneis e fazer edifícios 


para piscicultura atravessando dezenas, centenas e até mesmo milhares de milhas. Podemos construir 


edifícios que são mais altos que o World Trade Center em Nova Iorque. No Pantanal, podemos criar 


peixe em edifícios de acordo com o tipo de peixe. Depois de introduzirmos todos os dados no 


computador, um cliente pode simplesmente pressionar um botão para escolher um certo peixe para 


comer para o almoço. Estamos a fazer um lugar onde as pessoas podem comer um prato fresco de 


peixe cru cortado às fatias, e servido imediatamente. (302-99, 1999.6.1)   


 


   


Há muitos grandes lagos no mundo. Só no Alasca há três milhares de lagos com uma área de mais de 


vinte mil pyung. Se pudessem ser criados peixes dentro de uma tal área, apoiaria duzentos ou até 


mesmo trezentos lares. Assim, quantos poderiam ser alimentados se houver três milhares de lagos? 


Se cada lago tiver vinte mil pyung, podem ser apoiadas seiscentos milhares de pessoas. Esta é a 


razão por que, se pudermos fazer viveiros nos lagos em África, forneceriam uma provisão alimentar 


para 650 milhões de pessoas. Então seria aliviada a escassez alimentar. O peixe é muito melhor para 


a saúde do que a carne de vaca ou qualquer outra carne de animais da terra. O peixe é facilmente 


digerido e absorvido. Por isso, chegará um tempo em que as pessoas não comerão carne ou carne de 


vaca, mesmo que lhes digam que o façam. (271-39, 1995.8.15)   


   


Quantos lagos há na Argentina, Brasil e Uruguai, na América do Sul? Há dezenas de milhares de 


lagos. Se houver três milhares de lagos no Alasca, então deve haver dezenas de milhares na América 


do Sul. Não há uma grande necessidade de água. Se assegurarmos uma área de várias centenas de 


pyung, a enchermos de água e criarmos um número de diferentes tipos de peixe, as pessoas podem 


facilmente viver deles. Se pudermos criar um lago artificial, e ensinar às pessoas o método correcto e 


a sua administração, elas poderiam viver dele. O problema alimentar seria resolvido. A situação 


económica pode ser melhorada em regiões que têm água e terra. Esta é a razão por que tendes de vos 


interessar pelo oceano e passar pelo treino da pesca. (289-50, 1997.12.30)   
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Por que me interesso pelo atum? Um atum pode pôr dois milhões de ovos. Mas na verdade só 0.8 
por cento destes ovos são incubados. Qual é a razão? Os peixes pequenos engolem esses ovos. Esta é 


a razão por que estou a pensar em fabricar uma piscicultura de atum. Se tivéssemos a tecnologia para 


incubar 100 por cento desses ovos, o problema alimentar da humanidade seria resolvido num 


momento. (119-63, 1982.7.3)   


   


Podereis numerar o peixe como quiserdes, por exemplo podeis nomear um "peixe número um." 


Então, esses números poderiam formar um sistema de nomeação unificado mundialmente. Um peixe 


poderia ser numerado como peixe cento e tal ou cinquenta e tal. Se houver um peixe especial de que 


gosteis, podeis telefonar e encomendá-lo pelo número. Podeis dizer-lhes que ides ao viveiro a 


determinada hora e pedir-lhes que vos preparem o peixe número tal e tal. A única coisa que precisais 


é uma faca de sashimi. Podeis fazer sashimi com aquele peixe em particular e ter uma refeição 


deliciosa. Um tal tempo chegará. (274-109, 1995.10.29)   


   


Sei que no futuro o maior negócio será criar em grandes lagos espalhados pelo mundo, e lá fazer 


piscicultura para que as pessoas possam pescar. Esta é a razão por que agora tenho de me preparar 


para tal. Por esta razão, estou a fazer viveiros, a capturar peixe e a pô-lo constantemente numa lagoa 


de pesca. Então, as pessoas podem pescar todos os doze meses do ano. (207-122, 1990.11.1)   


   


Se as pessoas criarem peixe para viver, em vez de construir grandes fazendas, não haverá qualquer 


problema para alimentar um simples lar, com apenas cinquenta pyung de terra. Podeis bombear tanta 


água do mar quanta quiserdes para o topo de uma alta montanha. Se não for suficiente, podeis 


adicionar alguma água salgada para ajustar a salinidade. Podeis fazer quanto quiserdes. Se 


montardes um viveiro de peixe nas montanhas e o tiverdes ao cuidado de uma pessoa, podeis criar 


peixe suficiente para alimentar centenas e milhões de pessoas. Esta é a razão por que fui para a 


América nesta altura, e saí para o mar. Ao deslocar-me para aqui e para acolá, procurei bons tipos de 


peixe e capturei-os para usar num viveiro. (189-290, 1989.6.17)   


   


Se não houver peixe onde fordes pescar, deveis fazer um viveiro e criá-lo. Chegou o tempo em que 


podeis criar peixes, transportá-los para um algum lugar e depois ir pescar. Se construirdes um 


viveiro de peixe num lugar com o clima e temperatura certos e criardes peixe, então, podeis levar 


qualquer tipo de peixe para qualquer lugar e colocá-lo onde as pessoas o possam capturar. Podeis 


transportá-los num barco, libertá-los e capturá-los novamente. Chegará o tempo em que podeis caçar 


animais – até mesmo tigres. Podeis acasalar lobos e libertá-los em coutadas para os caçar. Podeis 


caçar ursos. Também podeis acasalar outros animais para caçar. (275-104, 1995.11.3)   


   


Vou criar um viveiro de peixe. Agora o Japão pode preparar pratos de peixe cru porque eu os treinei. 


Foi a minha ideia. A tecnologia de colocar um filtro para circular água num tanque durante muito 


tempo veio dos nossos estudos. Por que é que precisamos de um viveiro de peixe? É porque as 


pessoas gostam de comer peixe vivo. Capturar peixe do mar não é suficiente para abastecer as 


necessidades. Claro que podemos fornecer peixe vivo através da pesca, mas também temos de 


distribuir peixe vivo depois de o criarmos nós mesmos. Estou a planear construir um viveiro de 


peixe em cada estado. Portanto, dei barcos One Hope para que as pessoas pudessem ser treinadas na 


pesca, mas não tenho a certeza se o estão a fazer ou não. Se estiverem, então, no futuro, podem 


sobreviver ao vender trinta a cinquenta barcos. Isto é internacional. Houve muitas pessoas há dez 


anos atrás que disseram que comprariam o barco One Hope.   


O Corpo da Marinha encomendou setenta e dois barcos, mas eu não os quis vender. Por que é que 


não os vendi? Vós não imaginais como este barco é bom. Agora, como já falei, todas as pessoas 


sabem que este barco é o melhor barco para pescar. Esta é a razão por que todos o querem comprar. 


Então, agora estou a pensar vender o barco publicamente. Aqueles que pescam sabem como este 


barco é bom. Esta é a razão por que o querem comprar. Realmente é um barco maravilhoso. (207-


120, 1990.11.1)   
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Não há cerca de 150.000 diplomados em universidades, que estão desempregados? Esta é a razão 


por que estou no negócio marinho e a criar viveiros de peixe. Estou a fazer isto até mesmo em 


Espanha. Nós capturámos alguns atuns vivos e estamos a criá-los. Vendê-los-emos em Janeiro. 


Darão um bom lucro. Sou como um mágico que pode fazer qualquer coisa. (209-317, 1990.11.30)   


   


A partir de agora, começarei a transformar terra árida em terreno fértil para salvar aqueles que estão 


a morrer à fome. Tudo o que preciso é de terra e de água. Criarei peixe em lugares com água. 


Construirei viveiros de peixe. Na terra, plantarei cinco tipos diferentes de cereais. O povo ocidental 


não ensinou os Africanos a cultivar a terra. Esta é a razão por que eles não prosperaram. Isto deve 


ser indemnizado. (246-82, 1993.3.23)    


   


Fiz viveiros para as dezenas de milhões das pessoas que morrem de fome neste mundo. Sou a única 


pessoa que, representando toda a humanidade, pode resolver o problema da destruição da camada do 


ozono causada pela poluição ambiental. Tenho de avançar tomando interesse em todos os campos.   


Se não o fizer, vós deveis ir mesmo que derrameis as vossas lágrimas e suor. Também deveis estar 


determinados a deixar as vossas pegadas em cima das minhas. O caminho do Princípio está em 


seguir os passos ao longo da caminhada. Não podeis saltar esses passos dados. O avô e os pais têm 


de seguir este caminho. Até mesmo os descendentes e as gerações que estão para vir também têm de 


seguir o caminho do Princípio exactamente do mesmo modo. Este é o caminho da indemnização. 


(246-202, 1993.4.16)   


   


2.1.5. A Igreja do Oceano e o treino no mar   


   


A Igreja da Unificação é um movimento global da qual sou o líder. Embora seja Coreano, muitas 


pessoas ocidentais reconhecem que o meu trabalho não é só para a Coreia, mas também para o 


mundo inteiro. Com coragem e valor, estou a construir uma associação global, até mesmo em face 


de perseguição na terra e mar.   


Nesse sentido, fiz uma declaração espantosa quando mencionei o título, Igreja do Oceano, depois de 


construir este sistema baseado na religião, em vez dum sistema geral de pensamento. Este é um 


curso espantoso que estabeleci. A partir de agora, o que vou fazer com a Igreja do Oceano? Não é 


sair simplesmente para o oceano para treinar. O propósito é dominar e amar o oceano. Não pretendo 


fazer algo sobre o oceano, dominando-o. Vou alimentar o oceano de acordo com a intenção original 


do Criador, e torná-lo o palco central para unir o mundo. (128-249, 1983.8.28)   


   


Os homens sobem aos barcos e galgam as ondas. A maioria das mulheres não o faria. Como é bom! 


Esta é a razão por que ando de barco. Ando de barco para vos ensinar este facto. Assumi a 


responsabilidade para no futuro abrir caminho no oceano. Por isso, desde que me sigais e gosteis de 


mim, não podeis deixar de preferir esses barcos. É assim que se passa na vida.   


Quantos quilos pesa um atum grande? Pesa mais de mil quilos. Há muitos atuns que pesam mais de 


mil libras. Um atum comum pesa oito vezes mais que uma pessoa que pesa 120 libras. Pensai nisto. 


Como nos sentiríamos ao capturar um tal peixe? Não há maior negócio que pescar atum gigante. Se 


capturares um desses atuns podeis comer dele durante um ano. Comendo uma libra de atum por dia, 


levaria três anos a consumir um atum. (119-63, 1982.7.3)   


   


Porque a terra está a tornar-se sobrepovoada, temos de construir barcos e sair para o mar. Um mundo 


em que as pessoas moram no mar chegará no futuro não muito distante. O que vamos fazer no 


oceano? Todos os membros masculinos da Igreja da Unificação viverão em bases no mundo do 


oceano. Quando ocuparmos esta esfera, podemos ter um impacto significativo em todas as culturas 


do mundo. Os homens da Igreja da Unificação deveriam estabelecer-se em áreas costeiras e assim 


ocupar as costas de todo o mundo. (116-326, 1982.1.2)   
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Dada a provisão ilimitada de recursos marinhos nos mares que cercam os Estados Unidos, a 
Administração Marítima Norte Americana está a encorajar o desenvolvimento dos recursos 


marinhos da América. Mas poucas pessoas gostam da vida no mar. Por isso, o governo Norte 


Americano desenvolveu um plano de subsídio que permitiria a um indivíduo usufruir de um navio de 


pesca de cento e vinte toneladas, no valor de dois milhões de dólares, desde que respeitasse duas 


condições: pagaria dez por cento do preço do barco e trabalharia nele durante dois anos e meio. 


Como sabeis, um barco de cento e vinte toneladas é enorme. 


Pela mesma razão, estou a desenvolver negócios de recursos do oceano em trezentos portos. 


Especificamente projectei e fiz navios. Projectei e fiz pequenos barcos de pesca e até criei mesmo 


um navio verdadeiramente bonito que é bom para treinar. Para treinar as pessoas a capturar peixe, 


estou a fazer uma frota de dez barcos unida a um navio grande. Isso significa que uma pessoa sai 


com onze barcos sob o seu comando. Fiz saber que se cinco destes comandantes fizessem uma tal 


frota, eu dar-lhes-ia um barco de trinta mil dólares. Então, nós podemos vender até mesmo cada um 


destes barcos mais pequenos por trinta mil dólares. Actualmente, também estou a planear o 


desenvolvimento das cidades de pesca. (110-202, 1980.11.17)   


   


Estou a desenvolver um plano para juntar e educar sessenta aprendizes em cada um dos trinta locais 


que escolhi no outro dia. Uma vez que este padrão seja alcançado nestes trinta locais, ampliá-lo-ei a 


trezentos locais e nomearei aqueles que se formaram na escola de teologia para se encarregarem de 


fazer Igrejas do Oceano. Este tipo de igreja nunca existiu na história. Sob o nome, Igreja do Oceano, 


eles irão nos barcos e organizarão serviços ao domingo. Actualmente estou a fazer preparações para 


lançar este programa. O que acontecerá quando começar? Os nossos membros só precisam de ir nos 


barcos durante dois anos. Uma vez que temos barcos grandes, os membros podem fazer turnos 


organizando serviços da Igreja do Oceano.   


Com o apoio do presidente da câmara duma cidade e do chefe da guarda costeira, a nação pode 


produzir tantos barcos quantos precisarmos. Posso facilmente pagar 10 por cento daquela quantia. 


Quando tal acontecer, teremos milhares de navios. Para fazer com que isso aconteça e ampliar a 


fundação, estou a preparar estas coisas na Europa e mesmo no Japão, pelo planeamento de uma 


organização de mercado internacional no departamento das missões. Estou-me a preparar agora para 


esta tremenda tarefa. (110-204, 1980.11.17)   


   


Quando fizerdes Igreja Lar, os trezentos barcos são barcos de Igreja Lar. É uma Igreja do Oceano. Se 


o vosso caminho se torna difícil numa cidade portuária, então perguntai simplesmente: "Onde está 


ancorado o One Hope? " Todas as pessoas de lá saberiam o seu local. Todas as pessoas nas costas da 


América saberiam. Estaríamos todos lá reunidos a cantar e a rezar. Estaríamos a rezar até mesmo 


enquanto almoçássemos. (108-217, 1980.10.5)   


   


Temos trinta barcos de camarão na América do Sul e outros cinco para a captura do atum. Por 


conseguinte, agora estou a pensar levar os nossos membros principais a começar o treino no oceano, 


durante dezoito meses. Os líderes da Igreja da Unificação têm de participar dois domingos por ano 


em actividades da Igreja do Oceano. De facto, não há qualquer líder de igreja quando estamos em 


actividades da Igreja do Oceano, porque farei com que todos participem. Esta é a razão por que dou 


a ordem, "Tu! Vai para aquele lugar e pesca!" Não sabereis de antemão quando tereis de ir. (119-256, 


1982.9.13)   


   


Tenho-me levantado às cinco da manhã e saído para o mar num barco até às onze da noite, desde 


Abril deste ano até agora. Algumas pessoas soltam a sua língua e dizem: "Um homem velho de 


setenta anos está a sair num barco a pescar todo o dia, enquanto os jovens fogem, escondendo-se 


para dormirem!" Quando o estou a ouvir, penso, "Estou a cometer um pecado grave. Por que é que 


faço sofrer tanto estas pessoas jovens?" Mas faço-o porque se eles puderem superar estas coisas 


agora, não declinarão e poderão subir ao topo do mundo. (223-280, 1991.11.12)   
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Estou a treinar-vos. Quantos daqui podem manter-se em ritmo comigo? Esta pesca é trabalho árduo. 
Não há nenhum trabalho mais pesado que este. Tendes de vos manter a pescar todo o dia. Não vos é 


permitido sentar durante dez dias. Antes de o saberdes, serão doze da noite. No Alasca, é ainda dia à 


meia-noite. Ainda é dia à uma da manhã. Quantas horas leva se despertardes às cinco da manhã e 


ficardes acordados até às doze da noite? Pescareis durante dezanove horas. (231-308, 1992.6.21)   


   


A linha costeira é o limite entre o oceano e a terra. Agora, o oceano e a terra devem ser conectados 


entre si. A linha divisória onde se sobrepõe o propósito para a terra e o propósito para o oceano só 


pode ser encontrada na linha costeira. No futuro, quando a necessidade da terra e do oceano for 


reconhecida, a linha costeira será a coisa mais importante. Acredito que chegará um tempo em que 


as terras costeiras se tornarão mais caras que qualquer outra parcela de terra. (128-249, 1983.8.28)   


   


Por que é que estou envolvido na indústria de produtos marinhos? Por que é que estou a fazer navios 


no Alabama? Se os estudantes de teologia não quiserem vir para a Igreja do Oceano, tornarei as 


mulheres em capitães, e então pedir-lhes-ei que tragam os homens e os esbofeteiem dizendo: "Vós 


tratantes! Como pode, um homem, não fazer isto quando eu o faço?" Terei estas mulheres capitães a 


trazer e a guiar os homens na Igreja do Oceano. Se alguns deles recusarem ir nos barcos, as mulheres 


devem esbofeteá-los. Se os homens recusarem embarcar, tornarei as mulheres em capitães e elas 


farão este trabalho. (116-326, 1982.1.2)   


   


2.2. A providência do oceano centrada na América do Sul   


   


2.2.1. A construção de Jardim, o Novo Éden   


   


Quão incómodo é para vós irdes para o Jardim? Tendes de ansiar pelo Jardim, embora comparado a 


outros lugares, seja um lugar que vós nunca desejais visitar novamente. Tendes de derramar lágrimas 


com o desejo de lá ir. Deveis ansiá-lo quando olhais para a lua e para o sol. Deveis olhar para todas 


as formas de vida e toda a criação que está aos cuidados do sol e expor os vossos sentimentos 


íntimos. Deveis eliminar do vosso coração qualquer coisa que daria razão para oferecerdes condições 


de oferta sacrificial perante um Deus triste. Jardim é o Éden original onde a criação está unida, como 


um museu do universo.   


Então, Jardim é uma área focal de toda a criação. Tendes de ir ao Jardim onde existe a criação 


primitiva e derramar o vosso sangue e suor durante pelo menos três anos. Tendes de labutar durante 


três anos pela causa da libertação da terra natal. Tendes de labutar na água. Porque a água representa 


o mundo, tendes de construir o Céu no meio da água. Também tendes de construir aquilo que os 


Verdadeiros Pais construíram. (303-157, 1999.8.17)   


   


Temos de rapidamente cuidar e restaurar a criação que declinou devido à Queda. Mais uma vez, 


temos de disseminar neste mundo as espécies que foram extintas no passado. Esta é a razão por que 


precisamos de um museu das aves, pois há mais de 1.500 espécies de aves. Deveríamos fazer 1.500 


museus separados de aves e também museus de insectos. Quando estes museus estiverem feitos, as 


pessoas do mundo visitarão Jardim como um centro educacional para as crianças, uma vez que lá os 


museus emergiram dentro da providência de Deus. Estamos a desenvolver Jardim para criar um 


ambiente no qual Deus possa encontrar alegria ao ver a Sua criação. Isso significa que Jardim é o 


Éden. Muitas pessoas disseram que o Senhor da Segunda Vinda vai aparecer primeiro naquele lugar. 


(294-56, 1998.6.10)   


   


O que significa a palavra Jardim? Pode significar, "Entrar no lugar da Queda." Tem o nome de 


Jardim porque Satanás invadiu a posição dos nossos primeiros antepassados. Para os nossos 


antepassados que tinham caído no Jardim do Éden, Satanás disse: "Pantanal" que quer dizer: "estou-


vos a vender". Satanás está-vos a vender e a dizer: "Salobra – tentem salvá-los. " Salobra quer dizer, 


"ressuscitá-los." Estas palavras sugerem estes significados em Coreano. (294-56, 1998.6.10)   
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O melhor tipo de água no Brasil é água barrenta amarela. O rio barrento amarelo é chamado o Rio 


Dourado. Por outro lado, a água transparente é chamada Rio Cristalino ou Prateado. Comprámos 


terra na área do delta onde estes dois rios se encontram, e lá construímos a nossa base do Jardim. 


(285-136, 1997.4.21)   


   


Seria muito agradável fazer aqui um viveiro de peixe. Há muita excitação no Paraguai porque tem 


um excesso de electricidade; e controlando a temperatura dos lagos, o peixe do sul pode ser criado 


no norte. Se puderdes controlar a temperatura na área do norte para os peixes que aqui vivem em 


Miranda à volta de Jardim, tereis pessoas do sul e do norte a vir aqui para ver o peixe.   


Se, na região do sul, disserdes, "só gosto do Alasca", sereis então um fracasso. Tendes de dizer que 


gostais do Alasca e das áreas do sul se quiserdes passar no teste. Se alguém puder seguir a minha 


directiva para morar no Alasca de manhã, e depois na América do Sul à noite, e concordar viver 


daquele modo toda a sua vida inteira, então ele pode tornar-se o responsável que pode governar todo 


o Alasca e o mundo do sul. Deus quer encontrar esse tipo de pessoa. (276-77, 1996.2.4)   


   


Só há umas Quedas do Iguaçu. Como uma área turística não é inferior a nenhuma outra. Podeis 


nadar lá. Há douradas e muitos outros tipos de peixe. Os peixes estão sempre a morder, e se lhes 


derdes comida, eles pularão para dentro da vossa cesta de captura de peixe. Se as crianças fossem 


para lá, elas fariam uma grande agitação, exigindo viver lá. As pessoas das áreas próximas 


interrogam-se: "Por que é que o Rev. Moon se interessou por Jardim?" Mas quando elas visitam, 


exclamam: "Ho! aqui é como o Céu. O governo do estado não se apercebeu disto. Eles podem sentir 


como se fossem privados desta terra pelo Rev. Moon!" Esta é a razão por que o estado é forçado a 


ajudar-me. (279-198, 1996.8.4)   


    


Estamos a criar muitas espécies de papagaios na nossa fazenda do Jardim. Os papagaios podem viver 


juntos com pessoas naturalmente. As avestruzes frequentemente vêm até nós porque lhes damos 


comida. Tornaram-se agora tão próximas das pessoas que não fogem mesmo até quando alguém se 


aproxima delas com comida. Estou a pensar criar um mundo onde Adão se possa misturar com a 


criação, tal como no tempo quando Deus estava feliz a contemplá-la. Isto é o que agora estou a fazer. 


(278-103, 1996.5.1)   


   


Eu amo a água. A água é a fonte de toda a vida. Ela abraça e absorve tudo. Há dois rios em Jardim: o 


Rio Miranda e o Rio da Prata que são como yang e yin. A água no Rio da Prata é transparente, 


enquanto que a água no Rio Miranda é barrenta. Normalmente, as pessoas fogem quando há água 


barrenta, mas ontem vi uma corrente de água clara a ser puxada sem qualquer resistência por um 


moinho de água. Com dignidade, a água clara uniu-se à água barrenta e mudou a sua cor. Contudo 


com a passagem dos dias, a água ganha a força para recuperar a sua cor e se purificar à medida que 


continua a correr. (276-140, 1996.2.18)   


   


Pouco importa a sujidade da água, ela sabe equilibrar-se. As pessoas também deveriam saber 


equilibrar-se. A minha vinda aqui para o Jardim não significa que tenha alguma relação especial com 


o Brasil. Há pessoas que vivem aqui representando as cinco cores das diferentes raças. Embora não 


fale o seu idioma, não penso que sejam uma espécie diferente. São da minha família – os meus 


irmãos e irmãs mais novos. Estou a encontrá-los novamente depois de ter vivido separadamente 


durante seis mil anos. Esta é a razão por que eles me dão as boas-vindas naturalmente com alegria, 


embora não partilhemos o mesmo idioma, hábitos e tradições. (276-90, 1996.2.4)   


   


No futuro, este lugar terá grande valor. Agora é um lugar valioso e assim eu vim aqui para o 


Pantanal. Esta é a razão por que penso que deveríamos comprar terra aqui, em Salobra e Jardim. O 


Pantanal pode conectar-se com esta área. Estamos a conectar com o Pantanal. (293-263, 1998.6.1)   
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No futuro, este lugar tornar-se-á uma atracção turística que se tornará mundialmente conhecida pela 
sua beleza paisagística. Estou a decidir o que é que pode reunir ambos os mundos espiritual e físico. 


É onde a água e a terra se unem. O que é interessante é haver erva à superfície da água. Aqui, onde a 


terra e a água se encontram, estou a tomar as decisões para todas estas coisas e a avançar a 


providência de Deus. (293-272, 1998.6.2)   


   


A Igreja da Unificação fez a Declaração de Jardim. Eu anunciei o segundo curso de quarenta anos. 


Estamos a restaurar o Éden, que significa que retornamos ao Éden. Temos de voltar ao Éden e 


estabelecer um padrão de equilíbrio para a fé absoluta de Deus, amor absoluto e obediência absoluta. 


Esta é a razão por que, no Jardim, proclamei o padrão de fé absoluta, amor absoluto e obediência 


absoluta. Ao fazê-lo, posso tomar conta do mundo inteiro e de toda a criação antes da Queda que 


foram criados na fundação de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta e ter-lhe acesso 


dentro da mesma esfera. Esta é a razão por que estou a educar as pessoas no Jardim.   


As famílias abençoadas elevaram-se no padrão vertical, mas não estabeleceram o padrão horizontal 


no Jardim. Por isso, a partir de agora, as famílias devem ser estabelecidas para poder viver junto com 


Deus no padrão horizontal. Para facilitar isto, fiz um centro de educação para famílias ideais 


direccionadas para a paz mundial, e tenho estado a reeducar as famílias que até agora foram 


abençoadas. Tenho de as treinar novamente com os conteúdos que lhes permitam unirem-se à 


família gloriosa absoluta de Deus. Isto é o treino familiar, que tem lugar no Jardim. (294-319, 


1998.8.9)   


   


Se vamos ter estudantes da escola primária, intermédia e secundária no Jardim, precisaremos de oito 


salas de aula. Desenvolvi um programa para construir uma escola primária e escola secundária que 


pode acomodar doze salas de aula. Estou a estabelecer a fundação para duas mil pessoas virem em 


qualquer altura ao Jardim e para lá viverem. Com sangue e suor, estou a preparar a fundação 


educacional com o anfiteatro para conferências como o foco. Estou a preparar para construir uma 


escola primária, intermédia, e secundária com uma universidade – começando primeiro com a escola 


primária. Há trinta e três cidades à volta do Jardim e a maioria delas tem instalações de escola 


intermédia e secundária.   


Agora, estou a fazer todas as preparações aqui na sede do Jardim e a estabelecer um sistema para a 


escola primária, intermédia e secundária, assim como uma universidade. O propósito é educar as 


pessoas inteligentes desta área e dispersá-las por toda a nação no futuro. Esta é a razão por que 


podem ser acomodadas 2.500 pessoas aqui. Estou agora a construir um anfiteatro para conferências 


que pode levar 10.000 pessoas. Este tornar-se-á um anfiteatro para as trinta e três cidades deste 


estado se juntarem em harmonia. O governo Brasileiro não pode realizar isto. (281-295, 1997.3.9)   


   


O plano de educação para o Jardim é ensinar acerca da indústria de produtos marinhos, silvicultura, 


agricultura e também sobre a fabricação. Uma vez que conheço os detalhes globais para isto, estou a 


fazer com que cada cidade funcione como uma sede. Estou a pensar ampliar o mesmo modelo que 


foi construído no Jardim, para criar uma universidade, centrada em faculdades baseadas naquele 


sistema. Isto é muito interessante.   


O Uruguai teve trinta e três líderes da independência. Havia trinta e três patriotas que estavam na 


Primeira Marcha do Movimento de Independência da Coreia. As Américas têm trinta e três nações. 


Um facto interessante é ter trinta e três cidades situadas no estado onde o Jardim fica situado. É 


providencial que todas as coisas se uniram centradas nesses trinta e três patriotas e estão agora a cair 


no lugar completa e automaticamente. No Jardim há uma profecia que diz:" Virá uma pessoa do 


Oriente e construirá a sua base segura no Jardim. Se o seu nome se tornar amplamente conhecido, 


essa pessoa é o Messias que vem." Os Índios já sabem isto. Eles sabem que um Coreano virá para o 


Jardim para iniciar um movimento para reformar tudo, inclusive a ideologia, e que esta pessoa será o 


Messias. Há sinais que indicam uma possibilidade de todos os Índios serem incluídos. (281-297, 


1997.3.9)   
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Posso sentir verdadeiramente que Deus existe. Havia trinta e três líderes que fizeram parte do 
Movimento Mansei para a Independência de Coreia. O Uruguai está exactamente no lado oposto do 


globo, da Coreia. O movimento de independência do Uruguai teve trinta e três líderes. Há trinta e 


três nações nas Américas. Estou a trabalhar agora no Jardim. Há trinta e três cidades naquela área. É 


verdadeiramente místico. Há trinta e três cidades principais ao redor daquela área. É realmente 


extraordinário. (281-245, 1997.2.14)   


   


Pesquisei uma área com um raio de duzentos quilómetros a partir do Jardim para ver que tipo de 


peixe habita a área. Explorei a área enquanto fui mordido por mosquitos. Será que o fiz por 


dinheiro? Será que o fiz por fama? Será que o fiz para apoio político? Fi-lo para salvar as pessoas 


que agonizam. Elas são meus irmãos. Se eu não pensar assim, então quem salvará as pessoas do 


mundo? Será que algum político ou nação já pensou nisso? Com esta fundação, nós desenterraremos 


todos os recursos de matéria-prima no solo e exportá-los-emos. Fá-lo-ei do modo que quiserem. Se 


precisarem de uma fábrica, construi-la-ei. Se houver algo que eles precisem, fornecê-lo-ei. Sou 


alguém capaz de fazer tais coisas. (276-196, 1996.2.19)   


   


Uma vez que temos quatrocentos quilómetros de terra no Jardim, construirei uma fábrica de farinha 


de peixe. A França, Itália, Alemanha, América, Japão e outras nações avançadas conduziram estudos 


nesta fonte alimentar, mas falharam em cumprir naquilo que tivemos êxito em desenvolver. Todo o 


mundo fará farinha de peixe e abrirá caminho para distribuir alimento. Uma vez que o transporte é o 


problema, estamos a dizer à ONU e à Cruz Vermelha: "Juntos vamos salvar as pessoas em aflição do 


mundo!" Na área da agricultura, dentro da área de quatrocentos quilómetros do Jardim, plantei 


feijões, milho, mandioca e outros cereais. Tudo o que é colhido aqui é transformado em farinha e 


depois ampliarei a quantidade vinte vezes para salvar as pessoas em aflição.   


Então onde é que vamos capturar peixe? Onde é que podemos fazer farinha de peixe? Aqui há 


muitos rios. Podemos fazer um lago e um local de pesca para capturar peixe. Estamos a comprar 


tudo isto para as pessoas em aflição. Um peixe fresco vivo pode transformar-se em farinha, em dez 


minutos. Isto é algo que é bem-vindo ao Jardim ou não? (276-194, 1996.2.19) 


   


As pessoas em aflição nos países do Terceiro Mundo sabem que estou a passar por sofrimentos para 


os salvar. A palavra foi dita, e todos eles sabem que a partir do peixe estou a fazer farinha de peixe. 


Eles sabem que fiz uma fazenda no Jardim e que eu estou a fazer preparativos para construir uma 


fábrica de farinha. No futuro, todos os seres humanos tornar-se-ão membros da Igreja da Unificação. 


Quando pensais nisto, será que essas pessoas virão ao Jardim, ou não? Todos eles tentarão visitar os 


lugares onde estive e onde deixei o meu nome. Cada um desses lugares tornou-se uma Terra Santa.   


As pessoas do mundo cantarão elogios à minha fundação meritória de ter passado por sofrimentos 


para salvar a humanidade, ao criar peixe. Todas as pessoas acelerarão os seus passos, e os seus gritos 


para construir o reino celestial ressonarão através do mundo. (277-142, 1996.4.7)   


   


O Brasil e o Uruguai têm recursos abundantes que permitem às pessoas ter as suas próprias quintas e 


levar vidas auto-suficientes. Estou a pensar educar as pessoas que vão cultivar a terra em África, 


mandando-as fazer uma quinta modelo, plantar árvores e fazer todo o tipo de coisas. Por esta razão, 


quando elas partirem, planeio enviá-las ao dar-lhes trezentas vacas, de forma a que lhes seja dado um 


rancho nos seus países. Elas competirão entre si em 160 nações. Levarão os animais jovens que 


criaram aqui. Ficareis sem nada se continuardes a gastar o dinheiro. Contudo, quanto mais usardes as 


vossas vacas, mais prosperareis. Sois todos pessoas que viveram uma vida triste, mas agora podeis 


tornar-vos donos de uma fazenda a nível mundial, ou donos de uma quinta. Também vos podeis 


ocupar em indústrias marinhas e na pesca. Um domínio global está preparado no qual podeis ir a 


qualquer lugar e divertir-vos. (266-139, 1994.12.22)   


   


Primeiro, quando aqui viemos, mil hectares custavam 700.000 dólares. Eles deram-nos setecentas 


vacas por 700.000 dólares, incluindo a quinta. O Paraguai é esse tipo de lugar. Lá todos criam 
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galinhas. Foram incluídos os tractores e o equipamento necessário para cultivar. Vou instruí-los 
como criar uma cidade natal e país ideal.   


Se venderdes a vossa terra e doardes o dinheiro para ajudar a comprar mais terra, então no futuro 


devolver-vos-ei tudo de novo. Tudo será desenvolvido; assim ninguém morrerá de fome. Naquela 


quinta, pode fazer-se um jardim de infância, escola intermédia e secundária e até mesmo uma 


universidade. Realmente, as pessoas das cinco cores diferentes viverão juntas. Se a área local for 


desenvolvida, a carga positiva recriará a sua parceira. Estais interessados? Então será bom. As 


pessoas poderão lá pescar e caçar. Estou a fazer preparações para algo global. (266-139, 1994.12.22)   


   


Naquela prado espaçoso, encontrareis espécies incontáveis de frutos, pássaros e animais. Quando 


estenderdes a vossa cana de pesca, encontrareis montes de peixe onde quer que haja água. Se as 


mulheres que estão a preparar o jantar não tiverem acepipes, podem ir pela porta das traseiras para 


onde corre o rio; podem ir pescar e fritar a sua captura. O Brasil é esse tipo de nação. Não há outro 


lugar assim no mundo. É um lugar único. Se lançardes a vossa rede, podeis capturar um saco cheio 


de peixe. (267-59, 1994.12.27)   


   


No futuro, podeis fazer um viveiro de peixe e uma coutada de caça e também tomar conta de um 


rancho. Na Primavera, numerosos peixes nadam pelo rio acima. O Rio Miranda está perto, e eu 


cavarei um canal a partir dele. Então, este rio cobrirá uma área igual a pelo menos dez rios juntos. Se 


pudermos bloquear o rio na Primavera quando vêm os peixes e impedi-los de sair, então, podemos 


fazer um local de pesca através das estações todo o ano. Assim, tornar-se-á um lugar de renome 


mundial onde podemos criar peixe e ter locais de pesca transcendendo as estações. O que prende o 


meu interesse é o Lago do Pantanal que tem 3.600 tipos de peixe. Eu deveria capturar estes peixes, 


criá-los num viveiro e criar 3.600 locais de pesca. Desenvolverei um método para acasalar esses 


peixes e ampliar isto para diferentes lugares no mundo. (270-55, 1995.5.4)   


   


Os Estados Unidos estão no topo, e a América do Sul está ao fundo. Fui ao distrito montanhoso mais 


impopular no Brasil, que o país que os Estados Unidos mais detesta, na América do Sul, o continente 


que os Estados Unidos parece detestar como um todo. Fui para este lugar chamado Jardim e fiz 


amizade com pássaros, cobras e peixes, enquanto fui mordido por mosquitos. Um fundador de uma 


religião está a fazer caminhadas a pé descalço à volta da área.  Quando me vedes, provavelmente 


direis: "Aquele não é o fundador da nossa Igreja da Unificação". Estou a viver de tal modo que as 


pessoas dirão que sou um agricultor genuíno ou pescador. Num ano e seis meses, a fundação que 


estabeleci na América durante vinte e quatro anos foi imediatamente elevada. (293-293, 1998.6.7)   


   


Estabeleci a Universidade de Bridgeport e a Universidade de Sun Moon. Agora estabelecerei uma 


universidade na América do Sul, juntamente com um jardim de infância, escola intermédia e 


secundária no Jardim. Estou a fazer todas os preparativos necessários para que as pessoas passem 


por esta universidade. As outras universidades no mundo não são precisas. Qual é a vantagem de ir 


para qualquer outro lugar? Todas elas se tornaram um grupo degenerado de homossexuais e lésbicas. 


As outras universidades são como um farol que destrói a fundação moral. Elas são as bases para o 


inimigo de Deus, algo como a base do exército de Satanás e a sede do poder de Satanás. Elas estão a 


exercer a sua influência a partir daí. Temos de destruir a sua influência. Reivindicam que Deus está 


morto. (303-231, 1999.8.31)   


   


2. 2. 2. A Terra Santa do Pantanal 


   


As terras húmidas do Pantanal são duas vezes o tamanho do Japão. Há 3.600 espécies de peixe nas 


terras húmidas do Pantanal. Estou a dizer-vos que 3.600 espécies de peixe vivem nessas águas. 


Então a questão é quantos lagos e presas de água há a nível mundial que têm a mesma temperatura 


de água e ambiente semelhantes. Estou a estudar cada uma destas categorias para criar lugares onde 


nós podemos criar peixe. Então isto pode ser feito mundialmente. (271-39, 1995.8.15)   
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Há muitos lugares no Pantanal onde a natureza esteve intacta e permanece igual tal como quando 


primeiro foi criada por Deus. Noutros lugares, muitas espécies não puderam manter o seu padrão e 


extinguiram-se. Contudo, esta área ao redor do Pantanal e o vale da Amazónia permanece intacta.    


(296-20, 1998.10.1)   


   


Aqui, a natureza existe e um microcosmos da criação permanece tal como quando primeiro foi 


criada por Deus.   


Por que é que vim aqui? Não sou o único que veio. Deus veio comigo e ama toda a criação que foi 


sacrificada ao longo da história. No tempo de Noé, os peixes não foram julgados. Vim aqui ao 


Pantanal estabelecer um caminho para a criação voltar através da indemnização, ao estabelecer laços 


com o peixe intacto pelo julgamento do dilúvio. Temos de amar todas as coisas que foram criadas 


por Deus. Tenho a responsabilidade de proteger isto. Deveríamos aumentar o número de espécies. 


Não deveríamos exterminá-las, tornando assim a criação em número menor que quando primeiro foi 


criada por Deus. (300-266, 1999.3.24)   


   


Há muitos tipos de plantas e 3.600 espécies de peixe no Pantanal. Há 3.000 espécies de peixe no Rio 


da Amazónia, mas 3.600 espécies no Pantanal. Imaginai tantos tipos de peixe. Há tipos incontáveis 


de criação, desde plantas até cereais e árvores. Deus não criou como se executasse truques mágicos 


como o de Hong Gil-dong onde coisas aparecem simplesmente com o comando para que apareçam. 


Deus tinha um plano e criou estas coisas de forma a que todos os seus conteúdos estruturais 


estivessem em linha com as leis do mundo natural e condições climáticas. (291-164, 1998.3.11)   


   


O Pantanal é um lugar que se pode tornar uma habitação de tesouro primordial para os animais e 


plantas que foram criados originalmente por Deus. Estou a estabelecer um movimento internacional 


para proteger e preservar as criações de Deus. Ireis ou não cooperar comigo?   


A humanidade caiu por causa de Eva. Esta é a razão por que ordenei aos messias nacionais 


Japoneses para liderar nas actividades do Pantanal. É algo pelo qual possamos estar reconhecidos ou 


ter ressentimentos? Uma mãe venderia a sua própria carne para criar a sua criança. Tendes de ajudar 


a criar plantas e animais. Se o Japão puder conectar a sua linhagem à terra deste mundo, ela tornar-


se-á automaticamente a sua posse. (304-255, 1999.11.8)   


   


Há 3.600 espécies de peixe no Vale da Amazónia e nos interiores do Pantanal. Há 3.600 espécies, 


mas toda a criação permanece na sua forma original, como quando foi criada por Deus no Vale da 


Amazónia e no Vale do Rio Paraguai. Centrado nestas 3.600 espécies de peixe, estou a fazer um 


viveiro de peixe. Aqueles que estão interessados em peixe virão aqui, mesmo que se lhes diga que 


não venham. Uma vez que temos uma companhia impressora de um jornal, estou a difundir a palavra 


que temos um viveiro de peixe que cria 3.600 espécies. Se disséssemos: "Nós criamos 36 espécies de 


peixe e este número subirá em breve para 360, e num par de anos teremos 3.600 espécies de peixe", 


então, as pessoas que estão interessadas em peixe viriam ao nosso viveiro, ou não? (292-24, 


1998.3.27)   


   


Não podeis imaginar quanto peixe vive num lugar como o Pantanal. Se lançardes algo à água, 


desaparece depressa. Tal como um relâmpago, desaparece num momento. Até mesmo algo sujo é 


limpo imediatamente pelos peixes. Há muitas espécies de peixe, todos misturados, e cada espécie 


alimenta-se de coisas diferentes. Quando comem, estão incansavelmente a limpar as águas. 


Essencialmente eles estão a limpar a água. Não vivem pela sua própria causa. Eles estão a trazer 


ordem ao ambiente e a limpar os seus ambientes ao viverem juntos, enquanto se ajudam uns aos 


outros. Este é o sistema cooperativo na natureza. Também, no Pantanal há uma planta chamada 


jacinto de água. Se examinardes a parte de trás de uma das suas folhas, encontrareis muitos bichos a 


comê-la. Se lhes for dada a oportunidade, esses bichos comeriam todas as folhas. Porém, uma vez 
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que há lá um peixe que come esses bichos em particular, então a planta sobrevive. (293-283, 
1998.6.17)   


   


O Surubi é um peixe que se alimenta no fundo da água, parecido a um peixe gato. A Boga gosta de 


água a correr, e a Dourada é um peixe que vive nos lugares onde as correntes de água são rápidas. A 


Boga desaparece no minuto em que lançais a vossa linha e isco. A Dourada raramente engole o anzol, 


mas tira depressa o isco para o comer. Dizei-me, estes peixes são fáceis de capturar, ou não? Será 


que devo ensinar-vos a capturar peixe difícil ou fácil de capturar? Se quiserdes capturar Surubi, 


tendes de pescar à noite. (293-232, 1998.5.26)   


   


Alguns peixes têm mesmo hábitos vegetarianos. Esta Dourada é corajosa – não importa para onde vá. 


Quando morde, emite um barulho que parece "sheek." Quando cinco pessoas pescam no mesmo 


barco e lançam as suas linhas, se uma cana de pesca se move, torna-se difícil distinguir uma linha de 


outra. Elas não sabem qual a linha que foi mordida e começam a perguntar: "De quem é? De quem 


é?" Olham para as suas canas e uma pessoa exclama com assombro: "Ei, é a minha!" Isto pode 


acontecer três, quatro, cinco, ou seis vezes. É uma grande experiência. A luz do sol poente, a cor 


dourada do peixe, e aquele cenário brilhante não podem ser apreciados sem o prazer de pescar a 


Dourada. É um cenário agradável que todas as pessoas devem experimentar pelo menos uma vez na 


sua vida. É a natureza humana querer experimentar pessoalmente isto pela primeira vez. (293-232, 


1998.5.26)   


   


O Pantanal é onde a terra, água e plantas vivem juntas. É verdadeiramente extraordinário. Criaturas 


do tempo da Criação sobreviveram lá no Vale da Amazónia, no Pantanal. Elas continuaram a linha 


das suas espécies, enquanto vivem na natureza intacta desde o tempo da Criação. Esta é a razão por 


que o Pantanal é a Terra Santa do mundo. (294-56, 1998.6.10)   


   


Vereis muitas coisas quando fordes para o Pantanal. O peixe Pacu come jacarés jovens. Quando o 


fazem, não dizem: "Ei, tens excremento na tua barriga!" Quando um Pacu come insectos, pensais 


que limpa o excremento humano ou as fezes de cão que estão nas asas deles, ou come tudo? Aquelas 


pessoas que não sabem engolir coisas na totalidade não podem unificar o mundo. Tendes de saber 


engolir as coisas no seu todo. Tendes de comer coisas boas e coisas más. Não é verdade que as 


pessoas caídas descartam o que é mau e só comem as coisas boas? O amor não é assim. O amor 


absorve e digere mesmo o inferno. (295-186, 1998.8.28)   


   


Os peixes maiores no Pantanal engolem os menores. Os peixes pequenos têm excrementos, urina, 


órgãos internos e sujidade, mas o peixe maior apenas engole tudo. Engole a cabeça, cauda e todas as 


partes que cheiram mal. Não é verdade que uma pessoa que possa engolir as coisas na totalidade se 


torna um príncipe do mundo do reino libertado? Esse é o meu ponto de vista. (295-220, 1998.8.28)   


   


Deveis ir ao Pantanal e "Engolir tudo no seu todo! Engolir tudo no seu todo!" Deveis ir para o 


mundo dos peixes e engoli-los como um todo. Esta é a razão por que vos estou a ensinar a engolir 


coisas, como um todo, nessas terras. Não deveis tornar-vos como os fracos que não podem engolir o 


seu clã, família, antepassados e familiares, como um todo. Tendes de vos tornar fortes. (295-237, 


1998.8.28)   


   


Se fordes ao Pantanal no verão, vedes que os peixes engolirão qualquer outro peixe que seja 


ligeiramente menor que ele. Até mesmo um bacalhau tragaria um tubarão bebé sem hesitar. Deveis 


engolir qualquer coisa que seja menor que vós. Não é bom? Se os tipos maiores engolissem apenas 


os menores, os menores protestariam a Deus dizendo, "Deus, por que é que somos os únicos a ser 


comidos?" Quando Deus criou tudo desde a água até ao céu e a terra, Ele fê-lo de forma a que os 


tipos maiores pudessem engolir os tipos menores, independentemente das espécies. Portanto, quando 


se é grande pode comer-se o que é pequeno e ninguém se queixará. (296-90, 1998.11.3)   







34 


   
O Pantanal é um mundo de relacionamentos, baseado em engolir o outro como um todo. O Pantanal 


quer dizer: "negar-vos completamente." Não importa se for para um propósito maior. Então, o 


espírito do Pantanal está no engolir o bom e o mau e digeri-lo para influenciar a nossa sobrevivência 


à medida que crescemos.  Não é também a vontade de Deus engolir o mundo satânico e o mundo de 


bondade? (296-305, 1998.11.18)   


   


Deus restaurará os seres humanos para o mundo onde viviam antes da Queda. Ele tem de cuidar de 


todos os inimigos para restaurar o mundo aperfeiçoado de Adão antes da Queda. Não havia qualquer 


inimigo naquele mundo. Todas as pessoas eram como irmãos e só tinham o conceito que eram uma 


família. Trata-se de nos suportarmos uns aos outros. No mundo dos peixes no Pantanal, os peixes 


maiores engolem sem consideração os peixes menores, quer haja alguma sujidade ou não. Engolem 


os excrementos dos órgãos internos e tudo o resto. (297-170, 1998.11.19)   


   


A ideologia do Pantanal é acerca de engolir algo, independentemente de estar ou não coberto com 


excrementos ou germes. Será que deveis tirar os germes e limpá-lo bem antes de o comer? Se o 


fizerdes, não vos restaria nada para comer e teríeis de fugir. Mesmo se engolirdes veneno em vez de 


excrementos, deveis assimilá-lo com o vosso corpo, e mesmo se o vosso corpo fosse morrer, devíeis 


ter a mentalidade que pudieis digerir o veneno. Aquele tipo de mentalidade é boa e os seus poderes 


digestivos são fortes. Mesmo que tomásseis veneno suficientemente forte para matar insectos, ou se 


comêsseis um peixe que tomou veneno, pensaríeis, "eu posso digerir até mesmo veneno".   


Actualmente estou a fazer isto, focando-me no Pantanal. No reino ideal de Adão, encontramos Deus 


que é o Messias Cósmico e o Senhor da Segunda Vinda, que é o Messias mundial. No reino ideal de 


Adão, encontramos também o messias nacional que é o rei tipo Abel daquela nação, o messias tribal 


que é o rei tribal tipo Abel e o messias familiar que é o rei familiar tipo Abel. Todos pertencem ao 


reino ideal de Adão. Entre Deus, o Senhor da Segunda Vinda, o messias nacional, o messias tribal e 


o messias familiar, se o messias tribal ficar doente, pode ser substituído no nível familiar; se o 


messias nacional ficar doente, pode ser substituído; e se o Messias mundial ficar doente, pode ser 


substituído. Deus não fica doente, mas tudo deveria estar preparado para a Sua substituição. Só então 


pode ser estabelecida a esfera do parceiro em que um movimento circular pode ter lugar entre o 


parceiro sujeito e parceiro objecto. (296-92, 1998.11.3)   


   


Eu gosto do Pantanal porque todos os tipos de peixe vivem lá. Uma coisa importante que aprendi no 


Pantanal é que tudo – toda a coisa, pode ser engolida. Por exemplo, um jacaré grande pode engolir 


uma pessoa. Mas há uma cobra de quinze metros no Paraguai que pode engolir um jacaré. Há uma 


cobra que pode engolir uma pessoa tão facilmente como nós apanharíamos um feijão com os nossos 


pauzinhos chineses. As cobras de todos os tamanhos vivem naquela área e engolem a sua presa 


inteira. Um peixe engoliria uma baleia bebé se for mais pequena que ele. Se algo entrar na sua boca, 


engole-o. Não é maravilhoso? Também penso que me devo tornar perito a engolir qualquer coisa que 


entre na minha boca. Foi o que eu aprendi. Tendes de engolir para viver aqui. As mulheres que 


sacodem o pó ou varrem a sujidade não podem viver aqui. (301-154, 1999.4.25)   


   


As pessoas podem viver no Pantanal com apenas um décimo, um centésimo ou um milésimo do que 


ganha uma pessoa Japonesa. As pessoas de uma nação insular foram abençoadas com esta criação. 


Estou a preservar o Pantanal pela causa do Japão. As pessoas Japonesas não estão conscientes disto, 


ou estão? Eu amo a criação para libertar a esfera de lamentação da criação. A Bíblia diz que toda a 


criação tem gemido em dores do parto. A lamentação da criação também é a lamentação da 


humanidade. Que é isto? Não há nada mais lamentável que o facto da humanidade não poder receber 


a Bênção centrada em Deus. (295-199, 1998.8.28)   


   


Temos de desmantelar o tipo de civilização representada pela Cidade de Nova Iorque e Washington. 


Temos de voltar aos tempos mais primitivos e voltar à natureza. Esta é a razão por que eu voltei para 
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a natureza, e no Pantanal, vivo num amor constante com a natureza. Os grandes oceanos são puros. 
Como a água é limpa! Há água limpa e ar limpo. A natureza aqui está limpa. Como isto é bom! (295-


277, 1998.9.8)   


   


A partir do dia que conheci a vontade de Deus, amei o mundo espiritual e a humanidade. Ao amar a 


humanidade, tendes de a amar mais que a vossa própria família e nação. Deveis amar a humanidade 


e depois amar a criação. Tendes de amar tudo na terra e amar o mundo subaquático. É um processo 


de recriação. Do amor de Deus, temos de conectar com a humanidade. Do amor da humanidade, 


temos de conectar com a terra, e ao fazê-lo, conectar com o reino da água. Esta é a razão por que eu 


estou a oferecer a minha devoção profunda no Pantanal. (296-17, 1998.10.1) 


   


Nunca posso esquecer o Pantanal. Neste lugar sério recebi o pedido de Deus relativamente à família 


de Maria Park, através do Dr. Lee Sang-hun no mundo espiritual. Como Deus deve ter ficado 


mortificado e pesaroso! Quando pensais naquela situação, o vosso interior deve ficar a ferver e os 


vossos ossos a sair do vosso corpo. (296-43, 1998.10.11)   


   


Depois de ir para o Pantanal, que fiz lá? Chamei os membros da Igreja da Unificação no Norte e Sul 


da Coreia para ir lá. Todas as Famílias abençoadas devem ir ao Pantanal. É um imperativo. As 


pessoas dizem muitas coisas sobre ir, mas se não puderem comprar um bilhete de avião, então 


deveriam caminhar até aqui. Se o pai estiver doente, a esposa e filho devem levá-lo às costas. Uma 


vez que cheguem lá depois de passar por tais dificuldades e sofrimento, dirão: "Oh, estamos 


arruinados!"? ou dirão: "Oh, sentimo-nos mortos! Seria melhor que morrêssemos!"? Pouco depois, 


digamos quando decidirem regressar a casa, por mais difícil que tivesse sido chegarem lá de livre 


vontade, e ainda que o caminho de regresso seja ainda mais difícil, reunirão mesmo assim as forças 


para regressar a casa.  Mas aqueles que odeiam lá ir serão os últimos quando tentarem voltar. Isto é 


lógico. (299-190, 1999.2.15)   


   


Em resumo, a influência do Pantanal tornar-se-á um grande assunto na história do mundo. A questão 


é como resolver este assunto aqui na terra. O mundo pode tornar-se um campo de batalha, um lugar 


perigoso onde os seres humanos podem cair no poço da destruição se tomarem uma decisão errada. 


Temos de fazer algo que previna isto a todo o custo. Por isso, eduquei os messias nacionais durante 


este tempo no Pantanal, com a finalidade de declararem guerra com antecedência perante as suas 


nações. No futuro próximo, os messias nacionais deveriam tornar-se ecologistas e criar um posto de 


sentinela em 180 locais, usando a digressão e tudo o que preparei. Depois deveriam influenciar os 


académicos, e os presidentes de universidades em cada nação do mundo que estejam interessados no 


ambiente. Se eles forem educados, então podeis influenciar os agentes executivos daquela nação e o 


pessoal central em qualquer dos departamentos administrativos. (300-182, 1999.3.3)   


   


O mundo de água do Pantanal está conectado à farinha de peixe. Até agora, as pessoas não puderam 


fazer comida suficiente do peixe que capturavam. Mas agora, baseado nos estudos que iniciei no 


Alasca, estou a fazer recursos alimentares do peixe que capturam. A Inglaterra, Japão, a União 


Soviética e outras nações avançadas como a Alemanha competiram em estudos em como fazer 


farinha de peixe como alimento, mas todos falharam. Todos desistiram. (300-185, 1999.3.3)   


   


Para a Coreia e Japão, o Pantanal está no outro lado do pólo. O Pantanal está no fim da terra. Mas a 


Terra Sagrada Original, a Raiz da Terra Sagrada, e a Terra Sagrada de Vitória tudo lá pode ser 


encontrado. Isto é algo tremendo. A Terra Sagrada Original foi estabelecida no nosso hotel no 


Pantanal. Quer haja água, ou qualquer outra coisa não é um problema. Um palácio de água será 


construído lá. (304-110, 1999.9.10)   


   


Quando uma terra sagrada for criada no Pantanal, os membros da Igreja da Unificação devem ir lá e 


trazer as suas famílias. Deveis trazer todos os vossos familiares, uma vez que é o ponto de partida 
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para ir para o Céu. Deveis trazer os vossos familiares e ter os vossos antepassados a comemorar o 
dia em que fostes abençoados na Igreja da Unificação. Na presença do Céu, deveis oferecer devoção 


até que os vossos futuros descendentes, antepassados no céu, e as pessoas da vossa nação sejam 


conectados por vós às bênçãos do Céu. Este é o dever das famílias que foram abençoadas, o qual 


deve ser levado a cabo até à conclusão do Reino do Céu na terra. Com isto em mente, deveis avaliar 


criticamente uma vez mais o vosso estilo de vida. A não ser que o façais, não podeis ir para o Reino 


do Céu na terra. Os Verdadeiros Pais têm de assumir a responsabilidade por tudo. (302-250, 


1999.6.14)   


   


O Pantanal é o ponto focal – a raiz. É a fonte. Esta é a razão por que as famílias da Igreja da 


Unificação devem visitar este lugar uma vez em cada quatro anos. Deveriam preparar-se para uma 


grande migração. Já os turistas aumentaram em número cerca de três a cinco vezes. Por causa da 


Digressão do Pantanal, este lugar tornou-se mundialmente famoso. Os efeitos serão tremendos se 


fizermos esta digressão duas ou três vezes mais. Se não comprarmos terra, como planeei, até ao 


próximo ano, o seu valor aumentará em pelo menos dez vezes. Então aumentará a indemnização do 


Japão. (303-344, 1999.9.9)  


   


Os seres humanos devem preparar uma terra sagrada que possa ser elogiada por toda a eternidade no 


mundo, até mesmo se tiverem de passar por sofrimento infinito. Se isso acontecer, os resultados dos 


seus empenhos aparecerão. Então, a questão consiste em saber quem será o primeiro a fazer esse 


esforço. Deveria começar pelo pai ou pela mãe? Quando o pai se levanta, será que passa para o lado 


da mãe, ou será que a mãe segue o pai? A mãe segue o pai. Como uma nação, o Japão deve preservar 


a terra sagrada e exaltar o seu nome. Esta é a razão por que os messias nacionais Japoneses estão a 


assumir a responsabilidade pela administração do Pantanal. (304-110, 1999.9.10) 


   


Eu lutei com os mosquitos no Pantanal, até ao ponto em que todo o meu corpo ficou com cicatrizes 


das mordidelas deles. No mundo do mosquito, os mosquitos dizem: "Quem provou o sangue dos 


Verdadeiros Pais? Venham aqui depressa!" Esta é a razão por que os mosquitos vêm mais até mim. 


Quando lanço o meu anzol na água, os peixes grandes mordem primeiro no meu anzol. Depois 


seguem muitos outros peixes. É estranho. Até mesmo Deus pensa que isto é um mistério. (278-97, 


1996.5.1)   


   


2. 2. 3. O museu animal   


   


Os seres humanos são os responsáveis para prevenir que as espécies criadas por Deus se extingam. 


Quantas espécies os seres humanos levaram à extinção? Há 3.600 espécies de peixe no Pantanal. Fiz 


um viveiro de peixe, e posso multiplicá-los a qualquer altura, em lugares espalhados pelo mundo que 


tenham um ambiente semelhante, de forma a que nunca fiquem extintos. O meu trabalho está focado 


nestas coisas, e eu agora vou começar esse vasto projecto. (300-88, 1999.3.1)   


   


Se tiver feito viveiros de peixe para 3.600 espécies de peixe e se os vossos filhos estudassem cada 


desses peixes, então teríamos 3.600 pessoas com doutoramentos. Por isso, deveríeis estar gratos por 


eu ter preparado um caminho para os vossos descendentes terem sucesso na vida. Se cada um 


escrever uma tese de doutoramento, teríamos 3.600 doutores. Deveríeis continuar a apoiar este 


trabalho incansavelmente, ou não? Porquê? É para compreender o quanto Deus amou as várias 


criações quando Ele as criou. (279-39, 1996.6.9)   


   


Vou construir um museu e ter todo o tipo de criação lá exibido. Prepararei espécimes e pô-las-ei em 


exposição. Criarei uma quinta para os produtos do mar onde vos sentireis inseridos na natureza só de 


olhar para ela. Começarei um movimento para criar museus em cada cidade, como um símbolo de 


amor para os animais. Depois, a cidade com a maioria das espécies pode tornar-se um lugar turístico 
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de renome mundial. Também reunirei muitas espécies de plantas e árvores para as exibir. (288-72, 
1997.10.31)   


   


Será que não estareis interessados se milhares de diferentes tipos de peixe estiverem a nadar sob o 


vosso barco? Há 3.600 espécies de peixe só no Pantanal. Se forem construídos edifícios para 3.600 


viveiros de peixe, então será que as pessoas do mundo vêm visitar aquele museu, ou não? Haverá 


uma inundação de pessoas, incluindo estudantes da escola primária. (295-38, 1998.8.16)   


   


Há 3.600 espécies de peixe no Vale Amazónico e nos interiores do Pantanal. Toda a criação 


permanece na sua forma original, tal como foi criada por Deus. Assim é no Vale da Amazónia e no 


Vale do Rio Paraguai. Centrado nessas 3.600 espécies de peixe, estou a fazer um viveiro de peixe. 


Aqueles que estão interessados em peixe virão aqui, mesmo que se lhes diga que não venham. (292-


24, 1998.3.27)   


   


A temperatura de água varia, dependendo da altitude. Os peixes que vivem no oceano diferem, 


dependendo da temperatura. Esta é a razão por que, nos rios, os peixes vão para a área que tem a 


mesma temperatura que o lugar onde vivem, e ficam lá para pôr os seus ovos. Mesmo se a área for 


diferente no este, sul e norte, se não houver nenhuma diferença na temperatura, o mesmo tipo de 


peixe viverá lá, criando assim uma grande diversidade. Esta é a razão por que há espécies 


incontáveis de peixe.   


No Paraguai, que está no meio do continente, há um rio que flui verticalmente através da América do 


Sul. Tem setenta metros de fundo e em alguns lugares alcança cem metros. Por conseguinte, todos os 


tipos de barcos de transporte e grandes navios podem ir pelo rio acima. Pequenos rios com uma 


abundância de peixe estão todos conectados àquele rio principal. Podemos construir uma fábrica de 


refrigeração em tais lugares e armazenar todo o peixe que capturarmos. Precisaríamos de 


electricidade. Há uma provisão infinita e inexplorada de electricidade. (267-267, 1995.1.20)   


   


Os peixes se forem capturados continuamente, desaparecerão todos. Esta é a razão por que 


precisamos de acasalar e criar peixes. Estou a pensar construir um jardim zoológico com os animais 


do Pantanal e do Vale do Rio da Amazónia, na América do Sul. Deve aparecer uma cidade na qual 


são criados insectos. Então sempre que alguém toca um sino, os pássaros que querem comer os 


insectos virão comê-los. Deve aparecer uma cidade na qual se podem criar insectos para alimentar os 


pássaros. Os pássaros estão a morrer porque não há nenhuns insectos. Devem aparecer cidades nas 


quais são criados insectos, pássaros e animais. (292-24, 1998.3.27)   


   


Actualmente há 3.600 espécies de peixe no Pantanal. Na Coreia haverá mesmo 36 tipos de peixe? A 


Coreia não se compara com o Pantanal. No futuro, deve ser criado um viveiro mais alto que o 


edifício de uma cidade, para criar estes 3.600 tipos de peixe. Imaginai controlar com um computador 


a temperatura para cada tipo de peixe – para os do mar, para os de água doce, para os que vivem nas 


regiões árcticas e para aqueles que vivem nas áreas tropicais. Poderíamos criar 3.600 espécies de 


peixe do mundo inteiro num edifício, e usar edifícios nas cidades não seria um problema. (296-188, 


1998.11.9)   


   


De um modo geral há muitas montanhas na Argentina, Brasil e na América do Sul. Porque a água 


está limpa, lá podem ser criados animais e plantas. Algumas montanhas estão conectadas a planaltos 


que têm 1.300 metros de altura. Então, podereis acasalar qualquer tipo de animal e até mesmo criar 


peixe. Estou interessado nesse lugar. Capturarei todos os 3.600 tipos de peixe, farei um recinto de 


exibição para os mostrar, e estabelecerei bilhetes de admissão caros. Construirei um museu, e tornar-


se-á um lugar turístico popular. As pessoas que estão interessadas em peixe virão sem dúvida aqui 


para ver as 3.600 variedades. (276-201, 1996.2.19)   
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Como será maravilhoso educar as pessoas que vêm e deixá-las viver no meio da natureza! Para 
construir uma cidade que possa ser conectada à civilização moderna e vida de cidade, criarei um 


museu que exibirá as 3.600 espécies de insectos nesta vasta área. Todos os estudiosos de insectos 


deverão vir a este lugar. Também farei um viveiro de peixe que pode criar 3.600 tipos de peixe e 


depois farei um jardim zoológico de pássaros e um jardim botânico. Depois disso, farei um jardim 


zoológico para pessoas – um jardim zoológico humano. Será um jardim zoológico real, mas um 


jardim zoológico humano. (288-75, 1997.10.31)   


   


2.3. A providência do oceano centrada na Coreia 


 


2.3.1. O Barco da Vitória Divina   


   


A partir dos anos sessenta comecei a interessar-me pelo oceano. Tenho estado na indústria do oceano 


há vinte e dois anos. Em 1963, projectei e construí o Barco da Vitória Divina. Pus Eu Hyo-min e Eu 


Hyo-young a trabalhar no mar, de forma a que o barco pudesse atravessar os cinco oceanos, mas eles 


não gostaram do mar. (276-314, 1996.3.10)   


   


O Barco da Vitória Divina foi feito em 1963. Mas Eu Hyo-young não gostava dos barcos, da água, 


ou das ondas. Quando vem uma tempestade, deveis ser capazes de gostar de galgar no mar ondas do 


tamanho de casas. Ele deveria tornar-se um homem que podia encontrar valor no que estava a fazer, 


até mesmo se devesse morrer. Mas ele disse que tinha medo e que não gostava do mar. Se 


tivéssemos avançado para o Alasca naquele tempo, poderíamos ter-nos desenvolvido rapidamente a 


nível mundial. (291-276, 1998.3.17)   


   


Com um coração para servir os outros, vivi pela causa de Deus, humanidade, mundo e toda a criação. 


Será que não libertei a criação? Esta é a razão por que eu estou a viver pela causa do oceano. Nos 


anos sessenta, não havia uma montanha que não tivesse visitado. Em 1963, projectei o Barco da 


Vitória Divina. Quem neste mundo chamaria ao seu barco: "Barco da Vitória Divina"? Havia uma 


razão por detrás de tudo isto. Até agora tenho construído barcos para estabelecer o padrão da vitória 


do Céu.   


Comecei a construir barcos até mesmo antes de vir para a América. Comecei a fazer barcos em 1963, 


e tenho navegado em barcos até este dia. Durante vinte em quatro anos, desde mil novecentos e 


setenta e três, tenho estado a viajar em barcos.  Tenho navegado em barcos de manhã até à meia-


noite. Às vezes navego em barcos até às três horas da manhã no Alasca. Navego em barcos focado e 


resoluto. (294-54, 1998.6.10)   


   


Construí um barco na Coreia chamado Barco da Vitória Divina. Qual vitória? A vitória divina, com 


certeza, é onde o Céu ganhou a vitória, porque a vontade de Deus foi cumprida. Já tinha começado a 


cumprir a vontade de Deus há muito tempo. Fiz o Barco da Vitória Divina e falei sobre ocupar os 


oceanos do mundo. Um membro, Eu Hyo-young, estava constantemente a dizer: "Barco, barco!" 


Então fiz-lhe um, mas ele não gostava de navegar em barcos – talvez porque era velho. Ele disse: 


"Pai, não posso embarcar para o mar quando as ondas aparecem assim." Como é que um pescador 


pode pensar assim? Ele tem de sair para o mar até à sua morte. (294-175, 1998.6.14)   


   


2.3.2. A marinha de Ilheung   


   


Não sois líderes de igreja? No futuro, não serão feitas nenhumas excepções, até mesmo para 


trabalhadores de companhias. As famílias da Igreja da Unificação partilham o mesmo destino. A 


Igreja da Unificação significa uma igreja onde tudo está unido. Esta é a razão por que se tendes uma 


companhia, deveria ser chamada Companhia Igreja da Unificação. As indústrias da unificação 


significariam uma Igreja das Indústrias da Unificação. Ontem voltei de Jejudo onde visitei lá a 


companhia chamada Indústrias Marinhas de Ilheung. Disse ao presidente daquela companhia, 
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"tendes de criar uma Igreja Marinha Ilheung. Como uma igreja, deveis preparar-vos para servir e 
cuidar melhor das mulheres mergulhadoras de Jejudo que da vossa própria mãe ou noiva." (178-131, 


1988.6.1)   


   


Eu construí um estaleiro em Jejudo, mas as pessoas pensaram que não ia ter sucesso. Assim mudei o 


estaleiro para Mokpo, mas novamente diziam: "Isto não vai ter sucesso." A sede para as Indústrias 


Marinhas Ilheung deveria mudar de Jejudo para Seoul. É assim que funciona no mundo. Quando o 


Céu tenta dar bênçãos, se o recipiente não estiver pronto, então o Céu parte daí. (178-155, 1988.6.1)   


   


Até agora, investi biliões para construir, refinar e inspirar as Indústrias Marinhas Ilheung. (184-156, 


1988.12.27)   


   


As Indústrias Marinhas Ilheung estão na Coreia. Eduquei aproximadamente 110.000 mulheres 


Japonesas e Coreanas e levei-as a fazer uma Cerimónia da Ponte da Irmandade. Agora as nossas 


pessoas e pessoal básico estão até mesmo em departamentos de escalão baixo. Esta é a razão por que 


nomeei cinco vice-presidentes – um representante da Província de Gyeongsang, um representante da 


Província de Jeolla, um representante da Província de Chungcheong, um representante de Seoul e 


um representante da Província de Gyeonggi. Eram todos mulheres. Tinha nomeado duas, mas agora 


tenho de nomear mais três. (262-247, 1994.8.1)   


   


2.3.3. Estaleiros navais   


   


As pessoas em Mokpo são azaradas. Sinto pena pelas pessoas na Província de Jeolla. Aqueles da 


Província de Jeolla devem sentir-se bem. Uma vez que a nação não tem nenhuma simpatia pela 


Província de Jeolla e abandonou esta área, com simpatia para com as pessoas daí, ia construir um 


estaleiro naval em Mokpo. Mas isto ia levar muito tempo, e assim comprei um estaleiro. Fui 


informado que era o maior estaleiro em Mokpo, assim fui lá ver a sua grandeza. Tinha viajado à 


volta da América à procura de estaleiros. Em Mokpo estavam a oferecer o estaleiro por 1.8 biliões, 


mas o preço desceu para 1.3 biliões e depois para 800 milhões. Sou bom a fazer negócio quando 


compro algo. Sou muito agarrado ao dinheiro e o melhor a cortar preços quando compro algo. (173-


139, 1988.2.14)   


   


Estabeleci um estaleiro naval em Mokpo, não para ganhar dinheiro, mas para ensinar as pessoas a 


construir um barco bom. Uma vez que esta é a primeira vez, as pessoas locais protestam sempre. 


Elas podem opor-se a nós, mas nós temos de construir um barco bom e ganhar um monopólio sobre 


os barcos no Mar da Coreia e Busan. Quando isso acontecer, as pessoas virão constantemente para 


este lugar. Então, distribuirei um pedaço de cada vez. Apesar da situação actual é assim que as 


pessoas deveriam viver. Isso é o que estou a propor fazer. Então nunca nos arruinaremos. Não nos 


arruinaremos, não importa quão arduamente outras pessoas rezem nos altares para a nossa ruína. A 


fortuna divina proteger-nos-á. (180-333, 1988.10.5)   


   


Todas as pessoas esperam receber bênçãos, mas para tal acontecer precisais preparar-vos para 


receber tais bênçãos. As bênçãos passariam ao lado daqueles que não estão preparados. Esperava que 


o governo provincial levasse a cabo os seus planos. Se as pessoas em Seongsanpo tivessem feito isso 


rapidamente, então teria construído uma companhia de refrigeração e ter-lhes-ia construído um navio 


de 8.000 toneladas ou 10.000 toneladas. Mas o governo provincial não apoiou a nossa compra da 


terra. As pessoas lá fizeram todos os tipos de coisas para impedir a venda da sua terra e colaboraram 


para a vender a um preço inflacionado. (188-9, 1989.2.16)   


   


Quando começais a capturar peixe, precisais de barcos para o transportar. Isto conduz naturalmente 


ao negócio de transporte. Nós fazemos navios tanques para longas distâncias que pesam dezenas de 


milhares de toneladas para levar e transportar petróleo do Médio Oriente. Se esperarmos tornar-nos 
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um estaleiro global, deveríamos preparar tudo o que precisamos, a começar pelas coisas menos 
importantes. Eu assegurei a tecnologia que nos permitirá construir qualquer coisa, contanto que 


tenhamos um projecto. Depois disso, se planearmos capturar peixe, devemos fazer redes. Já temos o 


treino que permite às pessoas fazer redes e fazer quase tudo. (262-243,    


1994.8.1)   


   


Teremos pessoas com bons resultados a ensinar a tecnologia do nosso estaleiro naval em Mokpo. 


Esse estaleiro naval é um verdadeiro estaleiro em funcionamento Ensinaremos a tecnologia às 


pessoas para fazer navios tanques e navios para produtos químicos usando aço e outros materiais. 


Com tal tecnologia, deveríamos fazer fábricas em nações representativas e nos seis continentes – 


África, por exemplo. (276-30, 1996.1.2)   


   


Eu sou uma pessoa temível. Quando se trata da construção de navios, facilmente posso expor 


qualquer coisa que as pessoas tentaram encobrir. Quando o Paul Werner se encarregou do nosso 


estaleiro naval, o estaleiro principal, ele pensava que ele era especial. Pus-me ao ataque ao expor 


tudo o que estava escondido. Sou a pessoa mais temida. Dei instruções para o desenho do navio. Dei 


instruções para todo o plano da companhia do jornal e ganhei o primeiro lugar nas Olimpíadas para 


as indústrias jornalísticas na América. Sou assim tão rápido. Não me julgueis como o fizeste no 


passado. Uma vez que tenho algo de especial, estabeleci o tipo de fundação que nenhum governo no 


mundo satânico poderia alguma vez ter feito. (276-103, 1996.2.4)   


   


Sempre que visito o estaleiro naval, posso descobrir como o navio foi feito e imediatamente 


descobrir o que houve de errado. Dou ordens dizendo: "Por que é que fizestes isto assim?" As 


pessoas no nosso estaleiro no Alabama têm todas medo de mim quando as visito. Eu exponho tudo o 


que elas escondem. Esta é a razão por que algumas pessoas dizem que sou como um fantasma. Este é 


o tipo de pessoa que sou.    


(287-232, 1997.10.4)   


   


Se a pessoa encarregada de um negócio ocupa a posição de parceiro sujeito, ele tem de criar o seu 


parceiro objecto e treiná-lo. Para um negócio de estaleiro naval, então, o presidente daquele estaleiro 


e os seus empregados devem tornar-se um, como parceiros sujeito e objecto. O propósito de se tornar 


um com os empregados do negócio é para dar vida à nação, ou a um continente como a América do 


Sul, ou até mesmo ao mundo inteiro. (287-291, 1997.10.16)   


   


Eu embarquei todos os dias num barco, durante vinte e cinco anos porque tenho de promover a 


indústria marinha com as minhas próprias mãos. Até mesmo hoje, voltei do estaleiro de Mokpo. Fui 


lá inspeccioná-lo, para decidir se o compro, ou entrar na Coreia do Norte e construir um estaleiro 


naval maior na área delta da Manchúria e da União Soviética. Pensei sozinho nestas coisas. Só então 


os Norte Coreanos podem ser salvos. (290-210, 1998.2.24)   


   


Temos de fazer depressa os nossos próprios barcos. Deveríamos fazê-los no estaleiro de Mokpo e ir 


pescar usando um carreto e linha com anzóis múltiplos. Os barcos para capturar peixes de barbatana 


deveriam ser comparativamente rápidos. Por exemplo, para percorrer uma distância que leva 


aproximadamente três horas, só deveria levar uma hora e meia. O One Hope que agora produzimos 


não se afunda. Então, seis pessoas podem embarcar nele e ir a qualquer lugar. Até mesmo se vier um 


tufão, podeis sobreviver contanto que o cabo da âncora não seja cortado. Os tufões não são um 


problema. Os barcos grandes podem afundar-se, mas o nosso barco não. Uma vez que desenvolvi 


aquele barco, criei uma fundação global entre os pescadores de atum. Deveríamos fazer uso do nosso 


barco, para podermos ir a qualquer lugar. (291-279, 1998.3.17)   


   


Originalmente, eu ia negociar daqui com o Japão e a China. Os barcos da China vêm aqui para a 


Coreia. Fiz uma oficina de reparações no nosso estaleiro para os consertar. Disse-lhes que 
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consertassem barcos danificados, sem receber qualquer lucro. Disse-lhes que guiassem as pessoas 
Japonesas para uma área de pesca que fiz em Jigwido. Então, todos os altos funcionários do governo 


voarão para este lugar. Também, fiz um aeródromo em Moseulpo para que aviões da China e Japão 


possam vir e ir livremente. É um aeródromo privado para os aviões da China, da União Soviética e 


do Japão, mas está vedado a outras nações. (291-303, 1998.3.18)   


   


2.3.4. Desenvolver Jejudo para se tornar um local de pesca internacional   


   


Estive interessado em Jejudo durante dez anos. Jejudo é uma fortaleza militar e no futuro tornar-se-á 


um lugar mais importante na Ásia. O desenvolvimento do turismo é uma questão, mas quando 


falamos do destino da nação, o local do oceano de Jejudo tem a máxima importância. (126-157, 


1983.4.19)   


   


A importância de Jejudo foi notada há anos atrás pelo General Chiang Kai-shek quando disse que 


podia dominar a Ásia, se lhe fosse dada uma base naval nesta ilha. É significativa como uma base 


militar. Se considerarmos estas coisas, podemos prever Jejudo a funcionar como uma cidade livre 


internacional, tal como Hong Kong. Quando o mercado financeiro estiver sob um sistema livre, 


tornar-se-á uma base ideal para actividades de espionagem. Nesse sentido Jejudo é também 


importante para o exército. Neste contexto, podemos compreender os desafios para fazer negócio em 


Jejudo. Estas são razões para construir uma fundação para o negócio e vós deveis começar com 


empreendimentos de pesca. (126-311, 1983.4.30)   


   


Jejudo está a tornar-se naturalmente um centro importante na Ásia como um porto de acesso no 


oceano, para a Coreia.  A ilha está numa posição que está conectada ao Oceano Pacífico pelo Mar da 


China Oriental e pelo Mar Oriental (Mar do Japão). Então, é muito importante como uma fortaleza 


militar. As águas no porto em Moseulpo são bastante fundas para permitir a existência de um porto 


militar de importância global. (126-311, 1983.4.30)   


   


Visitei todas as parte do mundo, mas não há nenhum lugar melhor que a Coreia. Em termos de clima 


e de beleza das suas montanhas e lagos, a Coreia é verdadeiramente uma nação que não é deste 


mundo. Na zona rural francesa vi uma vez a paisagem semelhante à Coreia, mas excluindo aquele 


local, a França é muito diferente da Coreia. As montanhas na Coreia estão nos seus anos de declínio 


e parecem bonitas – como botões de flor. Noutras partes do mundo, no Japão por exemplo, as 


montanhas estão na sua adolescência, e por isso são escarpadas e feias. Ao observar os aspectos 


físicos das montanhas, podeis ver que a Coreia é um país bonito. Também é uma península rodeada 


em três lados pelo mar. A Coreia é abençoada com um tal ambiente natural e paisagem. (169-136, 


1987.10.29)   


   


Se escalardes o Monte Halla num dia claro, podeis ver tudo abaixo do seu cume. Daquele ponto 


oportuno, sentireis como se estivésseis a visitar toda a área, mas não há nenhum livro de viagens que 


mostre como o fazer. Não há nenhumas instalações de apoio para escalar a montanha ou navegar 


pelos mares adjacentes. No melhor dos casos, podeis conduzir um carro à volta da ilha, mas isto é 


muito enfadonho. Por esta razão, Jejudo precisa de um teleférico. Alguém deveria construir um. 


(126-313, 1983.4.30)   


   


Deveríamos ter orgulho do Monte Halla e Jejudo, mas por que razão? Eu prevejo lá uma base naval 


e um aeródromo no meio do Monte Halla. Um avião a voar daqui para Jejudo poderia examinar 


cuidadosamente todas as quatro direcções. Um porta-aviões poderia ser posicionado nas águas perto 


de Jejudo. E que tal se túneis fossem perfurados no Monte Halla, em todas as quatro direcções? Os 


seres humanos têm essa capacidade. Esses túneis e um sistema de elevadores poderiam acomodar 


dezenas de milhares de aviões. Tanques de combustível poderiam ser construídos dentro da 


montanha. (291-282, 1988.3.17)   
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O caracter chinês je (濟) em Jejudo significa "cruzar." Significa que é um lugar para atravessar e 


tornar-se dono. Jejudo também é um lugar de padres. A ilha chamada Jigwido é interessante. É como 


um pilar com várias centenas de metros de comprido que foi deitado abaixo no mar para fazer uma 


área de pesca. Jigwido poderia ser unido ao continente por um túnel em vidro para permitir aos 


veículos viajar de um lado para outro. O túnel poderia ser construído sob o solo oceânico para 


estabilidade. Esse tipo de era chegou. Não há nada mais que precisássemos fazer aqui em Jejudo. 


Devemos pescar, praticar golfe, caçar e depois divertir-nos no casino. Deveríamos criar um mercado 


para vender os nossos produtos. Deveria haver coisas interessantes para fazer. Seria divertido ter 


pessoas a subir a montanha num elevador ou teleférico, em vez de num helicóptero e visitar os mares 
que circundam Jejudo numa lancha. Só demora uma hora para viajar de avião deste local para o 


Japão. (291-246, 1998.3.15)   


    


O que é que as pessoas querem fazer depois de subir ao Monte Halla e navegar à volta no oceano? 


Elas pensariam em pescar! Se tivessem a oportunidade de pescar nas águas de Jejudo, certamente o 


fariam. A maioria das pessoas vos dirá que Jejudo é famosa pela sua abundância em pedras e 


mulheres, mas o seu maior recurso é o peixe. Gostaria de obter uma licença para fazer áreas de pesca 


à volta de toda a área de Jejudo. A área de Jigwido está agora a ser desenvolvida, mas também 


devem ser desenvolvidas todas as suas sete ilhas circunvizinhas. No futuro, as autoridades terão de 


limitar a pesca nas águas até três horas de Jejudo. Até mesmo se os turistas lá forem pescar, devem 


ser proibidos de usar redes de pesca. Legalmente é possível fazer isso. (126-313, 1983.4.30)   


   


Não digais mal de Jejudo só porque os seus peixes são pequenos. Pensais que eles seriam tão bons 


como o peixe no Alasca? Uma vez comi peixe cru de Jejudo. Sabeis como o peixe é cortado em 


filetes, não é verdade? Quando o tentámos cortar, descobrimos que os ossos deste peixe eram 


extremamente duros. Isto não surpreende dado que esse peixe vive à volta de baixios rochosos. Se os 


ossos não fossem duros, fracturar-se-iam. Contudo, o peixe era muito gostoso. (222-277, 1991.11.3)   


   


Como foi a vossa experiência viajando ao redor de Jigwido? Jejudo é o único lugar na Coreia onde 


podeis pescar ao longo do Inverno. Como parte de um magma vulcânico, a sua estrutura rochosa 


fornece abrigo para muitos peixes pequenos e bichos do mar. É melhor pescar lá com uma cana de 


pesca do que com uma rede. Jejudo é famosa pela pesca, e é a razão por que é tão bem conhecida no 


Japão. (253-95, 1994.1.9)   


   


Com 3.300 pessoas associadas à indústria de pesca em Jejudo, há um número considerável de lojas 


relacionadas com produtos marinhos. Há dezenas de milhares de lojas de artigos desportivos 


localizadas através da Coreia. O seu mercado primário é a população acima da classe média. As lojas 


que se dedicam à indústria do lazer estão a servir pessoas que estão acima da classe média. As armas 


de fogo também são vendidas nas lojas de desporto afiliadas com a indústria de lazer.   


As linhas usadas na pesca são artigos que se gastam. Porque só duram cerca de um ano, são precisas 


muitas fábricas a produzi-las. A procura cria uma indústria tremenda. Se fossem estabelecidas 


fábricas na África, onde os custos de mão-de-obra são mais baixos, poderiam proporcionar boas 


oportunidades para pessoas ganharem a vida. Penso nestes coisas quando venho a Jejudo, e esta é a 


razão por que estou a pensar em organizar concursos de pesca e torneios de caça no dia nove e dez. 


Estes torneios estão a ser organizados para a paz mundial. (252-215, 1993.12.30)   


   


O salmão é o único peixe aceitável no Alasca, mas há muitos tipos de peixe nas águas de Jejudo. 


Devido à variedade de peixe lá, as preferências das pessoas no que respeita ao gosto, são diversas. 


Em Jejudo, há até mesmo um tipo especial de pequeno polvo de cabeça grande. Jejudo também se 


tornou famoso pela caça. Assim Jejudo pode desenvolver a indústria de lazer com ênfase na pesca de 


barco. Em lugar de viajar até Kodiak, Alasca, para pescar, as pessoas podem ir para Jejudo. Os 
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Japoneses gostam de pescar na área de Jejudo. É um bom lugar que pode atrair turistas. (253-95, 
1994.1.9)   


   


As pessoas comem um peixe chamado jari, em Jejudo. Sabeis o que é um jari? Da última vez que fui 


para Jejudo vi alguém a capturar este peixe no mar e depois agarrá-lo impiedosamente pelo seu rabo 


enquanto ainda saltava. Depois de um momento, ele mergulhou o peixe numa pasta sushi picante, 


pôs o peixe na boca, e mastigou-o. As pessoas ficaram admiradas dizendo, "Ei, aquela pessoa comeu 


aquele peixe e o seu excremento". Contudo, ele não adoeceu. Os peixes comem o que podem digerir. 


Se uma pessoa comer um peixe que está correcto para o seu corpo, então não adoecerá. Se achou que 


era delicioso, por que é que iria adoecer por causa do excremento que entrou no seu corpo? Se o 


achou delicioso, os nutrientes ideais entraram no seu corpo e amadureceram tal como kimchi. Esta é 


a razão por que não pode adoecer, mas permanece saudável. (218-89, 1991.7.2)   


   


Jejudo é um pequeno fragmento da terra que se separou. As gaivotas jovens vêm e excretam lá. Vêm 


excretar e acasalar-se, uma vez que é uma viagem fácil. As gaivotas têm os seus bebés em ilhas, não 


têm? As ilhas são os lugares onde todos os animais do mar têm os seus filhos. Animais quadrúpedes 


devem ir acasalar para a terra. As tartarugas não o fazem? É assim com tudo o que vive no oceano, 


excepto os peixes. Os peixes não têm órgãos sexuais, como os conhecemos. Alguns peixes têm um 


tipo de mancha. Todos eles têm uma linha e o macho e a fêmea esfregam juntos esta parte para terem 


uma relação. Mas os mamíferos do mar vêm à terra para ter os seus bebés. Esta é a razão por que 


Jejudo é importante. (291-308, 1998.3.18) 


   


O monte Baekdu é como o marido, e o Monta Halla é como a esposa. Estes dois são como parceiros. 


O Monte Baekdu é a montanha masculina, e o Monta Halla é a montanha feminina. É uma montanha 


feminina porque está no meio do oceano. Já alguma vez ouvistes falar das pessoas de Jejudo 


morrerem à fome? Elas têm sempre algas do oceano para comer. É assim Jejudo, o lugar onde as 


pessoas oferecem ritos sacrificiais. Esta é a razão por que se vós caminhardes ao longo da costa, de 


manhã cedo, encontrareis inúmeros bocados de arroz e maçãs. As mulheres saem com os seus filhos 


para oferecer ritos sacrificiais com arroz branco e maçãs. Se sairdes de manhã cedo, encontrareis 


muitas coisas destas. Rituais sacrificiais devem ser oferecidos pelas pessoas antes das outras as 


verem. Esta é a razão por que, pela manhã, encontrareis uma variedade de comida. (284-247, 


1997.4.18)   


   


Será que importaria se transformásseis o mar em terra, se tal fosse feito para salvar a nação? O que é 


tão importante sobre o Monte Halla? Vós tendes de salvar a nação, mesmo se tiverdes de vender o 


Monte Halla. Não é assim? Quer isso dizer que o Monte Halla desaparecerá? Ainda lá permaneceria 


no oceano. Uma vez que esta montanha tem estado lá há dezenas de milhares de anos, podíeis fazer 


um memorial onde as pessoas diriam: "é o desejo de todas as pessoas que o Monte Halla seja 


nivelado para um planalto", e criar lá um lugar onde as pessoas poderiam vir e onde os reis das 


nações pudessem entrar e viver. Os presidentes e todos os funcionários da corte real viriam e 


participariam.    


O Monte Halla não é nada. Se fordes à América do Sul, vereis que o Monte Halla realmente não é 


nada. (291-255, 1998.3.15)   


   


Quando fui na última vez a Jejudo, disse: "gostaria de doar dois pares de tigres." Mas alguém 


argumentou: "Não, isso trará problemas." Embora um tigre pudesse ser perigoso, deveria ser livre de 


subir ao cume do Monte Halla, rugir e ter o seu rugido combinado com o som das ondas do mar. 


Gostaríeis disso, ou diríeis: "Oh, odeio o som clamoroso das ondas, mas amo a tranquilidade da 


montanha."? Isso não está certo. Se as ondas avançam, então deveria haver um rugido vindo das 


montanhas para criar harmonia. Estou a falar sobre a harmonia do céu e da terra. (145-280, 


1986.5.25)   
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O que aconteceria a Jejudo se se tornasse um lugar turístico no futuro? Actualmente, noivas e noivos 
são aqueles que mais visitam Jejudo. Se o pudéssemos promover suficientemente bem, eles diriam: 


"Oh, está calor, como podemos ir dormir para o hotel?” Esta é a vida com que só poderiam sonhar. 


Recém-casados podem divertir-se a pescar no meio do oceano. Fornecer-lhes-íamos tudo, inclusive 


as canas e mesmo o isco. Até mesmo lhes poderíamos comprar o pequeno almoço. Poderíamos fazer 


tudo para eles. (126-316, 1983.4.30)   


   


Vou criar coutadas de caça e áreas de pesca em e ao redor de Jejudo, e treinar-vos-ei. Quando 


vierdes, deveis trazer uma centena de pessoas de cada nação. Se os membros da Associação do 


Turismo e Pesca para Paz Mundial aumentarem gradualmente deste modo, então poderiam 


contribuir para alcançar aquele objectivo ao pagar uma cota mensal. Pessoas da classe média e alta 


podem fazê-lo.   


A partir de agora, deveis assumir essa tarefa e influenciar todos os países a fazer estas coisas todos 


os anos, de modo que possam ir ajudar a África. Deverá haver uma coutada de caça e uma área de 


pesca em cada nação. Deveríamos fazer um viveiro de peixe e uma coutada de caça e apanhar os 


animais e peixes, e depois libertá-los na mesma área. Deveis organizar as coisas para que este 


sistema esteja disponível em diferentes lugares, em cada estação do ano. (253-109, 1994.1.9)   


   


O clima em Jejudo é bom. Não podeis pescar no Inverno no Alasca, mas seria ideal pescar em 


Jejudo agora. Deveis preparar duzentas pessoas que possam ir pescar durante todas as quatro 


estações do ano. As coisas tornar-se-iam complicadas se houvesse demasiadas pessoas. Logo que 


voltardes hoje, deveis preparar duzentas pessoas. Podeis acomodar cinquenta pessoas num autocarro. 


Se a nossa organização o pudesse fazer, então à noite podíamos fazer a apresentação das nossas 


actividades mundiais ou falar sobre pesca naquela área. Podemos falar-lhes e educá-las sobre as 


questões globais do mundo. Podemos discutir os problemas de liderança ou políticos, diplomáticos e 


económicos do mundo. Temos material mais que suficiente para as educar. Por isso, para ganhar 


membros novos, deveis organizar um sistema mais elevado de educação e fazer com que eles se 


interessem na Igreja da Unificação. Se tal for feito, em três anos eles tornar-se-iam membros. (252-


214, 1993.12.30)   


   


No último par de décadas, fundei muitas organizações através do mundo. Todas essas organizações 


têm a palavra "paz" nos seus nomes, tal como a Academia dos Professores para a Paz Mundial, 


Cimeira do Clube da Paz, Associação de Jornais para Paz, Federação Religiosa para Paz e a 


Federação das Mulheres para Paz. Da última vez que estive em Jejudo, estabeleci uma associação de 


pesca e uma associação de caça. São conhecidas como a Associação de Pesca para a Paz Mundial e a 


Associação de Caça para a Paz Mundial. Partilham a palavra "paz." (259-146, 1994.4.2)   


   


2.3. Podemos aprender muito com o oceano   


   


2.3.1. Tal como o oceano, deveríamos viver abraçando o universo   


   


Quando visitais o oceano, podeis aprender muitas coisas. Sofre mudanças várias vezes num dia. Há 


um ditado, "a mente de uma pessoa muda desde a manhã até à noite", mas o oceano não muda só de 


manhã e à noite, muda a todas as horas. Até mesmo num dia bom, se fordes para uma certa área, as 


ondas serão moderadas. Contudo quando ides para outra área, o vento estará a soprar. Não seria um 


vento forte, mas duma disposição diferente. Da mesma maneira que as faces das pessoas são todas 


diferentes, assim são a água e as montanhas. O clima também difere, dependendo da altura da 


montanha. O oceano exibe beleza em todos os tipos de formas e figuras. (263-18, 1994.8.16)   


   


Gosto da natureza e do oceano. Não sabeis como o oceano é misterioso. As gotas de água são todas 


como pedras preciosas de diamante. Como cada uma delas brilha, diria orgulhosamente: "Nós 


pertencemos ao Rev. Moon. A água tem mais valor que os diamantes." Por que é que a água se 
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vangloriaria daquele modo? Diria: "Sem mim, a vida não teria sido formada neste universo. Porque 
eu existo, as coisas altas e baixas podem ser niveladas." Compreendeis como é desigual o oceano? E 


contudo instila um bom sentimento, porque a água nivela tudo. O oceano também emite uma cor 


azul para que um observador nunca fique cansado por um período de milhares ou dezenas de 


milhares de anos. O azul é a cor de consolação.   


Por que é que Deus criou a cor azul? Para não ficardes exaustos; não importa quanto tempo olheis 


para ela. É a cor da consolação. É o mesmo em toda criação. O céu é azul e o oceano é azul. Como é 


ideal! Uma vez que estejais imersos no amor de Deus, tudo, inclusive as pessoas e o mundo da 


natureza tornar-se-ão vossos amigos.   


Uma vez que conheçais o carácter da natureza, vereis que nunca muda. Mas a natureza humana 


assume todos os tipos de formas e aspectos. É uma hoje, mas muda na próxima. Esta é a razão por 


que há um ditado que diz: "A mente de uma pessoa muda de manhã à noite, contudo a paisagem 


duma montanha nunca muda." A mente de uma pessoa muda de manhã à noite. Qual é a utilidade 


dos seres humanos? Eles não são mesmo tão bons como os animais. (177-274, 1988.5.20)   


   


O oceano abraça o universo. A sua água evapora e junta-se, torna-se nuvens e cobre as montanhas, 


tornando-se o seu amigo. Em seguida chove e a chuva espalha-se nas quatro direcções. A água é 


uma coisa surpreendente. Não descansa. Deveria estar cansada de se mover em redor há dezenas de 


milhares de anos. Amo o oceano. Não há nenhuma decepção na natureza. Se for alto, é alto. Se for 


baixo, é baixo. A natureza fornecerá, sem objecção, aos lugares altos. Uma vez que eu aprendi da 


natureza, também dou sem qualquer objecção. Quando vou para uma terra estrangeira e encontro 


pessoas que têm menos que eu, abriria os meus armazéns e partilharia todo o meu arroz, até mesmo 


se ficassem vazios. Fazer isso é nivelar as coisas. Aprendi tudo isso da água. Esta é a razão por que 


gosto de água. (300-141, 1999.3.2)   


   


O que aconteceria se o céu, oceano, plantas e tudo o mais fosse azul? Sufocaríeis. Imaginem se 


fossem amarelos ou a vossa cor favorita. Cansar-vos-íeis imediatamente com isso. Até mesmo se os 


substituísseis por outra cor, logo vos cansaríeis. O verde é outra cor de consolação. Por que é que as 


pessoas gostam da cor verde? O mundo existente está em harmonia com a cor verde. Esta é a razão 


por que há muitas cores na terra. Normalmente a cor da terra está perto do verde. Esta é a razão por 


que é lógico dizer que nós, que foram feitos da terra, gastaríamos da cor verde. É assim que devíeis 


pensar. Uma vez que Deus o sabia, Ele fez o firmamento e o oceano azul. Tudo foi criado em 


harmonia com a cor verde, centrado nos seres humanos. Como isto é maravilhoso! (119-168, 


1982.7.18)   


   


O oceano, quando calmo, é misterioso e tem o poder de atrair as pessoas como uma sedutora mulher 


bonita, que é como uma rainha de mistério. O oceano pode parecer prateado, mas também assume 


uma cor jade. Noutras alturas, assume tonalidades diferentes. Quando sussurra a brisa suave, a 


beleza das ondulações pára a minha respiração. Não importa quão bem uma bailarina dance, a sua 


beleza não se aproxima dessa. Para ver um dançarino, tendes de o ver num palco, mas um palco é 


demasiado pequeno.   


Por outro lado, o palco do oceano espalha-se para o infinito. Sabeis qual é a vastidão do palco do 


oceano? O oceano pode ser comparado a uma mulher bonita ou a uma bailarina, mas, quando se 


zanga, pode tornar-se mais amedrontador que um tigre ou um leão que corre para vós na selva. 


Pensai nisto. Quando as ondas que têm dezenas de metros de altura rolam, o grito de uma gaivota 


não tem qualquer importância. O oceano brame: "Não importa quão bem canteis, não importa quão 


grandes sejais como actores, não vos podereis comparar com o meu vigor majestoso." O poder do 


oceano impõe-se.   


Uma lancha desliza facilmente pelo mar, quando a água está tranquila. Mas quando há ondas 


grandes, é impossível viajar nela. Sentai-vos apenas, e mexendo o vosso rabo e abanando a vossa 


cabeça, sacudidos pelas ondas que vêm. Não tendes nenhum poder sobre elas. (128-249, 1983.8.28)   
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O poder da natureza é grande. Esta é a razão por que as pessoas que amam o oceano não podem ser 
arrogantes. O oceano tem esse tipo de grandeza. Se abrirdes as portas ao oceano e olhardes para 


dentro, encontrareis todos os tipos de peixe que lá vivem, desde os peixes que são como a cor do 


ouro a peixes que são amarelos e azuis e até mesmo peixes incolores. Quando comparais a terra com 


o oceano, qual é o mais bonito? A terra, com a sua variedade de pássaros, flores e borboletas, é 


bonita, mas limitada. As flores não se movem. Comparadas com a profusão da beleza das criaturas 


do mar bonitas que dançam com deslumbramento, cores brilhantes, estas coisas são um pouco 


aborrecidas. Assim qual é mais bonita, a terra ou o oceano? O oceano é mais bonito. Por que é que 


Deus criou esta coisa chamada água? Podemos dizer que água é um dispositivo de diversão especial 


para Deus se alegrar. Ele escondeu as suas profundidades e não as abriu ao público. Quando 


observais a criação deste modo, provavelmente podeis concluir que Deus mostrou mais interesse no 


oceano que na terra.   


As pessoas que pensam no futuro têm mais interesse no oceano que na terra. O interesse de Deus 


está na família ideal futura que ainda tem de emergir. Esta é a razão por que, em lugar de focalizar o 


Seu interesse nas coisas que apareceram na terra durante a história, é inevitável que Deus tenha 


interesse no mundo marinho, que se focaliza no futuro. Isto faz sentido. Nesta perspectiva, 


poderíamos dizer que as pessoas que pensam no oceano são as pessoas que prevêem o futuro, e elas 


aumentarão grandemente. (128-249, 1983.8.28)   


   


A liberdade que uma pessoa tem quando se senta com uma cana de pesca não tem descrição. 


Poderíeis dar um passeio nessa situação? Só tem um pequeno espaço para vos moverdes e cozinhar 


as vossas refeições. Será que poderíeis ir ao teatro ou sair para vos encontrar com os vossos amigos? 


Não podeis nem mesmo escutar música porque precisais de estar em silêncio. Esta é a razão por que 


tendes de contemplar o oceano e falar com o mar e os céus. É o melhor sentimento estar só no mar 


no lugar em que o oceano e o céu se tornam um. Eu saio constantemente para o mar para beneficiar 


espiritualmente e em todos os modos. Se ficar em casa o dia inteiro, distraio-me e acabo a pensar nos 


missionários do mundo, nos problemas da igreja e noutros assuntos, contudo só vagamente e de 


modo fragmentado. Mas quando saio para o mar, posso pensar mais compreensivamente. Por causa 


disto, eu amo verdadeiramente o oceano. Acredito que foi por isso que surgiu a frase "o modo de 


vida da pesca". (79-270, 1975.9.1)   


   


Pensai num casal que tem relações íntimas no meio do oceano tranquilo. Será que o oceano 


reclamaria: "Seus inúteis, estais a matar-me!"? Grupos de peixe viriam, a abanar as caudas e a 


assistir a esse espectáculo. Toda a criação anseia por esse tipo de amor. Tudo no mundo natural 


grita: "Por favor venham aqui, venham até nós!" e anseiam que as pessoas façam lá amor. Deveis ter 


o coração para compreender e sentir isto. Se o mestre fosse ao topo de uma montanha coberta com 


neve e fizesse lá amor, a natureza ficaria agradecida dizendo: "O nosso querido mestre faz amor de 


um modo tão bonito!" Isto é o que a criação deseja. (235-277, 1992.10.11)   


   


2.3.2. A vida no oceano é interessante e mistificada   


   


A Corrente Preta atravessa quatro mil milhas no Oceano Pacífico. Circula mais de quatro mil milhas 


num ano e a força da sua passagem faz circular os cinco grandes oceanos. Se esta corrente essencial 


não existisse, os oceanos não estariam em movimento. O Atlântico e o Pacífico estão unidos aos 


cinco grandes oceanos por causa da Corrente Preta. (227-129, 1992.2.11)   


   


Através destas circunstâncias ambientais, todos os cinco grandes oceanos continuam a viver, sem 


perderem vigor. (297-209, 1998.11.20)   


   


Por maior que um rio seja, flui para o oceano e por mais vasto que o oceano seja, segue a Corrente 


Preta. Sabeis o que é a Corrente Preta? A Corrente Preta é uma corrente forte de água que segue um 


caminho de quatro mil milhas no Oceano Pacífico. Por causa desta corrente poderosa, todas as 
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correntes de água nos cinco grandes oceanos estão vivas e em movimento. Só a água que segue esta 
corrente e circula está qualificada para se tornar água do mar. É o mesmo com a vida humana. (220-


201, 1991.10.19)   


   


Por mais numerosos, grandes ou pequenos que sejam, todos os rios fluem para os vastos oceanos. 


Uma vez lá, todas as suas águas são misturadas. A Corrente Preta flui no Pacífico e circula por 


quatro mil milhas entre os cinco grandes oceanos. Isto é possível por causa da força gravitacional da 


Lua. Porque a Corrente Preta circula deste modo, os cinco grandes oceanos podem estar todos em 


movimento. Funciona como o pilar de apoio de todo o sistema de oceanos. Quando a sujidade e 


outras coisas entram nas águas do oceano, são todas misturadas e formam uma unidade. Este é o 


propósito do oceano. Até mesmo se um grande rio estivesse constantemente a fornecer água doce 


durante dezenas de milhares de anos, o oceano tem a autoridade para absorver tudo e ainda tem 


espaço para mais. O oceano é grande porque permanece inalterado, não importa o que nele entre. 


(210-200, 1990.12.23)   


   


Depois de cruzar o Pacífico, será que as nuvens do Japão dizem: "Não gosto das nuvens 


Americanas!" quando estiverem para se fundir com as nuvens sobre a América? As águas no Japão 


fluem para o Pacífico através da Corrente Preta. Quando se aproximam das águas à volta da América, 


será que dizem: "Ah!"? A Corrente Preta flui quatro mil milhas no Oceano Pacífico. Será que a 


Corrente Preta faz distinção entre as nações avançadas e as nações em desenvolvimento? Haverá 


fronteiras reais entre as nações? Então, que se passa com o mundo humano? Qualquer coisa que vá 


contra os movimentos da natureza será destruída. (268-26, 1995.2.7)   


   


No mundo de amor, tendes acesso a todos os lugares. Será que a água no Pacífico pensa: " Sou do 


Oceano Pacífico. As águas na Ásia estão todas poluídas. Não gosto delas!"? Não importa de onde 


vêm as águas, todas se cruzam entre si. Se houver alguma coisa suja no seu caminho, o oceano 


misturaria a sujidade com a sua água, dissolvendo-a depressa, enquanto continuaria no mesmo 


caminho. Por isso, não importa quão severamente o Oceano Pacífico esteja poluído, até mesmo se a 


humanidade deixasse de existir, seguramente que as águas do oceano seriam azuis como sempre. Até 


mesmo se passar por tribulação e um curso cheio curvas e contracurvas, a água do oceano não perde 


a sua cor azul. Da mesma maneira, a autoridade, conteúdo e poder do amor será sempre azul. (214-


273, 1991.2.3)   


   


A Igreja da Unificação deve tornar-se a corrente principal do mundo e assemelhar-se à Corrente 


Preta no Oceano Pacífico. A circulação da Corrente Preta através de quatro mil milhas no Pacífico 


permite às águas circular nos cinco grandes oceanos. Uma fonte tem de ser criada que possa voltar e 


mover os lugares mais profundos, de modo a gerar a energia da vida do mundo.  Através disto, 


temos de purificar o mundo manchado. (275-32, 1995.10.30)   


   


Não podeis imaginar como são alarmantes e horrorosas as ondas e os ventos quando se forma um 


temporal. Mas acredito que até mesmo o vento mais forte está a cumprir a sua missão. Sem vento 


não haveria nenhuma onda no oceano, e consequentemente, os peixes não sobreviveriam. O vento 


sopra para fornecer oxigénio ao oceano. Ondas fornecem oxigénio. Esta é a razão por que até mesmo 


quando as ondas estão a rolar e o vento está a soprar fortemente, deveis saborear o oceano e dizer: 


"Não perdeste o vosso gosto!" O oceano é salgado. Também penso que não perdi a minha relação. 


Se posso pensar desse modo, então, as correntes e ondas apressadas não são desagradáveis.   


Não percebeis quanta filosofia pode ser encontrada no oceano. As pessoas que só viveram na terra 


enfrentarão uma quantidade considerável de obstáculos quando tentarem ocupar-se em actividades 


ideais no outro mundo. No mundo espiritual, podeis montar em baleias e nadar com os peixes. Mas 


se não gostardes do oceano, não o podeis fazer. (119-252, 1982.9.13)   
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Quando saís para o mar, temeis os temporais. As suas ondas são ferozes. Contudo não importa a sua 
ferocidade, pode ser superada quando o poder do amor põe a sua vela. (110-102, 1980.11.9)   


   


O oceano não deve estar imóvel. A água não morre enquanto se estiver a mover. Até mesmo a água 


vertida numa tigela duraria pela eternidade se tivesse movimento. Se estiver em movimento, não 


morrerá. Quando um navio que é usado para a pesca no oceano parte do porto, leva um ano e meio 


ou dois anos de provisão de água. Por causa das ondas aquela água baloiça e não se deterioraria nem 


mesmo se a bebêsseis centenas de anos depois. Quando a água se movimenta, não se deteriora. Mas 


quando deixa de se mover, deteriora-se logo. Não é verdadeiramente única a água? É assim a água. 


(296-200, 1998.11.9)   


   


Se sairdes para pescar no oceano, tendes de ter uma provisão boa de água potável no vosso navio. 


Tendes de beber essa água durante um ano e meio, porque não podeis beber água salgada. Se a água 


estiver em movimento, não se deteriorará durante décadas. Deve estar em movimento. Esta é a razão 


por que a Palavra de Deus também deve estar em movimento. (291-88, 1998.3.5)   


   


Por que é que a água flui? Flui porque não está nivelada. Quando a água flui, procura o horizonte. A 


água tem de ir para o oceano. Deve procurar o horizonte. (263-91, 1994.8.21)   


   


A água deve estar sempre nivelada. Esta é a sua característica. Não importa a força da onda, o 


oceano mantém um horizonte. Quando vedes o horizonte, quereis rolar sobre ele. Pensais: "Ei, quero 


rolar sobre ele!" Uma vez que o vosso corpo o não pode fazer, então fá-lo-eis com um barco. Já 


alguma vez pensastes nisso? Tudo o que fizerdes num horizonte, até mesmo se cairdes, a vossa 


cabeça ou mão não serão as primeiras a ser atingidas. Serão atingidas horizontalmente. Isso é 


possível com um horizonte. Os seres humanos precisam de uma linha horizontal. (263-90, 


1994.8.21)   


   


O ar e a água são como o amor. Se houver um vácuo, será mobilizado o ar no mundo para o encher. 


Se houver uma poça, a água do oceano entrará para a nivelar. O ar, água e amor mantêm sempre o 


seu nível. (264-316, 1994.11.20)   


   


Se sairmos para o mar, observamos naturalmente a água. A água circula. Os nevoeiros formam-se de 


manhã, por cima de lugares com água. Torna-se vapor num sistema de ar de baixa pressão e não 


sobe. A água vaporizada condensa e torna-se nevoeiro. A água torna-se vapor. Evapora-se então, 


torna-se uma nuvem e circula à volta do mundo. O que aconteceria se não houvesse nenhuma água 


no oceano? Todas as pessoas ficariam desvairadas e nenhum ser vivo poderia sobreviver. Pensai na 


grandeza da água. (263-78, 1994.8.21) 


   


Como sabeis, sempre que tinha tempo, saía sempre para o mar. Saía para o mar e era fustigado. 


Fustigado como fui, acredito que o propósito era acalmar o meu espírito e preparar-me para 


provações e uma batalha maior. Embora estivesse exausto por não ter dormido, mantinha a minha 


inteligência alerta, fixava o meu próprio padrão e fazia esforço para evitar ir numa direcção diferente 


daquela linha horizontal. (73-270, 1974.9.29)   


   


O ar está sempre em movimento. A água também não tem estado em movimento durante dezenas de 


milhares de anos? O oceano funciona de acordo com a mesma fórmula. Olhai para o oceano. Como a 


água deve estar exausta! Contudo, nem mesmo por uma só vez a água pensa estar cansada. Esta é a 


fórmula para a sua sobrevivência. (207-18, 1990.10.21)   


   


Podemos concluir que as pessoas que não conhecem o reino do oceano estão muito limitadas na sua 


esfera de felicidade. Se há um Deus da Criação, Ele gostará de ouvir os louvores das pessoas que 
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apreciam o mistério do mar e a beleza da terra, baseadas num conhecimento correcto da terra e mar. 
Só é razoável dizer que Ele não aprovaria o louvor para um só aspecto. (128-256, 1983.8.28)   


   


Agradeceríeis certamente ao Criador se considerásseis que o oceano, terra e tudo foi criado só para 


educar a humanidade. (128-259, 1983.8.28)   


   


Quando olhais para o oceano, não deveis considerá-lo simplesmente como o oceano. Deveis 


considerá-lo um presente do nosso Pai Divino. Uma grande revolução pode começar a partir do 


momento que começais a reconsiderar e experimentar de novo tudo no curso da recriação. O valor 


de uma grande vitória pode desabrochar deste ponto. (112-306, 1981.4.25)   


   


2.3.3. O grande poder da natureza está no oceano   


   


Gosto de coisas que são estimulantes. Faço inovações em lugares onde há muita mudança. Neste 


respeito, o oceano é mais apropriado que a terra. Às vezes, o vento sopra no oceano. Noutras alturas, 


está tranquilo. Está sempre a mudar, com ventos fortes e fracos. Esta é a razão por que viajar no mar 


é melhor que viajar na terra.   


Quando caminhais na terra, os vossos pensamentos na manhã não mudam nada. Não importa quanto 


caminheis, podeis mover-vos dum modo dignificado, sem usar as vossas mãos. Mas tal não se passa 


no oceano. Embora possais desejar ir por um certo caminho, sois lançados numa direcção e depois 


noutra. É assim que muda. Encontrareis mudanças verdadeiramente estimulantes. Quando o mar está 


tranquilo, a sua tranquilidade ultrapassa a da terra. É sereno ao ponto de maravilhar o observador. A 


água do oceano pode-se parecer com vidro. Há alturas em que o oceano está tão bonito que desejais 


tocá-lo e até mesmo bebê-lo. Esta é a razão por que o oceano é sempre variável. Mais ainda, deveis 


continuar com determinação no vosso curso. Sem esse tipo de motivação, não podeis fazer grandes 


coisas. (79-270, 1975.9.1)   


   


Quando observais o fundo do mar, descobrireis peixe que se parece com baleias e halabotes. 


Também, vereis peixes parecidos com peixes gato ligados ao fundo do oceano. Este tipo de peixe 


gato tem a cabeça maior que o corpo e tem uma boca grande. Mordisca e come objectos grandes e 


coisas podres que passam próximo. Engole tudo isso inteiro, e depois mordisca. Se tal não for 


suficiente, este peixe chupa bichos. Deste modo, está constantemente a contribuir para o processo 


purificador – o processo de limpeza.   


Há 3.600 espécies de peixe que vivem no Pantanal. São 3.600 tipos de peixe! E todos eles comem 


algo diferente. Todos estes peixes estão misturados na água e limpam-na incansavelmente. Deveis 


perceber que o acto de comer é o seu trabalho de limpeza. Todos estes peixes não existem para a sua 


própria causa, mas para trazerem ordem ao ambiente – limpam os seus ambientes enquanto vivem, 


ajudando-se uns aos outros. Isto constitui um sistema cooperativo natural. Estão a purificar a água do 


oceano. O oceano não deve ser apenas salgado. Deve haver peixes que possam comer a sujidade. O 


que faríamos com o excremento de peixe? Há criaturas que só comem excrementos. (293-283, 


1998.6.7)   


   


Os peixes não são as únicas criaturas que limpam o oceano. Aves da água como os gansos selvagens 


e gaivotas também participam neste processo de limpeza e sondam incansavelmente a área. Se não 


encontram algo na superfície mas a afundar-se na água, perseguem-no para o comer.   


Se o vento disser: "Ei nuvem, há um lugar quente que está prestes a secar. Vamos lá", então o ar frio 


do oceano irá para aquele lugar. O vento carregaria as nuvens e faria com que chovesse ao passar. 


Considerai como este universo foi criado como um sistema de cooperação comum. Se não houvesse 


nenhuns ventos seria ou não um problema? O mesmo se pode dizer do arroz cozido, pão e coisas que 


fazeis. O vapor sobe do oceano para o ar e é levado pelo vento. Este vapor segue os raios quentes de 


sol no verão, e quando se tornar chuva, a humidade é absorvida para criar muitas coisas. A humidade 


na terra e no ar pode ser usada para cozer arroz e pão. Considerai quanta labuta está envolvida nesse 
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processo e como estas coisas são valiosas. O universo também está envolvido nesse processo. O 
universo está em movimento e coopera para fazer esse pão. Um pedaço de pão não é feito facilmente. 


(293-285, 1998.6.7)   


   


Onde pensais estar o lugar mais salgado do oceano? Nos lugares profundos ou nos lugares pouco 


profundos? É nos lugares profundos. Por quê? Porque a água salgada é densa. Esta é a razão por que 


quanto mais profundo o lugar, mais salgado é. Usando a alegoria da água salgada, onde estará o 


palácio mais alto na nação divina? Estará no fundo do oceano. O palácio será lá encontrado, na 


profundeza.   


Deveríeis compreender os conceitos que vos estou a explicar. O que eu estou a tentar dizer-vos é que 


o lugar mais alto do Céu pode ser encontrado na parte mais profunda – o fundo do oceano, onde é 


mais salgado. Por outro lado, a pessoa mais limpa pode ser encontrada no cume. Deus pode ser 


encontrado no lugar com a pessoa mais conscienciosa – a pessoa com o coração mais sublime que 


serve o mundo e o todo. (244-178, 1993.2.7)   


   


A água primitiva que flui na corrente principal não pode evitar a água poluída cheia de sujidade e 


dizer: "eu não me quero misturar contigo!" É assim na natureza. As relações harmoniosas e globais 


na natureza são misteriosas. Quando houver algo sujo, a água abraçá-lo-á, mesmo se até deteriora a 


essência da pura água. A água absorverá e assimilará as coisas à sua volta; e com a continuação do 


seu fluir, a sujidade deposita-se enquanto o que está limpo sobe à superfície. A água torna-se limpa à 


medida que flui no oceano. O fluxo da história também é assim. (218-292, 1991.8.22)   


   


Por mais fortes que sejam as correntes do oceano, os peixes dormem lá. Enquanto o peixe estiver 


adormecido, as suas barbatanas estão em movimento como a nadar contra a corrente , para manter a 


sua posição. Não é interessante? É como estar adormecido enquanto todos os vasos sanguíneos estão 


activos. O próprio peixe está adormecido, até mesmo enquanto mantém as suas funções corporais, da 


mesma maneira que o sangue corre no vosso corpo. Desse ponto de vista, quem se torna o dono e 


quem ocupa um nível mais alto? Aquele que mais investe e serve torna-se o dono. (220-282, 


1991.10.20)   


   


Embora as ondas no oceano possam ser ferozes, as suas correntes têm de seguir sempre a corrente 


principal. Ao se alinharem à corrente principal, podem sobreviver à oposição e perseguição do 


mundo inteiro. Quando Deus ocupa a corrente principal, como pleno parceiro sujeito centrado 


naquela corrente principal, o Seu parceiro objecto não será danificado, porque será protegido dentro 


daquela relação de sujeito e objecto. (249-164, 1993.10.10)   


   


Quando estiverdes a nadar, ides dizer: "Ei, eu estou com sede. Dá-me um refrigerante ou uma 


McCol!"? Se estiverdes na água durante o dia inteiro, podeis sobreviver até mesmo sem beber um 


copo de água, porque as vossas células absorvem água. Da última vez que falei, fi-lo durante 


dezasseis horas e meia. Uma pessoa poderia pensar, "Como pôde suportar por tão longo tempo, sem 


ir à casa de banho?" mas tudo o que deveria sair como urina sai antes como suor. É libertado como 


vapor por causa do calor e sai como suor.    


Esta é a razão por que, se estiverdes até mesmo durante o dia inteiro no oceano, não tendes de trazer 


qualquer água convosco. Se tiverdes sede, então tentai nadar tal como uma baleia no oceano, durante 


uma hora ou duas. Será que ainda tereis sede? Se estivésseis deitados na areia, beberíeis água por 


causa do calor. A água é essencial para os seres humanos e o ar também é importante! Onde há água, 


há ar. Há ar no oceano, ou não? (217-206, 1991.6.1)   


   


Os oceanos estão sempre em movimento. Os ventos sopram para que o oceano possa prosperar e 


manter-se vivo. Os tufões ocorrem, e as ondas sobem a dezenas de metros de altura para oxigenar o 


oceano. Então como é que os peixes vivem através de um tufão? Quando considerais isto ireis pensar, 
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"Os peixes no fundo do oceano estão deleitados com o soprar deste tufão. Embora esteja a ter um 
tempo difícil, deleitar-me-ei porque os peixes estão felizes!" (262-289,    


1994.8.1)   


   


A água é o antepassado da vida. Então, amareis a água em vez de Deus? Deveis amar o oceano 


enquanto pensais nisso. Em áreas paisagísticas deverá haver água e florestas. A água cria harmonia. 


Estou a dizer que amar a água é igual a amar toda a criação. Isto é uma ideia fundamental. Quando 


amais a água, amais a água de lagos ou de oceanos? Devereis sair todos os dias para o mar? Se 


estivésseis num barco quando sopram os ventos e as ondas se elevam, o vosso sangue circularia e 


nunca se estragaria. Seria purificado. Esta é a verdade. Esta é a razão por que aqueles que andam 


sempre em barcos são saudáveis. (262-289, 1994.8.1)   


   


Eu não recebo um salário. Vivo dos meus próprios esforços e meios. Onde quer que eu vá neste 


mundo, posso sobreviver – até mesmo se fosse colocado por um helicóptero nos lugares mais 


distantes de África, onde não há nenhuns seres humanos ou animais. Quando fui para as montanhas, 


aprendi a sobreviver lá, e quando fui para o mar, o mesmo aconteceu. Esta é a razão por que vou 


para o retiro dos mendigos e faço estas coisas para criar o céu. Mesmo se vós não me seguirdes, 


estou treinado de tal modo que poderia cumprir a vontade de Deus, até mesmo através de um grupo 


de mendigos. Assim, ides ou não ides para o retiro de mendigos se agora vos disser para o fazer? 


Mas para o fazerdes, precisais de treino. (109-152, 1980.11.1)   


   


Podeis pensar em viver agarrados às vossas possessões e em viver confortavelmente, mas até hoje, 


fui um pioneiro. Abri o caminho e mantive-me à frente. Recentemente, a nossa companhia fez um 


barco. Se não houvesse um capitão, levaria pessoalmente todas as pessoas para o mar comigo. "O 


vento pode soprar, e as ondas podem erguer-se, mas será que poderiam bloquear o caminho deste 


homem? Aqui, vou resolver o problema alimentar pela causa do Céu e da humanidade, e dar 


continuidade à vida para as gerações futuras." É nisto que acredito. Não é isto a expressão de um 


grande homem? Gosto desse tipo de pessoa. Os filmes produzidos aqui permanecerão, e o 


redemoinho da história desaparecerá neste lugar.   


Não seria esse caminho o maior de todos os mistérios? É um caminho cheio de tragédia e comédia, 


ao qual qualquer grande homem aspiraria. A partir desta base podeis saltar em frente e ir além do 


mundo. A esperança crescerá entre as pessoas jovens incontáveis que saem para o mar. O manancial 


ou fonte que permitirá às pessoas sonhar com o mundo dos oceanos de amanhã, explodirá a partir 


deste lugar. Como isso será maravilhoso! (109-152, 1980.11.1)   


   


Saio para o mar com tal paixão, e surgiriam problemas se perdesse essa paixão. Esse coração deve 


ser mantido. A devoção tem de durar dezenas de milhares de anos. Não seriam estabelecidas 


condições de indemnização, se oferecesse devoção em conforto. Mas pelo contrário, deverei sair 


para o oceano. Hoje deve ser melhor que ontem, e amanhã deve ser melhor que hoje. As águas dos 


lagos encontram-se no Oceano Atlântico, e por sua vez fluem para o Oceano Pacífico. Se continuar a 


oferecer devoção até ao dia em que salvo todas essas pessoas que estão a morrer à fome, acredito 


que a vontade de Deus será estabelecida na terra, mesmo que viesse a morrer. (279-308, 1996.9.22)   


   


Nunca pensaríeis que este homem de pele escura, parecido com um pescador do Rio Hudson, 


alguém que poderia desaparecer após mil anos, faria possivelmente estas grandes coisas? Por que 


estou a fazer isto? É para libertar os vinte milhões de pessoas que estão a morrer de fome. Não vos 


esqueçais do suor que derramais no Rio Hudson.   


Há algo que respira e pensa através dos cinco grandes oceanos e seis continentes. É invisível como 


as ondas de voz, ou ondas eléctricas. É algo que pode conduzir ao caminho de libertação para 


humanidade futura, através do mundo dos peixes que habitam nesse lugar. Enquanto houver terra e 


oceano, as pessoas não sofrerão fome. Com os meus ensinamentos, posso salvar as pessoas que estão 


a morrer à fome. (247-21, 1993.4.21)   
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Uma vez que Deus é amor absoluto, é fascinante observar os Seus objectos criados. De forma 


interessante, a criação é feita de tal modo que haverá sempre bastante para satisfazer as necessidades 


diárias para o bem-estar de uma família centrada no Reino do Céu. Até mesmo o fluir da água existe 


para assistir nas funções do céu e da terra. No mar, a água torna-se vapor e circula para dar vida a 


todas as coisas da criação. Tudo vive dentro de uma esfera de cooperação e ajuda para cumprir o 


ideal da humanidade ao cooperar uns com os outros, em vez de estar em conflito. Deus usa a terra 


como o Seu palco, educa os Seus filhos e transfere-os para o Reino do Céu. (284-47, 1997.4.15)   


   


Chegámos agora a um mundo oposto ao mundo anterior, tal como a manhã segue a noite que passa. 


Chegou o tempo em que a Primavera vem para a Igreja da Unificação, enquanto o mundo satânico 


avança para o entardecer e noite. Não há nenhuma esperança no mundo satânico. Este é um mundo 


escuro de desespero, desprovido de esperança. As pessoas pensavam que não havia nenhuma 


esperança na Igreja da Unificação, mas depois da era que amanhece, chegou uma manhã nova, que 


conduz a uma era de clareza e brilho. Torna-se o reino da verdade do Rev. Moon. Eu tenho um bom 


nome. O carácter Chinês para Sol (鮮) é uma combinação do carácter Chinês para "peixe" (魚) e 


"cordeiro" (羊) que unifica a terra e o oceano. O carácter Chinês para Myung (明) simboliza o Sol, 


Lua e firmamento nos céus. O carácter Chinês para Lua (文) quando escrito rapidamente parece-se 


com o carácter Chinês para "pai" (父) e está relacionado com ele. Se houver uma palavra que 


signifique "o pai" ou "verdadeiro pai" que possa ser explicada através da verdade, então estas 


palavras deveriam ser colocadas na posição mais próxima possível entre si. Eu próprio não sabia isto. 


Só o aprendi depois de vos explicar. (261-64, 1994.5.22)  


  


 







CAPÍTULO II  


   


A Indústria Oceânica do Lazer 


e a Indústria de Diversão   


   


1. O Desenvolvimento da Indústria do Lazer no Oceano   


   


1.1. A pesca e a caça são aspectos da indústria do lazer   


   


A indústria do lazer irá desenvolver-se e crescer no futuro. Será assim porque são necessários tipos 


excitantes de recreação para aliviar o stress daqueles que vivem em áreas urbanas. Como devem 


aliviar o seu stress? Os três melhores modos são através da caça, equitação e pesca. Porém, há 


muitas restrições à caça e equitação: por exemplo, só pessoas duma classe específica podem montar 


cavalos. Finalmente, custa muito dinheiro pelo que nem todas as pessoas o podem desfrutar. 


Também, só pessoas por volta dos quarenta anos podem ir à caça. Quando ultrapassam os cinquenta 


caçar torna-se muito vigoroso para elas, por isso só um grupo específico de pessoas gosta da caça. 


Porém, pescar é algo que as pessoas podem praticar a partir da sua juventude até o dia em que 


morrem. Assim, prevejo que a indústria de pesca se torne uma indústria mundial no futuro. (207-122, 


1990.11.1)   


   


O que é a indústria de ocupação dos tempos livres? Esta inclui casinos e desportos de equipa, assim 


como a caça e a pesca. Estou a desenvolvê-los. Quem atingir uma posição dominante na indústria de 


diversão terá um impacto profundo no mundo. Essa pessoa será altamente influente. Por isso, 


durante várias décadas temos estado a preparar tudo isto para a humanidade. Eu não pretendo vender 


o peixe que capturamos. É apenas um passatempo. Mesmo assim podemos comer e viver. Porque 


pescar é um passatempo, podeis libertar o peixe pequeno e comer apenas o grande. Também, ao 


comer, não o comeis sozinhos. Deveis partilhar com outros. Um passatempo é para isso. Esse 


período de tempo chegará em breve. (252-295, 1994.1.1)   


   


No Canadá, o governo está a pedir que ampliemos rapidamente a criação de veados, e ofereceu 


incentivos financeiros. Eles são espertos. Se reflectirdes, vereis que trará uma quantia enorme de 


dinheiro para o país. Libertar-se do stress é a melhor cura para as doenças dos nossos dias, e não há 


nenhum modo melhor para resolver o problema senão através da caça e pesca, que são encorajados 


pela indústria do lazer. As pessoas que caçam têm muita coragem. Os homens efeminados não 


podem caçar. Em geral, os caçadores são pessoas que lutam bem e se podem tornar generais. Então, 


como o seu âmbito de actividades é grande, eles ganharão muito dinheiro quando ganham e gastarão 


muito quando o gastam. (210-196, 1991.8.29)   


   


A maior parte da pesca é feita no Verão, e não durante o Inverno. A questão será como manter a 


pesca ao longo de todas as quatro estações do ano. Por isso, estou a planear trazer pessoas de Kodiak, 


Alasca, para averiguar. Uma vez que a pesca é para o Verão, e a caça para o Outono e Inverno, 


podem ser desfrutadas alternadamente. Então, para termos mais tempo e expandir a indústria de 


turismo, a indústria de ocupação dos tempos livres, a pesca e a caça são absolutamente necessárias. 


A caça é um desporto efectuado quando está frio, e a pesca é feita quando o tempo está ameno ou 


quente; por isso, juntos ampliam a área dos passatempos. Quer seja Inverno ou Verão, podeis usá-los 


como passatempos durante todo o ano. Então, as pessoas que vêm de todo o mundo podem desfrutar 


divertimentos ao longo do ano. (270-300, 1995.7)   


   







Pescar e caçar são passatempos. Estes passatempos são particularmente para pessoas ricas da classe 
alta. Assim, devemos desenvolver a indústria de ocupação de tempos livres e fazer uma organização 


turística. (269-49, 1995.4.6)   


   


Entre os passatempos, tendes a caça e a pesca, assim como outras actividades que envolvem 


exercício. Então, encontrais mais actividades aventurosas que envolvem alta velocidade, tais como 


corridas de carros e voo em aviões. Se na América do Sul houvesse um espectáculo do ar, em que 


milhares de aviões voassem sem colidir, então as pessoas de todo o mundo lá se juntariam. Digamos 


que nesse espectáculo os aviões voavam por segundos na linha descendente vertical, de uma altura 


de dez mil metros, em direcção ao chão. Depois, a cerca de dez metros do solo, os aviões mudavam 


de repente a direcção e voavam novamente para cima. As pessoas que assistem a tais espectáculos 


libertam-se automaticamente do seu stress! Este é um mundo de aventura totalmente novo que se vai 


desenrolar perante os vossos próprios olhos. (276-184, 1996.2.19)   


   


A primeira vez que pescais, podereis não apreciar o seu atractivo. Porém, gradualmente sentireis os 


seus encantos ao pescar uma vez, duas vezes e outras vezes mais. É o mesmo com a caça. No 


princípio, podeis começar por caçar um pequeno pássaro, mas depois tornar-se-á interessante, 


porque tentais caçar algo que seja um pouco maior, e sempre cada vez algo maior. Em breve quereis 


comprar uma arma maior, e depois outra ainda maior. Não há qualquer limite. Não o podeis evitar. 


Continuareis a subir mais e mais. Tudo é relativo à vida humana. Assim, há uma possibilidade para 


que este negócio se desenvolva mundialmente.   


Espero que os embaixadores venham e nos visitem algumas vezes por ano. Deste modo, através 


desses embaixadores, podereis dar conferências e ensinar todas as pessoas daquela nação. Podeis 


organizar banquetes, ao reunir pessoas para irem pescar e caçar. Também podeis organizar clubes, 


estabelecer negócios e administrar outras actividades com as pessoas do vosso próprio país ou que 


estão actualmente naquela nação. (253-116, 1994.1.14)   


   


Montar a cavalo tem algumas limitações, e as pessoas que sejam bastante idosas não podem ir à caça. 


Porém, a pesca transcende a idade de uma pessoa. Neste sentido, pescar não tem restrições. Se 


tivermos as pessoas em barcos espalhadas pelo oceano, mesmo a captura de um pequeno peixe conta. 


Deste ponto de vista, excursões de pesca podem-se desenvolver sem limites, de agora em diante. 


Para estas, o melhor lugar é o Alasca. (205-319, 1990.10.1)   


   


Agora que vos confiei todos os países do mundo, posso entrar na era de desfrutar a pesca, caça, 


cantar e dançar – sem beber – com todos os líderes mais importantes do mundo. Distribuí barcos por 


160 nações, e estou a preparar para desenvolver a indústria de passatempos global através desse 


grupo de pessoas.   


Gostaria de construir condomínios e criar uma organização na qual as pessoas podem viver juntas, 


mas não em casas separadas, e levar todas as pessoas idosas a nível mundial para parques e educá-las. 


Gostaria de construir navios, criar terrenos de caça e também aeroportos e hotéis. Estou a pensar 


liderar o mundo com este tipo de indústria de passatempos. Para este propósito, estou a estabelecer 


uma companhia de aviões. Podemos voar a qualquer lugar com aviões de tamanho pequeno e médio. 


A partir de agora, estou a planear criar uma rede de turismo mundial, estabelecendo aeroportos até 


mesmo em vilas de zonas rurais.   


Construirei aviões de tamanho pequeno como meios populares de transporte global. Actualmente, 


estou a estabelecer uma companhia de aviões, com a visão de construir também aeroportos em 160 


países. Visitei todas as áreas de passeio onde voam os aviões grandes. Por isso, estou a planear criar 


lagos e terrenos de caça nesses lugares. (275-183, 1995.12.8)   







A indústria de turismo deveria unir as classes média e alta. As pessoas que normalmente vão a 
excursões pertencem a uma classe mais alta que a classe média. Por isso, criaremos muitos terrenos 


de caça para fazer negócio, e depois pisciculturas para pescar no mundo inteiro. Estes são os 


negócios que devemos fazer. (262-256, 1994.8.1)   


   


Seria muito agradável criar instalações recreativas ao construir uma via fluvial até ao Oceano 


Atlântico, e terrenos de caça e áreas de pesca. Nos países onde há terra e água, ensinarei as pessoas a 


evitar a fome. (246-89, 1993.3.23)   


   


1.2. One Hope: um navio que não se pode afundar   


   


"One Hope" significa ser a primeira esperança do oceano. No passado, todos os navios que tinham 


trinta a cinquenta pés de comprimento navegavam orgulhosamente como cruzeiros de luxo. Contudo, 


os nossos barcos, embora de tamanho pequeno, são bastante rápidos. Quando o nosso barco 


navegava, todos ridicularizavam o seu pequeno tamanho. Diziam, "É perigoso, as pessoas irão 


morrer!" Por que é que iríamos morrer? Eles não sabiam que o barco One Hope nunca se afundará. 


(270-64, 1995.5.4)   


   


Para estabelecer uma relação com o oceano, o aspecto mais importante é ter um barco que possa 


flutuar bem na água. De modo diferente dos barcos construídos por outras companhias, os nossos 


têm de manter a tradição; temos de construir navios que sejam louvados, de um ponto de vista global, 


à medida que a história progride. (262-243, 1994.8.1)   


   


Que fareis com barcos pequenos? Serão usados para pescar. A maior parte das pessoas estão 


interessadas na pesca desportiva, mas pouco interessadas na indústria da pesca, que captura peixe 


com redes. No futuro, não haverá qualquer interesse em capturar peixe usando redes, nem em 


navegar em barcos grandes. Por esta razão, construí este New Hope. Projectei um barco que pode 


navegar tanto no rio como no mar. Agora o nosso New Hope tem fama para pescar e passear. Não é 


um barco destinado apenas ao mar. Também, é facilmente transferível para qualquer local, usando 


simplesmente um automóvel. (262-240, 1994.8.1)   


   


Se desejardes levar este barco daqui para a Flórida, podeis prendê-lo facilmente a um carro. Na água, 


demora alguns dias para navegar daqui para a Flórida; mas podeis dirigir-vos até lá num dia usando 


o carro. Demora aproximadamente quatro dias da Costa Ocidental à Costa Oriental por carro, mas 


demora um mês a navegar no mar. O barco foi construído para subir nas ondas, para planar em dois 


tipos de ondas quando está na água. Esta é a razão por que foi construído com mais de vinte e oito 


pés de comprimento. Foi projectado desse modo porque não navegaria correctamente se fosse menor. 


Com base neste barco de vinte e oito pés de comprimento, construímos também outros barcos que 


têm trinta e oito pés, cinquenta e dois pés, noventa e oito pés e 108 pés de comprimento. O barco de 


108 pés de comprimento pode manobrar até mesmo nas águas turbulentas do Alasca, e é adequado à 


pesca se usar as suas redes de arrasto. (262-240, 1994.8.1)   


   


Ao navegar num barco no mar, deveis conhecer a sua posição exacta e manter a direcção correcta 


para o vosso destino. Se não compreenderdes os vários controlos, então o barco não pode operar 


correctamente, especialmente ao enfrentar nevoeiros. Como isso se tornaria difícil! Há cerca de dez 


instrumentos para este propósito. Ordenei que se investigasse a criação de um sistema que execute os 


papéis de todos aqueles dez instrumentos.   







Agora alcançámos a fase em que terminou a pesquisa do desenvolvimento, e podemos começar a 
fabricar um instrumento com um sistema que pode detectar a posição e direcção da corrente, a 


profundidade do oceano e até mesmo os movimentos do peixe. O nosso novo sistema é feito por uma 


combinação de vários instrumentos ligados a um sistema de computador. Quando notícias sobre isto 


se espalharam, começou uma competição entre muitas nações que pediram à nossa companhia para 


fabricar um tal instrumento, usando as fábricas que construiriam para nós. Porém, continuamos a 


dizer que o nosso próprio grupo o deve fazer.   


O conhecimento da profundidade da água e dos movimentos do peixe são assuntos essenciais. O que 


é misterioso no mar é a dificuldade que tendes em voltar ao mesmo lugar onde previamente 


capturastes muito peixe com redes. Quando pescais com redes de arrasto, qual deverá ser a rota para 


capturar muito peixe? Três navios podem capturar uma grande quantidade de peixe, até mesmo 


quando estão só a dez metros uns dos outros, se houver uma concentração de peixe naquele lugar 


particular. Mas porque é difícil voltar a um tal lugar e capturar peixe novamente, desenvolvi um 


sistema que nos pode guiar àquele local. O sistema inserirá automaticamente as redes na água, logo 


que aquele lugar específico for marcado no computador. Isto é realmente algo notável. (134-237, 


1985.7.20)   


   


Criei uma tal fundação com as minhas próprias mãos. Posso construir qualquer tipo de barco sempre 


que precisar. Actualmente, estou a dirigir pesquisas para construir submarinos de pequeno tamanho. 


As pesquisas estão a ser feita na Noruega e Japão. Estou a planear construir submarinos da família 


de tamanho pequeno, onde é possível viver de acordo com as várias profundidades da água do mar; 


construirei áreas residenciais no meio do mar onde podemos viver. (190-100, 1989.6.18)   


   


Haverá as famílias da carrinha, as famílias submarinas e as famílias das aeronaves. Podemos viver 


aqui durante uma semana, seguidamente viver outra semana no mar e depois sair novamente para 


outro lugar. Tenho a melhor habilidade tecnológica. Agora posso fazer uma carrinha e um submarino 


e em breve uma aeronave. (276-218, 1996.2.14)   


   


1.3. A futura indústria de lazer de destaque é a pesca   


   


1.3.1. A alegria e vivacidade da pesca no mar   


   


Podemos encontrar no meio do oceano o peixe-espada e pequenos atuns amarelos. Cada um destes 


pode pesar aproximadamente trezentas libras, isto é, aproximadamente 150 quilogramas. É cerca de 


uma vez e meia o meu peso. Como tais peixes grandes e pesados se deslocam em cardumes, quando 


é capturado um, podeis capturar centenas deles. Estes cardumes tornam-se presa dos ataques de 


tubarão. Quando um tubarão ataca, sangue espalha-se pela água. Então todos os tubarões da 


redondeza juntam-se aí, e cerca de dois terços desses peixes vão tornar-se comida para os tubarões. 


Isto é chocante. Devido aos ataques de tubarão, a situação torna-se imediatamente desesperante para 


os pescadores, que tinham tido esperança e expectativa duma grande captura. (192-152, 1989.7.3)   


   


Quando é capturado um peixe grande, podeis sentir a sua vibração reverberando profundamente 


debaixo do mar. As pessoas embatem no barco, e emitem o som, "bum-bum-bum-bum" que é 


semelhante ao bater de um martelo na vossa cabeça. Quantas ondas furiosas não suportaram os 


peixes, os quais tiveram de passar por todos os tipos de dificuldades durante várias décadas no mar? 


Facilmente podemos imaginar as situações por que tiveram de passar, conseguindo sobreviver nessas 


circunstâncias severas.   







Nunca deveis fazer grande barulho de choque sobre a água, porque os peixes ficam a saber, devido 
às vibrações, a quantos metros estão as pessoas. (221-84, 1991.10.23)   


   


Capturar atum não é pescar. É mais como caçar no mar. Estais a ouvir pela primeira vez o termo 


"caçar no mar", correcto? Capturar um atum é mais difícil que matar uma vaca grande. Um atum 


pode pesar mais de mil libras. Alguns atuns podem pesar quinhentos, seiscentos ou até mesmo 


setecentos quilogramas – sendo maiores que um touro. É excitante capturar um tal peixe! Sangramo-


lo completamente, porque o peixe se deteriora se for deixado durante muito tempo depois de 


capturado, e rapidamente a água vai tornar-se num mar de sangue. Naquela altura, não posso deixar 


de pensar, "Oh, sou tão impiedoso!" Sempre que sinto assim, penso: "Deus permite que as pessoas 


sofram para serem as ofertas sacrificiais para a libertação da humanidade." Também, me vou sentir 


melhor quando digo a mim próprio: "Bem, estes peixes foram capturados da natureza e eu nunca 


investi na sua criação, mas a partir de agora criarei peixes e oferecê-los-ei como um sacrifício." Esta 


é a razão por que estou a desenvolver viveiros e indústrias de produtos marinhos. (219-196, 


1991.8.29) 


   


Alguns peixes são tão grandes que, ao juntar duas pessoas adultas tão fortes como nós, estas podem 


ser cobertas por um peixe. É surpreendente ver como peixes tão grandes podem ser capturados e 


arrastados para o barco por uma linha de pesca que só tem um milímetro de espessura. Seria como 


arrastar um touro, apanhado por aquela linha. Esta linha de pesca é extraordinária. Como mulheres, 


será que não desejais observar como se pesca, pelo menos uma vez, mesmo que não sejais capazes 


de pescar? (224-211, 1991.11.24)   


   


Ontem capturei um peixe preto, e vós não podeis imaginar como era forte este peixe, em particular. 


Este peixe surpreendente até mesmo ferido abriu a concha de um molusco e comeu-o. Na pesca, a 


altura que requer mais cuidadosa atenção é ao pescarmos peixe preto. Conheceis os caranguejos, 


correcto? Quando corto o caranguejo e o ponho no anzol como isco, logo vem um peixe preto e 


come-o. Vem comê-lo e vai-se embora depressa. É milagroso. Quando há muitas canas de pesca 


lançadas na água com isco, estes peixes pretos vêm e comem o isco sem que vós o noteis. (217-208, 


1991.6.1)   


   


Pedro era um pescador, não era? Então, também sois descendentes de um pescador? Por isso, todos 


deveis conhecer o mar. Viestes até ao Alasca para capturar peixe? O halabote é o peixe que se deita 


sobre a sua barriga no fundo do oceano, agindo como um rei. Come e vive deitado sobre a sua 


barriga. Parece um pedaço de pedra musgosa, que vive no fundo do mar com olhos a moverem-se 


como antenas. Como está deitado e tem um cheiro, os pequenos peixes tendem a reunir-se à volta 


dele. Quando os pequenos peixes se juntam, o halabote dobra o seu corpo para os engolir.   


Um halabote come e vive deitado sobre a sua barriga. É como Satanás. É o "Rei" Satanás. Ele pensa, 


"Quem na terra me ousa tocar!" Até mesmo quando é capturado numa linha de pesca, continua a 


dizer: "Quem na terra me está a tocar!" Entretanto, depois de permanecer tranquilo por algum tempo, 


começa a pensar, "Oh, não. Estou em dificuldades!" O halabote do Alasca está a ser capturado 


através da visão do Rev. Moon. Ninguém mais em Kodiak tinha capturado um halabote que pesasse 


mais de oitenta libras. Porém, com o meu aparecimento nestas águas, foram capturados halabotes a 


pesar duzentas e trezentas libras. (206-274, 1990.10.14)   


   


A razão por que algumas pessoas acham a pesca excitante é porque vêem sangue. Elas sentem o 


alívio do seu stress ao ver sangue. O mesmo se passa com a caça. Caso contrário, como vamos poder 


libertar-nos do stress nestes tempos modernos? Ver sangue é chocante. Sabeis por que os antigos 







romanos eram cruéis? Eles gostavam de aliviar o seu stress ao ver o sangue das pessoas a ser mortas 
brutalmente. Sentiam saltar as células do seu corpo quando viam sangue, e isto aliviava-lhes 


completamente o seu stress. Os homens que não sabem pescar ou caçar são mais femininos no 


carácter. (203-57, 1990.6.14)   


   


As pessoas ao viverem uma vida cultural acumulam camadas de stress. Como nos podemos libertar 


desse stress? Não é suficiente falar dele. Precisais de excitação! Alguns dizem que nada funciona tão 


bem como ver sangue. Eles dizem que no momento que vedes o sangue fluir, o vosso stress não pode 


permanecer. Começa a desaparecer. É assim com o desporto da caça. Um atum é muito maior que 


um touro. O sangue espirra quando o atum é arpoado. Então, quando olhais, a cor da água muda para 


vermelho.   


Num tal momento, tornais-vos como um poeta melancólico. As mulheres ao olharem para uma tal 


cena, poderiam desmaiar, proferindo debilmente: "Oh, meu Deus! Ohh…" É assim tão horrível. Por 


isso não há ocasião para acumular tensão; esta é totalmente removida. É assim que sois afectados 


(192-152, 1989.7.3)   


   


Como muitos Japoneses estão a viajar, a indústria de turismo parece agora optimista na América.  


Podeis lá ir pescar todo o ano. Entre as várias espécies de pesca, a mais interessante é pescar com um 


carreto e linha com múltiplos anzóis. Usando este método, a linha de pesca pode chegar tão longe 


como sessenta milhas, que é a distância de Seul a Cheonan. O mar pode ter 500 metros, 800 metros, 


e até mesmo mais de 1.000 metros de profundidade. A essa profundidade, a cor água é como tinta. 


Como a linha de pesca se estende até perto de sessenta milhas, é magnífico quando os peixes 


mordem o isco. Há alguns tubarões suficientemente grandes para engolir sem dificuldade uma 


pessoa inteira. Os peixes-espada também podem ter três a quatro metros de comprimento. Esses 


tubarões podem engolir mesmo algo tão grande como um peixe-espada, exceptuando a parte da 


cabeça. Lá é como se houvesse uma guerra. Quando os tubarões encontram um tal peixe, então,  sem 


qualquer saudação, engolem-no simplesmente e nadam em redor como se fossem príncipes. (192-


152, 1989.7.3)   


   


Agora deveríamos ir para a região do Pólo Norte e pescar em cima do gelo. A única tarefa que falta é 


capturar leões-marinhos sobre o gelo. Se fordes à Austrália, podeis encontrar algo que é chamado o 


"Mário Preto", que pesa aproximadamente três mil libras. Como peso aproximadamente duzentas 


libras, o Mário Preto tem quinze vezes mais peso que eu. Existe um tal animal que é quinze vezes 


mais pesado que eu – três mil libras! Agora, até mesmo as baleias podem ser capturadas se 


começarmos a sua pesca. Porém, sempre que capturámos um peixe tão grande, tivemos de o libertar 


para a linha de pesca não partir. Se tivesse capturado um peixe assim tão grande, colocá-lo-íamos 


num museu. Para o capturar, teria que lutar com ele durante aproximadamente cinco horas, devido à 


sua força inimaginável. Mas deixei-o ir, a pensar: "Não! Se o capturar, o que farei com este peixe, se 


nem sequer o posso usar?" Então, capturei tudo o que quis capturar. (222-277, 1991.11.3)   


   


Como talvez saibais, se olhastes para o halabote no álbum de fotografia, capturado há algum tempo 


atrás, essa fotografia mostra a sua captura. Há atuns gigantes e atuns azuis pequenos em Gloucester, 


um porto de mar perto de Boston. O meu recorde está num peixe que pesou 1.272 libras. Tinha mais 


de dezoito pés de comprimento; isto é, mais de cinco metros. O peixe que acabei de capturar tinha 


aproximadamente 14,9 pés – é maior que um touro. Um tigre grande pesa aproximadamente 


setecentas libras, e um touro pesa aproximadamente mil libras. Por isso, aquele peixe era maior que 


um touro. Normalmente a maioria das pessoas captura peixes que pesam por volta das duzentas 


libras, mas o meu recorde foi aproximadamente seis vezes aquele valor. Não é a pesca um desporto 







surpreendente? É mais fascinante que ser vitorioso como um general na Segunda Guerra Mundial. 
Um homem real, ao tenta pescar sente-se como um verdadeiro príncipe, e quando adquirir o gosto 


pela pesca, ele determina-se a ir à pesca até ao ponto de ser capaz de vender mesmo a sua esposa! 


Mas vós nunca sabereis isto sobre a pesca, sem o tentar. (167-136, 1987.7.11)   


   


Há um peixe deslumbrante chamado a perca listrada. Este peixe é mais delicioso que o atum. É 


muito doce quando servido em peixe cru. A carne do peixe tem elasticidade e um sabor doce. As 


pessoas Japonesas dizem que toro (a parte do estômago de um atum onde se encontra a maior parte 


da gordura) é a melhor. Porém, quando saboreiam as percas listradas, todos correm para elas. 


Todavia, a Verdadeira Mãe não gosta de sushi. No princípio, sentis como se estivésseis a mastigar 


carne de cobra. Também desliza para fora da vossa boca quando a estais a mastigar. Parece carne de 


cobra. No entanto, depois de provar a perca listrada, a Verdadeira Mãe diz: "Sashimi! Sashimi! 


Perca listrada sashimi…" Quando digo à Verdadeira Mãe para se preparar para a pesca, ela diz: "Oh, 


realmente?" e segue-me, ao saber que vamos pescar a perca listrada. Por esta razão, é muito 


interessante. Esta é a razão por que pescar é excitante e sensacional. (192-152, 1989.7.3)   


   


Qualquer peixe pode ser comido cru. Quando vos sentais e comeis o peixe, depois de ter sido limpo 


e cortado, poderá ser desagradável se houver sangue, mas não precisareis de qualquer molho, tal 


como a pasta de pimenta picante. É simples, bastante nutritivo, e muito bom para comer. É comer 


células vivas, e não células mortas. Engolis o peixe cru delicioso e descansais no barco durante um 


dia. Não vos preocupeis se ides ficar com diarreia. Mas se alguém não comer este peixe cru, talvez 


fique com diarreia. Estou a mostrar-vos um tal modo de vida maravilhoso que ainda não conheceis. 


(189-291, 1989.6.17)   


   


1.3.2. Os pontos essenciais para pescar no mar  


   


É muito interessante ver todos os vários tipos de peixe do mar. Há peixes pequenos na região pouco 


profunda das margens do oceano, e depois, quando a água se aprofunda, podemos encontrar grandes 


peixes. Os peixes menores são comidos por peixes ligeiramente maiores, e os peixes ligeiramente 


maiores são comidos por peixe que são ainda maiores, e o ciclo continua a repetir-se. O que é 


interessante é que todos os peixes jovens parecem iguais quer sejam os bebés da baleia ou os bebés 


do atum. Os bebés de pescada do Alasca e os bebés do atum parecem iguais. (264-286, 1994.11.20)   


   


Vou com muita frequência para o mar. Uma quantidade infinita de tesouros está enterrada no mar. 


No mar, há uma certa ordem na cadeia alimentar. É interessante observá-la. Não estão todas as 


criaturas estão a viver pela causa do bem de outras? Todas existem pela causa do bem de outras num 


relacionamento de interligação. A desordem resultaria se os peixes maiores não comessem os peixes 


menores. O mar ficaria cheio de peixe. Porque os maiores comem e os menores são comidos, o 


número de peixes nas águas do oceano é equilibrado. (198-232, 1990.2.3)   


   


Quando olhais para todo o peixe do mar, todos eles comem os mais pequenos, então onde está o 


amor de Deus? Para estes peixes, o ideal é servir os seres humanos e serem absorvidos pelas células 


humanas, onde podem receber o amor de Deus. Por causa disto, os minerais são absorvidos pelas 


plantas. São finalmente absorvidos nas células humanas, nas quais podem receber o amor de Deus. 


As plantas são absorvidas por animais, e os animais mais elevados são absorvidos por seres humanos. 


Todas essas criaturas deliciosas que são boas e deliciosas, esperam ser absorvidas pelas pessoas. As 


melhores células são absorvidas pelo seu dono, na esperança de se conectarem ou voltarem ao 







palácio original de amor, para a realização dos filhos e filhas de Deus que se tornam o corpo real de 
amor. (199-333, 1990.2.21)   


   


Quanto mais profunda for a água, mais níveis há no oceano. Há também uma grande diferença na 


temperatura. Os tipos de peixe mudam completamente, mesmo quando a temperatura muda um ou 


dois graus. É maravilhoso. Embora as pessoas não saibam isto, os peixes procuram nos cinco 


oceanos a camada onde a temperatura só tenha até um grau de diferença. É misterioso. Embora 


ontem houvesse um número ilimitado de peixe, como se metade do oceano fosse água e a outra 


metade peixe, hoje se voltardes não há nem mesmo um. Isso é devido à diferença na temperatura. Os 


peixes desaparecem completamente quando a temperatura da água muda até mesmo meio grau. Para 


as pessoas, um ou dois graus de diferença não causa problema, contudo já é um problema para os 


peixes.    


As pessoas podem viver nas regiões árcticas, nos trópicos e nas regiões temperadas. Porém, isto não 


é verdadeiro para os animais. Os leões habitam na Coreia? Não, os leões são encontrados na África. 


Na Coreia, há tigres, mas não há leões. (200-261, 1990.2.26)   


   


O modo como os peixes mordem o isco difere de acordo com o seu carácter. Se houver um milhar de 


famílias de peixe, então haverá um milhar de modos como os peixes mordem. Quando fordes pescar 


num lugar novo, então deveis descobrir a forma como os peixes mordem ao capturar um, dois ou três 


tipos diferentes de peixe. Isto faz parte do senso comum. Quando o peixe morde dum modo, e vós 


puxais a vossa cana de pesca doutro modo, então os peixes não serão capturados. O peixe pode 


libertar-se e fugir a nadar tantas vezes quantas quiser, já que a linha de pesca segue a cana de pesca. 


Quando o peixe morde de um certo modo, deveis puxá-lo do modo oposto. Deveis puxar assim 


quando o peixe avança, e puxar ao contrário quando se move para a esquerda. A maioria dos 


principiantes puxam sempre do mesmo modo, mas não está certo. O peixe é capturado mais 


rapidamente quando o puxais na direcção oposta. Não leva muito tempo a capturar um peixe.   


Quando ides pescar no mar, não ides apenas para uma área do oceano onde só há um horizonte, sem 


terra ou rochas. Certamente que deveis ir para uma área que tenha rochas. Pode ser encontrado mais 


peixe próximo das rochas onde se podem esconder com segurança. Estas rochas também têm 


insectos, que os peixes gostam de comer. Quando observais o modo dos fluxos de água, seguramente 


que a água quando tem ondas tem muitos peixes. Se as ondas tiverem três a cinco metros, 


encontrareis peixes em tais lugares. Deveis ir para tais lugares para capturar peixe. (268-307, 


1995.4.3)   


   


A maioria das pessoas pensa que qualquer um pode capturar um peixe ao lançar apenas um anzol na 


água. Porém, isso não é a verdade! Peixes diferentes estão activos em águas de temperaturas 


diferentes. A temperatura da água difere entre os peixes maiores e os menores. No Verão, a 


temperatura de água é mais alta perto da superfície. Esta é a razão por que o peixe mais pequeno 


vive perto da superfície da água. Os peixes movem-se naturalmente, de acordo com a temperatura da 


água do mar. Os peixes não gostam de se mover em todas as direcções. Eles tentam mover-se 


sempre lateralmente. Deveis conhecer tais factos para pescar. Deveis ter o conhecimento de tais 


coisas tal como onde é que os peixes se juntam e onde ir pescar o salmão. Tendes de vos tornar 


profissionais. Por isso, é necessário estudar. Não podeis pescar, a menos que vos torneis um 


profissional de pesca.   


Quando pesco, sei exactamente a temperatura certa. Já sei que tipos de peixe são encontrados em 


certas temperaturas. Quando lançais a linha de pesca um par de vezes, os peixes já tocaram o isco. 


Assim se eu bobinar o anzol mais rápido, os peixes sobem, e quando o anzol é bobinado lentamente, 


tende a afundar-se. Enquanto bobinais lentamente o anzol, deveis saber com que rapidez a água está 







a fluir à superfície. Pela temperatura da água que temos hoje, sei a que nível andará o rei salmão. 
Normalmente, o salmão permanece no fundo do oceano. Porquê? Podem lá encontrar muita comida. 


Caranguejos e pequenas criaturas do mar vivem no fundo do mar, por isso o salmão gosta de se 


juntar lá.   


Não importa quantas vezes capturastes peixe no Alasca, tendes de aprender novamente sempre que 


ides pescar num lugar novo. Não sabeis como isto pode ser interessante. Também, quando as pessoas 


vêm e vão, podem partilhar o seu conhecimento sobre a pesca. Os Neo-Zelandeses têm de aprender 


quando vêm para Kodiak. Embora possam ser pescadores excelentes na Nova Zelândia, não 


funciona do mesmo modo em Kodiak. Como têm de aprender novamente quando vêm para Kodiak, 


eles podem misturar-se e criar harmonia. Há vários modos de pescar, grupos étnicos diferentes e 


ambientes diferentes. Em todos os lugares para onde fordes pescar, encontrareis muitos ambientes 


diferentes. (252-206, 1993.12.30)   


   


Aqui está algo interessante. O oceano abunda em peixe, quando nenhum barco sai devido ao tempo 


ventoso. Normalmente, com o clima normal, as pessoas saem e põem música alta, fazendo barulho 


que vai causar o caos. As criaturas no oceano podem sentir grandes vibrações como se estivessem a 


ser atacadas por uma moca. Contudo, até mesmo perante um tufão, o oceano debaixo da sua 


superfície está tranquilo e calmo. Por isso, as baleias juntam-se para saltar à volta e divertirem-se. 


Foi um dia histórico. Provavelmente tenho a fotografia em algum lugar. Havia grandes, pequenas, e 


até mesmo muito pequenas. Porém, as baleias saltavam deixando as suas caudas dentro da água 


devido ao seu enorme tamanho. As suas caudas ficavam sempre na água. Assim elas caíam 


novamente na água, deitando-se horizontalmente a flutuar nas ondas. Não imaginais como as baleias 


ficam felizes quando se divertem. Por isso pensei: "será que as baleias ficam realmente felizes 


quando está ventoso?" Se as vejo a divertirem-se uma ou duas vezes mais, então posso concluir: 


"Sim, estão!" (233-306, 1992.8.2)   


   


Não ides para o mar só para pescar. O espírito do Alasca é o espírito do salmão. Os salmões 


retornam sempre à pátria donde partiram, nadam quatro ou cinco mil milhas através do oceano para 


ir desovar. Este é o mesmo princípio se olharmos para o caminho da restauração da humanidade. 


Deveis saber voltar; não importa a distância a que vos encontreis da vossa terra natal. Não há pesca 


mais excitante que pesca do salmão. São tão fortes. Quando os outros peixes se prendem ao anzol, 


leva apenas um par de voltas no carreto antes de ver o peixe à superfície, mas com o salmão, leva 


dezenas de voltas no carreto.   


É difícil, é tal como tentar apanhar uma pessoa que tenha a tradição divina. O salmão salta até 


morrer, até mesmo ao fim. O anzol normalmente quebra depois deles saltarem cerca de três vezes. 


Esta é a tradição do Alasca. O oceano simboliza o mundo da morte, o mundo satânico, e os peixes 


simbolizam as pessoas. Os mais corajosos de todos os peixes são os salmões. (236-124, 1992.11.4)   


   


Saí um dia para o mar, e apesar do tempo estar muito ventoso, estavam fora vários barcos. Quando 


começa a estação do atum e eu saio para o mar, não tenho um sentimento agradável perante os 


quinhentos barcos que aí se juntam. Penso: "seria agradável se uma vez pudesse pescar sozinho", 


mas nunca houve um tal dia. Um dia, havia uma advertência de um tufão e eu tentei sair para o mar. 


Todos me disseram que não fosse. Mas eu disse ao capitão do barco: "Ei, escuta-me! Nós não vamos 


morrer." Por isso saímos à minha ordem. A área de pesca estava a uma longa distância no mar. Uma 


vez que levava um pouco mais de duas horas para a alcançar, tivemos de partir à uma hora da manhã. 


Tivemos de partir cerca da uma hora para chegar lá às quatro. Devido ao vento e outras condições, 


demora o dobro do tempo habitual. Por estas razões, tivemos de fazer as preparações à meia-noite.    







Tive muitos desafios difíceis na minha vida. Uma pessoa não pode comprar este tipo de experiências, 
até mesmo com uma tremenda quantia de dinheiro. Como o tempo estava tão mau, nenhum barco 


tinha saído. Quando lancei a linha de pesca na água, vários peixes mordiam o anzol mal a linha 


caísse. Esperaríeis que isto acontecesse? Normalmente, há vários a morderem o isco em muitos dos 


diferentes barcos, mas, como o nosso barco era o único no mar naquela manhã, todos estes peixes 


com fome, que eram capazes de procurar comida até distâncias de cerca de quatro quilómetros, 


apressavam-se para morder o meu isco. Assim quando lancei os anzóis à água, todos eles os 


mordiam imediatamente. Não prestei atenção se o tufão estava a soprar ou não. Continuei 


empenhado e a suar. Levou quatro horas a chegar lá, e quatro horas a pescar. De lá, arrastámos o 


peixe, puxado pelo motor, durante vinte milhas. (233-306, 1992.8.2) 


   


Quando vamos pescar, as pessoas como nós já sabem onde os peixes se podem encontrar. A maioria 


dos peixes tende a procurar o alimento pela manhã e à noite. Então, como já comeram, à hora do 


almoço estão simplesmente inactivos. A área de pesca não deve ser muito profunda. Parte da área 


deve ter alguma profundidade e outra deve ter um fundo plano. Os peixes tendem a fugir para os 


lugares profundos para se esconderem. Também, ainda que saiam e fiquem ociosos, eles divertir-se-


ão onde o fundo do oceano for plano. Esta é a situação ao fim da manhã. Porém, à tarde, como os 


peixes comem novamente, ao olhar simplesmente para a área eu digo a mim próprio: "Oh, sei 


exactamente que tipos de peixe estão aqui". (221-82, 1991.10.23)   


   


Deveis saber a quantos pés, abaixo da superfície de água, deve estar o vosso anzol. Os peixes estão a 


um pé do fundo, por aí ser um lugar favorável para colher alimento. Porque comem para viver, não 


se podem afastar e moverem-se a dois pés da sua fonte de comida. Quando chega a estação de pesca, 


os peixes estão espalhados pelo fundo. Sempre que os tentais pescar, facilmente o fazeis. 


Cuidadosamente deveis chegar até eles e quando tiverdes uma pequena oportunidade, aproximai-vos 


e prendei-os depressa ao anzol. Esta é a técnica adequada. O atum costuma viver livremente como 


um dos maiores peixes no mundo do oceano. Por isso, eles não morderão um isco pequeno. Contudo, 


tendes de tentar capturá-los. É isto que tendes de pesquisar. (221-81, 1991.10.23)   


   


Para capturar peixe grande tendes de ir mesmo ao fundo do mar. De todo o peixe, aquele que salta da 


água é o pequeno. Os peixes grandes não saltam. Eles pensam, "Para que vamos saltar?" Esses 


peixes são aqueles que capturamos quando deixamos cair a linha de pesca. Se o nosso isco espalhar 


o seu cheiro e estiver a uma mão do fundo, os peixes aproximar-se-ão a um cadência regular. Os 


peixes usam as suas barbatanas para nadar. Por isso, deveis deixar um espaço de cerca de uma mão 


para eles se moverem horizontalmente, sem esbarrar. Quando lançais o anzol, depois de assim terdes 


calculado, será capturado seguramente um peixe grande.   


O último peixe que pesquei tinha quinze libras e trinta polegadas. Era o maior entre todos os salmões 


que pescámos até agora. Pendurámo-lo, exibindo-o como o maior. Era tão forte que tivemos de o 


tirar usando uma rede. Porém, foi difícil ver o peixe, devido à luz ténue do pôr-do-sol. Mas o peixe 


era valente. Poderia ter escapado da rede, uma vez que só dois terços do seu corpo estavam dentro, 


com a sua cabeça pendurada de fora. Se fizermos algo de errado nesse momento, a rede pode rasgar. 


(205-322, 1990.10.1)   


   


Há vários tipos diferentes de linhas de pesca – aquelas que têm muitas milhas, algumas milhas, 


algumas polegadas e assim por diante. Quando pescais, são lançadas muitas linhas na água. Alguns 


peixes podem ser capturados imediatamente após uma certa linha curta ser lançada. Porém, pode 


gerar confusão se começardes a puxá-la. Quando a linha de pesca é longa e se afasta do barco, 


podemos assegurar que aqui o oceano é fundo. Porém, se sois um verdadeiro pescador, não vos 







deveis interessar quando são os peixes pequenos a morderem o anzol. Deveis pensar, "Oh, vós 
peixes estais a morder. Continuem a reunir-se". Virá então um peixe grande que se encontra a muitas 


milhas. Deveis pescar aquele que vem de uma tal distância.   


Eu pesco bastante bem. Pesquei de dia e de noite durante mais de quarenta dias. O peixe que 


pretendo pescar não é capturado no primeiro lançamento. Tendes de esperar até que o maior peixe 


morda o anzol, dizendo: "Morde-o. Vamos lá pequenos!" Há inúmeros peixes pequenos que vêm e 


vão. Vêm e vão dizendo: "Oh, isto é delicioso. O pescador deve estar louco". (152-32, 1963.3.3)   


   


Caçar é selvagem, pois vós atirais um tiro ao animal depois de o esperardes num ponto estratégico. E 


atirar um tiro a algo que está a voar não é correcto. Porém, pescar não é assim. Os peixes vêm e 


mordem o vosso isco. Por isso está correcto apanhá-los. Também, podeis ir pescar desde os cinco 


anos de idade até ao dia que precede a vossa morte. Então uma avó e avô já com cem anos podem 


divertir-se com a pesca ao lançarem simplesmente as linhas de pesca das suas camas. Não importa a 


fama que possais ter, mesmo que sejais o campeão, quando fordes para uma província diferente, 


nesse lugar há um modo diferente para a captura do peixe.   


Por isso, se seguirdes apenas a vossa maneira e não o modo de pescar para aquele lugar, então não 


pescareis nenhum peixe. Porque tendes de seguir o modo do lugar para onde ides, aprendereis onde 


quer que fordes, e podeis ensinar os outros onde quer que fordes. Qualquer um se pode tornar o 


professor assim como o estudante. Isto é igualdade. Diferirá de acordo com o lugar e o tipo de isco 


usado pela pessoa, embora possais estar a pescar o mesmo tipo de peixe. Por isso, tendes de aprender 


tudo, quando fordes para um lugar diferente. Todas as nações são diferentes. Assim, devido à grande 


variedade de lugares, há muitos passatempos diferentes. (252-206, 1993.12.30)   


   


1.3.3. Vós não morrereis à fome se aprenderdes a pescar   


   


Sabeis cultivar? Eu sei cultivar. Devo ensinar-vos. Os membros da Igreja da Unificação deveriam 


saber fazer três coisas: cultivar, caçar e pescar. Por isso, mesmo se fordes sozinho para uma aldeia de 


África, deveria levar-vos apenas uma semana para estabelecerdes a base para viver através do vosso 


trabalho para alimentar as pessoas de uma aldeia. Se as alimentardes durante um ano, então elas vos 


alimentarão daí em diante. (262-256, 1994.8.1)   


   


Há muitos animais nos trópicos, por isso é necessário que os membros da Igreja da Unificação 


pesquem e cacem. Por quê? Deveis ensinar as pessoas a sobreviver através da pesca e caça e salvar 


aqueles que estão a morrer à fome. Por isso, o Rev. Moon é um homem dignificado, embora tenha 


visto o sangue de peixes e animais.   


Há muito tempo atrás, os sumo-sacerdotes matavam as suas ofertas. A razão por que mato animais é 


para tornar os membros da Igreja da Unificação sumo-sacerdotes. Esta é uma tarefa divina. Podemos 


organizar um grupo que aprendeu a pescar e a caçar para ir ajudar em África. Deveria enviar 


missionários caçadores e pescadores para ajudar a África e espalhar esta prática pelo mundo inteiro. 


Por isso onde quer que fordes, temos um modo para salvar as pessoas através da pesca e caça. (262-


255, 1994.8.1)   


   


Haverá uma altura em que milhares e dezenas de milhares de famílias podem viver juntas a um lago. 


Aqueles peixes são todos nossos se os soubermos pescar. Quem deveria pescar? As mulheres 


deveriam fazê-lo. Porquê? Porque as mulheres têm uma grande almofada nos quadris. Estão 


confortáveis. Por isso, podem sentar-se durante muito tempo. Os homens sentem dor depois de se 


sentarem apenas durante três horas. Por isso, se uma mulher pescar três peixes, pode alimentar três 







crianças, e se pescar quatro então pode alimentar até mesmo o pai. Quando ela for para a área de 
pesca, pode pescar dez peixes ou talvez duas dúzias dentro de uma hora.   


Digamos que há cem famílias numa aldeia. Se formarem grupos de cem mulheres e decidirem pescar 


cem ou duzentos peixes, não haverá qualquer problema. Funcionará com a mobilização de um 


número pequeno de pessoas. A mobilização de todas as pessoas não é necessária. Podemos alimentá-


las mobilizando um grupo pequeno para pescar uma vez por mês. (262-251, 1994.8.1)   


   


Pescar é fácil. Todas as mulheres do interior Africano têm agulhas. Fazem anzóis acendendo velas e 


aquecendo as agulhas. Pesquei antigamente, fazendo-os também eu próprio. Também não há 


necessidade de comprar as linhas de pesca. Há muitas linhas sintéticas. A linha de pesca não tem de 


ser uma linha de seda tal como foi usada no passado. E um pedaço chumbo pode ser cortado e 


pendurado para fundear e a cortiça pode ser usada para a flutuação. Assim ao colocar o isco e usando 


a vossa mão como uma cana de pesca, podeis pescar a quantidade que quiserdes. Há um número 


ilimitado de peixes. Como os peixes estão em todo o lugar, não há problema.   


Mas é um problema as esposas não saberem pescar. Não há nenhum líder que ensine. Esta é a razão 


por que tenho de pescar e caçar. Posso formar e distribuir federações por aldeia após aldeia e 


alimentar os aldeões ao formar grupos de pessoas para caçar animais. Não houve ninguém que 


ensinasse tais habilidades. (263-45, 1994.8.16)   


   


As pessoas de África e dos países do Terceiros Mundo que sofrem de fome estão a morrer porque 


não sabem pescar. Se a mãe puder pescar, então não morrerão à fome. Há rios e lagos em todos os 


lugares. Há um número ilimitado de peixes. Por isso, temos de ensinar as pessoas a pescar e a criar 


peixe. Eu já comecei este projecto. A pesca pode ser feita desde que haja linha. As agulhas existem 


em todos os lugares. Podeis pescar qualquer quantidade de peixe com agulhas, acendendo velas para 


as aquecer e dobrando-as. Também, o isco existe em todos os lugares. Não é um problema para uma 


pessoa alimentar dez crianças por dia porque é fácil pescar uma tal quantidade de peixe com anzol. 


Embora vivam num ambiente satisfatório, as suas vidas diárias estão empobrecidas porque não têm 


alguém que os oriente. (262-100, 1994.7.23)   


   


Deveis desenvolver um bom sentido empresarial. Deveis ser capazes de salvar as vinte milhões de 


vidas que morrem em cada ano. Deveis certificar-vos que as pessoas não morrem de fome, 


ensinando-as a cultivar a terra e a criar peixe na água. Se as esposas e filhos podem pescar porque 


morrem à fome? Por que morrem quando há água e peixe em abundância? Esta é a razão por que 


pescamos. Deveis ensiná-los a pescar.   


Também os deveis ensinar a caçar. Encontram-se muitos animais em abundância, como os jacarés. 


Então, a Associação de Turismo e Caça para a Paz Mundial é pela causa de trazer um mundo de paz. 


Por que estamos a fazer um tal trabalho? Perdi dinheiro durante vinte anos, contudo fiz uma 


fundação. Os Verdadeiros Pais devem ser responsáveis pelas pessoas na terra que estão a morrer de 


fome. Não podemos desistir, porque todas as pessoas no mundo são irmãos e irmãs. Imaginai vinte 


milhões de pessoas a tornarem-se membros da Igreja da Unificação todos os anos.   


Ao levar a cabo a iniciativa e ampliá-la a nível mundial, podeis imaginar quantas pessoas seriam 


salvas? Estou-vos a dizer para aprender o mais cedo possível a cultivar a terra e a pescar. Por que é 


que precisamos de o fazer? Por causa dessas pessoas que estão a morrer de fome. Por isso, aprendei 


aqui tais habilidades e voltai aos vossos países. (253-109, 1994.1.9)   


   


As crianças não serão deixadas a morrer à fome desde que as suas mães possam pescar. Não há 


muita água, peixes e animais em abundância? Há lagos em todos os lugares. Se uma pessoa pescar 


um peixe grande, este pode durar uma semana. Se uma pessoa caçar um jacaré, uma família pode 







viver dele durante um mês. Os hipopótamos podem ser comidos durante um ano secando a sua carne. 
Assim, podeis viver da caça. Estabeleci a Associação do Turismo e Caça para a Paz Mundial e a 


Associação de Pesca. Organizarei um torneio de pesca, juntarei as mulheres americanas que não têm 


nada para fazer, e ensinar-lhes-ei a pescar. Se ensinardes essas mães que morrem de fome, a pescar, 


elas não morrerão de fome, não importa onde estejam a viver. Tudo o que precisarão é de água e de 


terra. Podem dedicar-se à agricultura da terra. Os Caucasianos não lhes ensinaram esta habilidade. 


Eles apenas exploraram a terra, sem lhes ensinar até mesmo como a cultivar.   


Esta é a razão por que foram apunhalados e expulsos. Os nossos missionários são distintos dos 


outros. Todos lhes dão as boas-vindas. Porquê? É porque eles vivem pela causa do bem dos outros. 


Por isso, construímos a quinta do Texas e a área de pesca, e agora estamos a treinar as pessoas a 


cultivar. Podemos capturar dez ou até mesmo cem javalis selvagens num dia se montarmos as 


armadilhas. (254-305, 1994.2.6)   


   


Se as mulheres que vivem nos países do Terceiro Mundo soubessem pescar, se soubessem pelo 


menos colocar uma linha de pesca com anzóis múltiplos, nunca morreriam à fome. Há inúmeros 


peixes onde encontrardes lagos e rios. As pessoas estão a morrer à fome porque ninguém lhes está a 


ensinar tais coisas. Além disso, se cada aldeia tivesse uma arma, então, através da caça podíeis salvar 


as vidas daqueles que estão a morrer à fome. Agora estou a começar um tal treino a nível mundial. 


Se uma área tiver água, posso ensinar a procriar peixe, e se uma área tiver terra, então posso ensinar 


o seu cultivo e a agricultura, esta é a razão por que actualmente estou a preparar a quinta do Texas 


como um lugar de treino. Temos de enviar muitas pessoas para a quinta. Os Caucasianos não 


chegaram a ensinar nem mesmo a agricultura às pessoas Africanas. (255-70, 1994.3.5)   


   


Se fordes para as montanhas, podeis encontrar muito para comer. Mesmo até os coelhos sobrevivem 


nas montanhas, então, por que é que as pessoas não podem lá viver? Quando fordes para a zona rural, 


há lagos e rios. Embora haja muitos peixes nos lagos e rios, vós nem mesmo sabeis como os capturar 


para comer. Estou a tentar ensinar-vos tudo isto. Também, é correcto irdes caçar quando for a 


estação de caça. Sabeis usar uma arma? Podeis viver também da caça. Se caçardes um urso podeis 


sobreviver durante um ano. Por isso, por que razão não conduzir pesquisas adicionais em tais 


matérias? (132-214, 1984.6.1)   


   


1.3.4. A pesca no mar é um jogo da mente   


   


Penso muito, mesmo até quando estou a pescar ou onde quer que esteja. Uma pessoa que está a 


pescar há muito tempo pensa dez vezes por cada dez vezes que bobina a cana de pesca, e pensa cem 


vezes por cada cem vezes que a bobina. Portanto, se pensardes cem vezes enquanto só bobinais dez 


vezes a cana de pesca, então podeis ir à frente na liderança deste mundo. Quando vou para a área de 


pesca, ao passar algum tempo, já fico a saber se há ou não areia naquela área de pesca, depois de 


andar um pouco. Os peritos sabem tudo isso. Quando conectais uma chumbada e a arrastais ao longo 


do chão, fará um som como "baque, baque, baque" se for areia, mas moverá com suavidade se o solo 


oceânico for lamacento. (221-84, 1991.10.23)   


   


Geralmente, as pessoas não pescam só com uma cana de pesca. A maioria dos pescadores põe duas 


canas de pesca próximas uma da outra. A razão por que usam as duas é porque estas canas 


simbolizam o homem e a mulher aperfeiçoados, por outras palavras, a perfeição dos parceiros sujeito 


e objecto. (228-260, 1992.7.5)   


   







Caçar é o exercício pela causa da vossa saúde física, e pescar é pela causa da vossa saúde mental. 
Tendeis a reflectir sobre a vossa vida e a pensar muito quando vos sentais e pescais. É surpreendente 


que de facto tenhais um tal tempo. Podeis analisar o vosso passado e planear o vosso futuro. Pode ser 


o período de tempo mais importante para nós. Podeis reflectir calmamente sobre vós próprios com 


dignidade. Isto é absolutamente necessário. No Leste, chama-se o caminho espiritual de pesca. Os 


peixes bebé vêm quando o peixe mãe cai no anzol e é capturado. Assim as pessoas pensam, com 


base na sua própria vida, ao observar uma tal ocorrência: "Oh, eu não deveria capturar estes peixes!" 


As pessoas tendem a pensar nos seus próprios filhos e filhas, e também no seu próprio povo. Depois 


de pescar durante um par de anos, querereis libertar os peixes e pôr de parte todos os pensamentos de 


comer o peixe que capturastes. Esse é o verdadeiro caminho espiritual. O desejo de comer 


desaparece simplesmente. (252-208, 1993.12.30)   


   


Ao sair num barco para pescar, as pessoas preferem um dia em que o tempo e o seu estado 


emocional estão bons. De uma forma geral, esta é a sua maneira de pensar. Porém, para ser uma 


pessoa especial, uma pessoa deve ir pescar num ambiente de chuva e trovões. Sem ter 


experimentado pescar em plena chuva, nunca aprendereis sobre as mudanças ambientais, a diferença 


das águas circunvizinhas, e como os peixes são influenciados pelos movimentos de água devidos à 


chuva pesada. (276-69, 1996.2.4)   


   


Da história chega um novo mundo. Então, não podeis apontar e dizer-me que estou errado. Não 


estou envergonhado. Dizei-o enquanto olhais a cara do peixe. Enquanto pesco e me sento todo o dia, 


digo aos peixes: "Nunca vistes outro homem como eu, correcto? Capturar-vos não é o meu propósito. 


Ao trazer-vos para o viveiro podemos libertar os seres humanos da sua escassez de alimento. Não é 


este o propósito original para a vossa criação? Se for esse o caso, então aquelas pessoas que comem 


a vossa carne não podem ser consideradas como tendo feito uma má acção." (247-32, 1993.4.21)   


   


Enquanto pesco, se disser: "Sou o senhor. Vinde todos!" então, todos os peixes vêm a correr para 


mim. Então eu alimento-os. Esta é a razão por que quando pesco capturo sempre mais peixe que os 


outros ao meu redor. Os outros pensam, "Isto é estranho. Não compreendo como é que ele faz." Isto 


é o que acontece quando vos centrais no Deus vertical. O meu espírito tem uma aura de luz 


inacreditavelmente luminosa. Embora emitais uma luz ordinária, há uma luz especial que vem de 


mim. Os peixes são atraídos para essa luz. Esta é a razão por que eles afluem, não importa quanto 


lhes possam dizer para não virem. (248-35, 1993)   


   


Quando vou pescar, liberto sempre o primeiro peixe que capturo. Liberto-o com o coração de Deus 


que o libertou depois de o criar. Também, nunca comi peixe que eu capturei. Mesmo assim, não 


posso permitir ao peixe morrer uma morte natural quando há vinte milhões de filhos e filhas de Deus 


que morrem de fome. Tendes de pensar que salvareis aqueles vinte milhões de filhos e filhas de 


Deus ao capturar peixes. Considerando que isto está de acordo com o princípio da criação dos 


animais e de todos os outros organismos vivos, os peixes de certo modo deveriam agradecer. Assim 


quando temos torneios de pesca, os peixes são capturados frequentemente nos meus anzóis, contudo 


não são tanto nos anzóis de outros. É o verdadeiro coração, a seriedade. Os peixes virão 


voluntariamente até vós se lhes disserdes: "Ei, uma vez que Deus não pode mergulhar no museu de 


água que Ele criou, por favor saí da água, desta vez, e dai uma oportunidade a Deus de sentir a 


alegria de vos libertar através de mim." (276-146, 1996.2.18)   


   


Tentar capturar peixe quando navegais um barco no oceano azul pode ser comparado ao trabalho 


providencial de Deus da restauração e salvação. Os peixes representam os homens caídos. Se 







preparardes tudo, usando bom isco e amarrando um fio robusto a uma boa cana de pesca, então 
deveis capturar muito peixe. Mas não sereis capazes de capturar um único peixe se a vossa 


habilidade for pobre, o fio fraco, o isco deteriorado e a cana de pesca não prestar. O mesmo é para 


tudo. Viver neste mundo é o mesmo que capturar peixe.   


Se quiserdes ter sucesso neste mundo, tendes de vos colocar na posição de uma cana de pesca e 


apetrechá-la com uma boa linha de pesca e bom isco; só então podeis pescar efectivamente. Os 


peixes não são capturados facilmente. Colhereis os frutos quando são preenchidas todas as condições 


correspondentes. Sem estas condições correspondentes, não podeis colher. (277-16, 1996.3.17)   


   


Quando saís para o mar para pescar com o Rev. Moon, pensais que os peixes mordem 


frequentemente nos meus anzóis, correcto? Ao pescar, tudo parece ser o meu objecto. O perfeito 


sujeito realiza o perfeito objecto. A ideia deveria ser, ao pescar: "os peixes têm de morder aqui". É 


assim que o Princípio opera. Mal ponho o anzol na água, os peixes vêm até mim como parceiros 


objecto de valor perfeito. Isto é diferente do modo como as pessoas normais tocam e manuseiam 


uma cana de pesca. (262-300, 1983.8.1)   


   


Ao pescar num barco, sentais-vos num lugar todo o dia. Vós até vos preparais para fazer aí as vossas 


necessidades. Quando precisais urinar, pegais numa lata e dizeis, "eu vou urinar, por isso não 


olhem!" e depois virais as costas para urinar. Tratais de comer e urinar aí durante todo o dia. Eu fi-lo 


durante vinte e cinco anos. É muito conveniente usar uma lata. Haverá alguém que se ria de vós se 


assim fizerdes quando as pessoas nadam nuas no mar e fazem todo o tipo de outras coisas? Os 


animais poderiam olhar para vós e rirem-se, mas as pessoas lá são muito poucas. Mesmo assim, os 


pássaros, animais e todas as coisas estão na mesma posição, assim quem dirá qualquer coisa? Urinar 


é uma ocorrência natural. Então, não há nenhuma necessidade de ficar envergonhado. Até mesmo lá 


as senhoras podem urinar, sem se sentar, mas levantando-se como os homens. (303-118, 1999.8.8)   


   


Quando estávamos a pescar no Alasca, o Guarda da Costa Norte-Americano veio e elogiou-nos com 


grande admiração depois de nos ter visto a sair para a pesca de manhã muito cedo. Eles perguntaram: 


"Como podem viver desse modo?" Disseram também que nós pescamos como se estivéssemos a 


fazer um treino rigoroso. Por isso, quando vamos para o mar, sou o melhor a pescar, não é verdade? 


A começar pelo cardume de peixe pequeno e subindo, não há nenhum tipo de peixe que eu não 


capturasse. Se alguém me disser para capturar baleias, serei capaz de capturar num dia um par delas. 


Será que há algum tipo de peixe que eu não capturasse, a começar pelo atum? Não há nenhum peixe 


que eu não tivesse capturado ao pescar ao longo da Costa Oriental, da Costa Ocidental, do Pacífico, 


do Atlântico e do Mar Mediterrâneo. Assim, estou familiarizado com todas as facetas do mar. (211-


62, 1990.12.28)  


   


Quando vedes um pinheiro grande, deveríeis ser capazes de perguntar: "Hoje, que pensas de mim, 


sabendo que conheces o meu passado de perseguição e me viste a ser atirado fora?" Também, 


quando olhais os pátios de recreio do passado onde os vossos amigos foram amaldiçoados, deveis 


abraçar esses lugares com amor como se fossem os vossos amigos. E enquanto estão perto de um rio 


a correr, embora as vossas intenções iniciais não fossem esquecer tudo o que lá aconteceu, agora 


deveis estar dispostos a nadar e a capturar peixe. Então sereis os senhores. Podeis pescar, caçar e 


comer com o coração de que ides restaurar através de indemnização o facto de Adão não poder ser o 


primeiro a entrar no rio, como o representante da realeza, nem poder pescar no Jardim do Éden. Com 


este tipo de mente, deveis deixar o vosso registo de ter caçado coelhos e faisões nas montanhas, com 


um tal coração e servir os vossos pais fielmente, oferecendo esses animais como ofertas sacrificiais 


perante Deus, e usando-os como alimento e ingredientes da vida. (221-13, 1991.10.20)   







Até este dia, superei tudo do que há de mais miserável neste mundo. Assim não há nada que não 
conheça. E não há nada que não possa fazer. Posso fazer qualquer coisa. Se for para uma aldeia 


agrícola, posso tornar-me o rei dos agricultores. Sei bem o que cultivar em certos tipos de terra. 


Também, quando vou para o mar, sou o rei da pesca; já sou famoso no "sistema do Rev. Moon" para 


capturar atum. Além disso, posso ser o operador cinematográfico que tira fotos quando todas as 


pessoas estão a gritar vitoriosamente, ou posso ser cozinheiro, se entrar na cozinha onde se cozinham 


as refeições. Um senhor é assim, não é verdade? Um senhor é responsável por tomar conta de todas 


as coisas. Não deveis esquecer o facto dos Verdadeiros Pais terem trabalhado por detrás das cenas 


em muitas actividades. (229-67, 1992.4.9)   


   


Em tudo é possível a unidade se houver verdadeiro amor. O mundo animal, o mundo das plantas e 


até mesmo a cobra venenosa – todos me protegem. Quando vou pescar, digo: "Querido peixe! Não te 


estou a capturar pela minha causa. Estou a capturar-te em nome de Deus, que está a derramar 


lágrimas com o coração de querer alimentar as pessoas pobres que morrem de fome neste mundo. 


Não estou a pescar pela minha causa, mas pela causa dos descendentes e de todas as pessoas, por 


isso tendes de me perdoar!" Esta é a razão por que liberto sempre o primeiro peixe que capturo. 


Liberto-o como a oferta sacrificial.   


Uma vez que os peixes recebem o meu amor, então eles tentarão sacrificar a sua vida por mim. Por 


isso, quando doze pessoas embarcam, capturo um terço da quantidade de peixe capturado. Por isso, 


os peixes reconhecem-me e dizem: "Continuem a morder só o anzol do Rev. Moon!" (278-105, 


1996.5.1)   


   


As pessoas do mundo pensam no Rev. Moon como um homem de mistério, correcto? A razão é 


porque sou bom a dizer coisas misteriosas. Também faço acções misteriosas. Embora seja o 


fundador da Igreja da Unificação, sou o rei entre pescadores, quando saio num barco para o mar. As 


pessoas poderão dizer: "O que pode saber o fundador da Igreja da Unificação?" Mas quando me 


observam no local de pesca, até mesmo aqueles que pescaram durante dez ou vinte anos ficam 


surpreendidos e admirados. Tenho também jeito para o cultivo da terra quando vou para uma quinta. 


A maioria dos académicos julgam-se pessoas misteriosas, mas, quando me conhecem, saberão que 


sou um homem mais misterioso que eles. O que torna o Rev. Moon misterioso? É o verdadeiro amor 


de Deus que me faz misterioso. (205-140, 1990.8.12)   


   


Eu sou um crente absoluto nas três refeições por dia. Não como sobremesas. Não as como mesmo 


que estejam na mesa, porque penso nas pessoas pobres. Até mesmo a minha roupa é assim. Hesito 


usar gravatas. Gostaria de colectar todo o dinheiro que as pessoas gastam em gravatas e usá-lo para 


salvar o mundo.   


Não uso mais de duas folhas de papel higiénico quando vou à casa de banho. Se possível, uso apenas 


uma folha de papel higiénico. Do ponto de vista do Princípio, é um pecado desperdiçar. Desde o 


nosso nascimento, nascemos com uma quantia fixa de bens de consumo que podemos usar. É um 


pecado usar mais que aquela quantia. Quando partirmos, temos de deixar para trás as coisas 


materiais. Caso contrário, os nossos descendentes herdá-las-ão como dívidas. Haverá alguém que 


ensine isto hoje em dia? Antes de receberdes educação formal, os vossos primeiros professores são o 


Princípio, a natureza e o oceano. (193-104, 1989.8.31)   


   


Conheço bastante bem as plantas comestíveis que tem crescimento selvagem nas montanhas. 


Conheço toda a planta que pode ser cozinhada para comer e aquela que é prejudicial. Também estou 


familiarizado com os cogumelos venenosos. Por isso, sei como sobreviver ao viver nas montanhas, e 


como pescar se for para o mar. Se houver peixes na água posso construir uma casa perto e viver lá 







sozinho. Os peixes são bons quando comidos frescos, com apenas um pouco de sal. É verdade. 
Preparei-me para me manter vivo em qualquer lugar, por mim próprio. (233-260, 1992.8.1)   


   


Nenhum de vós compreende como cheguei até este ponto, enquanto caminhei sozinho através de 


todos os sofrimentos na América. Não sabeis de todos os sofrimentos que estão por detrás de mim. 


Sair todos os dias para o mar é apenas uma pequena parte. Não há nada que não tivesse feito. Do 


mundo dos académicos ao mundo da cultura, das artes, da educação e assim por diante, não há nada 


que eu não tivesse tocado. Estive também envolvido no mundo da ideologia. Com base nesse padrão, 


estais a ser treinados e estais a trabalhar aqui.   


Por que é que faço simultaneamente tantas actividades, sempre a movimentar-me de um lado para 


outro? Nem mesmo as pessoas que me seguiram durante quase quarenta anos sabem que tipo de 


pessoa sou. Diariamente comigo há uma nova experiência. Não me deveis julgar do vosso próprio 


ponto de vista. Até mesmo se descobrísseis sem qualquer dúvida a posição que ocupais, não 


deveríeis dizer nada até que o mundo seja restaurado. (193-104, 1989.8.31)   


   


Não gosto de estar só. Não quero viver para mim próprio. Se a trabalhar no mar, quero estar com os 


pescadores, com os melhores pescadores. Quando estiver nas montanhas, quero estar com os 


melhores escaladores de montanhas. Quando vou para uma partida de luta, quero estar com o lutador. 


E quando estiver num lugar de bebidas, quero lá estar, embora fosse só para cheirar os aromas, 


porque deverá haver outra pessoa que os cheira também. Uma pessoa não pode estar só. É necessário 


ter um amigo ou um colega. O que quero dizer é que não gosto de estar só. Há um ditado que diz que 


pássaros de penas voam juntos, correcto? Não importa a minha grandeza, não posso viver só, porque 


seria enfadonho. (147-312, 1986.10.1)   


   


Casar significa encontrar o dono. Quando um homem e mulher são ligados um ao outro e lhes é 


perguntado de onde vem o seu amor, deveriam saber que o amor vem directamente de Deus. Quando 


o casal se une, o amor desce directamente. Até mesmo o sangue que sobe à cabeça também tem de 


circular para baixo, correcto? Desce completamente até ao fundo dos pés. O que aconteceria se o 


sangue tentasse parar o seu fluir às pontas dos vossos dedos dos pés e mãos porque estão sujos e 


cheiram como os de um agricultor? Sem o fluir desse sangue, morreríeis. Isto ilustra o princípio do 


céu e da terra. Aquelas pessoas que estão no lugar mais alto deveriam descer ao lugar mais baixo, e 


aquelas que estão no mais baixo deveriam ir ao mais alto. Por isso, depois de ter tido sucesso no 


cumprimento pleno da vontade de Deus, descerei para um canto remoto da zona rural, e viverei 


isolado, a pescar e em amizade com os agricultores e pescadores. É para isso que agora mesmo me 


estou a treinar. (221-342, 1991.10.27)   


   


Deus fica feliz mesmo que seja arrastado pela cana de pesca do amor. É aí que as artes de amor se 


começam a formar. Serão criadas tanto a comédia como a tragédia de amor. Será criada uma cultura 


variada de amor. Não quereis ser um soldado para a independência nacional, na criação de um tal 


mundo? (195-273, 1989.12.10)   


   


Ao que é parecido o melhor isco de pesca? É ao amor. Qual é o isco que pode capturar todas as 


pessoas? É o amor. Qual é o isco que pode capturar a história e também Deus? Se houver um isco 


que possa capturar Deus, quereis prepará-lo imediatamente, correcto? Esse é o isco de amor. Se 


houver um isco que possa capturar a história e também o céu e a terra, qual será? Digo que é o amor. 


(145-227, 1986.5.11)   


   


2. As Pessoas e os Passatempos da Vida 







   


2.1. O mundo futuro é a era dos passatempos da vida   


   


No futuro, o nascimento de uma nova organização económica internacional e uma nova ordem trarão 


um desenvolvimento incrível. Assim, os seres humanos terão riqueza suficiente e tempo livre para 


desfrutar o lazer. Como resultado, a humanidade aprenderá e compreenderá sobre a grandeza da 


natureza. Por isso, daremos apreciação a Deus, enquanto tentamos superar as diferenças étnicas e 


nacionais. Depois disso, estou certo que virá o mundo ideal e desfrutaremos a verdadeira vida, uma 


vida de amor e ajuda de uns aos outros. (115-177, 1981.11.10)    


   


Os negócios para o futuro serão a indústria do lazer. A era da indústria tecnológica é uma era onde as 


pessoas não trabalham, devido à tecnologia automatizada. Chegará um tal tempo. Até mesmo agora, 


é assim. Uma máquina trabalha desde que uma pessoa empurre um botão. Chegará o tempo em que 


só três ou quatro máquinas podem produzir numa fábrica, dia e noite, todos os produtos onde 


milhares de pessoas trabalhavam. Então que tipo de indústrias crescerão? Serão tais coisas como a 


diversão e indústrias da moda, que podem classificar-se na categoria mais alargada da indústria de 


lazer. (191-73, 1989.6.24)    


   


No futuro, chegará um tempo bom para construirdes uma fundação económica. Chegará a terceira 


era industrial, a era da indústria de lazer. Assim, a indústria de lazer e turismo estão destinadas a 


desenvolverem-se. Aqueles que viajam para o Monte Keumgang, farão em primeiro lugar uma 


excursão pela Coreia, onde viajarão primeiro até Busan ou até à Ilha de Jeju e depois vão ao Monte 


Keumgang. Não quereis fazer uma excursão a qualquer outro lugar depois de ter ido ao Monte 


Keumgang. Podereis ir, mas não será excitante; uma vez lá chegados ficareis desapontados. Para 


atrair os turistas que vêm, pensai em viajar à volta a partir de Busan até à Ilha de Jeju e depois ao 


Monte Baek-du. (225-176, 1992.1.20)   


   


Terminou o tempo em que o presidente de uma companhia trabalhava na secretária no seu escritório. 


Porque está aqui a era dos computadores, podeis trabalhar em qualquer lugar fora do país, como 


fazem nos escritórios Japoneses, que usam satélites artificiais. Esse tempo chegou. Chegou o tempo 


que permite a uma pessoa dar ordens, enquanto pescais num barco e vos deliciais a comer peixe cru, 


"O director deveria fazer isto, o director executivo deveria fazer isto e o chefe do departamento 


deveria fazer isto" e assim por diante. Agora estamos a entrar na era em que a pessoa responsável 


por uma companhia pode dirigir o negócio durante todo o ano sem ir ao escritório. Ele pode dirigir o 


negócio numa posição de liberdade, em que pode desfrutar os seus passatempos e libertar-se de 


stress. (191-76, 1989.6.24)   


   


Para desfrutar passatempos, o marido e a esposa, ou até mesmo a família inteira, deveria viajar à 


volta do mundo de carro. É um estilo de vida para desfrutar passatempos com a nossa família. Não é 


isto que as mulheres estão sempre a reclamar – por não poderem sair juntas com os seus maridos, 


quando eles estão a viajar? (252-296, 1994.1.1)   


   


A indústria do lazer pode ajudar as pessoas a sentir a felicidade de Deus para a criação, por isso 


estou a desenvolvê-la, ao juntar tudo aquilo que é necessário na preparação de um sistema de apoio, 


como um grande laboratório de pesquisa e uma área de treino para a agricultura, para a indústria do 


oceano e para caçar e pescar. Este sistema devia reunir agricultores que vivem perto da natureza com 


aqueles que vivem longe da natureza, para os desenvolver e educar. As pessoas nas áreas urbanas 







podem apoiá-los a ambos, através da melhor tecnologia científica. Esta é a razão por que estou a 
desenvolver o negócio de passatempos enquanto desfruto muitos passatempos. (279-58, 1996.6.9)   


   


Uma vida de lazer! Este é o tipo de vida que Deus gosta. Os vossos passatempos estão conectados à 


criação. Muitos passatempos diferentes estão à minha espera. Eu nunca me sinto esgotado. Ao 


desfrutar um passatempo após outro, aproximo-me automaticamente do mundo de Deus. Esta é a 


melhor vida que os homens podem esperar. (279-60, 1996.6.9)   


   


2.2. A indústria de lazer é o atalho que conduz ao mundo de paz   


   


Todas as pessoas devem desfrutar procuras de lazer. Afinal de contas, Deus não criou com relutância. 


Ele fez a criação de forma a poder sentir a sua excitação. Nós, também temos de experimentar a 


situação de Deus na altura da criação. Os passatempos não deveriam ser feitos porque alguém nos 


diz que os faça. Os passatempos deveriam ser feitos, porque vós os desejais fazer. Até mesmo sem 


dormir, divertis-vos a fazer o vosso passatempo. Por que é que aí deve estar envolvido o dinheiro ou 


as circunstâncias? Assim todas estas coisas – o nosso tempo de lazer, a indústria de lazer, a pesquisa 


de lazer e assim sucessivamente – tudo deveria ser centrado em Deus. Só então essas coisas podem 


pertencer a Deus e ser usadas regularmente pelos filhos e filhas amados de Deus. Caso contrário, 


serão possessões de Satanás. Não estou a fazer isto por dinheiro; na realidade, estou a investir muito 


dinheiro para desenvolver estas ideias. (281-263, 1997.3.9)   


   


Quando ultrapassais os sessenta anos, deveis voltar para a área de agricultura da vossa cidade natal e 


preparar-vos para ir para o mundo espiritual, através do cultivo da terra. Há muito a fazer em 


preparação para entrar no mundo espiritual. Então, ao ficar lá como o Rev. Moon, deveis esforçar-


vos com devoção e cumprir a vossa responsabilidade em guiar as áreas de agricultura. Ao fazer isto, 


cumprireis o propósito da indústria de passatempos e do tempo de lazer; tornar-vos-eis uma pessoa 


de coração cuidadora, que pode habitar o nível superior do mundo espiritual e fazer lá bom uso do 


vosso tempo. (289-193, 1988.1.2)   


   


A partir de agora temos de desenvolver a indústria de passatempos. Não é a indústria de lazer, é a 


indústria de passatempos. Normalmente, entendemos a indústria de lazer com base num motivo de 


lucro. Pescar e caçar ambos podem conduzir a pensamentos de lucros e interesses comerciais. Isso é 


diferente de termos apenas um passatempo. A indústria de passatempos pode espalhar-se às 


pequenas aldeias onde as pessoas as possam desfrutar em cada uma das quatro estações.   


Cada indivíduo tem tarefas diferentes. Há pessoas que trabalham numa fábrica, numa companhia, e 


assim sucessivamente. Têm todos os tipos de trabalhos, de modo que podemos fazer em qualquer 


lugar de 100 a 360 grupos, de acordo com vários trabalhos. Desse modo, diariamente grupos 


diferentes fariam o seu trabalho. Pode ser feito. Se for planeado assim e continuar ao longo de todo o 


ano, então, não perderemos dinheiro. Aproximadamente cinquenta por cento ser-nos-á devolvido. 


Por isso, não há nada melhor que o negócio de entretenimento. (252-201, 1993.12.30)   


   


A indústria de passatempos é diferente da indústria de lazer. A indústria de lazer tem o lucro como o 


seu propósito, enquanto a indústria de passatempos põe o próprio passatempo como seu propósito. 


As pessoas diriam: "Só aqueles que têm dinheiro o podem fazer. Como é que alguém sem dinheiro 


pode desfrutar um passatempo?" mas isso não é verdade. Hoje em dia todas as pessoas gostam de ir 


de férias, correcto? Podeis desfrutar de férias uma ou duas vezes num ano.   


Por isso, compreendeis o que eu quero dizer com a indústria de passatempos? Acredito que ser o 


primeiro a fazer uma tal organização mundial é o atalho que conduz à paz em todos os campos, 







inclusive o mercado financeiro do mundo e os recursos humanos. Esta é a razão por que tenho estado 
a preparar este plano do oceano durante vinte anos. Em Abril do próximo ano, será exactamente 


vinte anos. Assim, juntamente com esta indústria de passatempos, estou a pensar desenvolver a 


agricultura como um passatempo. Se as pessoas tiverem muito tempo livre, isso também é um 


problema. Então, eu encorajarei as pessoas a adquirir um espaço de cerca de 200 pyung e a cultivá-lo, 


de forma a poderem viver do seu passatempo. (252-210, 1993.12.30)   


   


O nosso trabalho na Era do Testamento Completo é mobilizar um grande número de pessoas. 


Precisamos de um número enorme das pessoas. Qual a indústria que pode interconectar melhor todas 


as pessoas do mundo, ao transcender as barreiras nacionais e ultrapassar as tradições culturais? Há, 


certamente, uma necessidade de actividades de igreja, mas a única indústria que pode conectar as 


pessoas, ao usar simultaneamente tanto as actividades domésticas e internacionais, é a indústria de 


passatempos. (252-211, 1993.12.30)   


   


2.3. Devemos preparar-nos para a era da indústria de passatempos   


   


Recentemente comecei a usar o termo "negócio de passatempos." Este não é para ganho ou benefício. 


(252-295, 1994.1.1)   


   


Por isso, a era da urbanização terminará em breve e as pessoas dispersar-se-ão mais amplamente. A 


indústria de passatempos é o único modo de descentralizar. Temos de desenvolver o negócio de 


passatempos, que estou a proclamar nesta altura. Os homens foram feitos para viver centrado em 


passatempos. (253-15, 1994.1.1)   


   


Casinos, desportos, caça e pesca, tudo está incluído no negócio de passatempos. Assim os vários 


participantes fizeram tudo isto no Festival Mundial de Cultura e Desporto, correcto? (253-111, 


1994.1.9)   


   


Estamos a abrir o negócio de turismo a nível mundial. Agora estou a preparar o negócio de turismo 


mundial. O estabelecimento da nossa companhia Americana de autocarros "Go Tour" foi uma 


ligação essencial em preparação para isto. A partir de agora, o negócio de excursões de lazer 


desenvolver-se-á a nível mundial. Estou a dar a este o nome "negócio de passatempos." (262-247, 


1994.8.1)   


   


No futuro, penso que as circunstâncias permitirão que todas as pessoas possam navegar nos nossos 


barcos em áreas de atracção turística a nível mundial. Como o farei? Poderemos atrair os turistas 


para qualquer país e guiar essas pessoas com muito dinheiro, porque temos uma organização 


mundial. Todas essas pessoas têm de viajar. Elas têm de ir de férias durante as temporadas de férias. 


Assim nomearemos este negócio a "indústria de passatempos." Isto tem a ver com os nossos 


interesses. O que estou a dizer é que vamos viajar à volta do mundo, ao mesmo tempo que 


trabalhamos e distribuímos bens. (262-247, 1994.8.1)   


   


Estamos a criar áreas turísticas. Se tivermos a terra, podemos ajardiná-la e fazer áreas de pesca. 


Asseguraremos que lá ninguém deite fora pontas de cigarro, latas vazias e lixo, mantendo assim a 


área limpa e tornando-a um lugar livre de poluição ambiental. Faremos uma área onde os turistas 


podem desfrutar a paisagem e divertir-se nos seus passatempos. Criaremos uma área turística tão 


graciosa que qualquer um que a veja uma vez desejará imediatamente vir e visitá-la. Se construirmos 







um tal lugar, então todas as cinco biliões de pessoas a visitariam, competindo até mesmo para lá 
chegar. (1997.10.31)   


   


Até esta altura, já alguma vez tirámos férias na Igreja da Unificação? A partir de agora, todos os 


lugares bem equipados que preparei, como as áreas de pesca, áreas de caça e piscinas – tudo isto 


deve ser usado. Fiz a fundação para terdes férias nas áreas mais quentes, quando está frio, e nas áreas 


mais frias, quando está quente. Agora chegou o tempo para fazer assim. É a isto que chamamos a 


indústria de passatempos. Ascendi a esta posição ao receber muita perseguição, mas vós não sereis 


perseguidos.   


Agora se fordes para América do Sul, onde já preparei a fundação, e assumirdes a responsabilidade, 


podeis levar para lá as vossas tribos e treiná-las. Todas as famílias naquele país e os antepassados no 


mundo espiritual podem unir-se com base naquela fundação tribal. (266-135, 1994.12.22)   


   


Estou a preparar locais no Alasca e no Texas, e a tentar fazer áreas de pesca e áreas de caça em 160 


países. Pescar e caçar são passatempos. São passatempos da classe alta, das pessoas que vivem bem. 


Esta é a razão por que eu estou a promover a indústria de passatempos. Vou liderá-la directamente, 


ao fazer uma organização de turismo. (269-49, 1995.4.6)   


   


Conectarei os locais da indústria de turismo global para criar um mundo no qual todas as pessoas se 


possam harmonizar entre si. Se puderdes influenciar as pessoas, podeis influenciar o mundo. Por isso, 


em vez de viver dentro de um pequeno círculo de relacionamentos, deveis tornar-vos campeões do 


mundo diplomático, relacionando-vos com pessoas proeminentes. (275-106, 1995.11.3)   


   


Todas as pessoas deveriam ter um passatempo. No futuro, as pessoas não terão qualquer problema 


com a comida. Então ides passar o vosso tempo a lutar entre vós? Todos precisam de ter alguma 


diversão. Deveis navegar num barco pelo rio e ser os amigos dos peixes mergulhados no mundo da 


água. Ainda tendes de fazer estas actividades. Esta é a razão por que agora estou a criar o termo 


"negócio de passatempos."   


A Igreja da Unificação não permite às pessoas divertir-se em casinos, assim nós organizaremos um 


grupo. Dentro de um mês que será gasto a visitar os vários negócios de passatempos, precisamos 


apenas de dois dias para visitar os casinos. Assim pararemos nos casinos. Todas os jovens 


enlouquecem quando jogam num casino, mas este é também um aspecto do negócio de passatempos. 


Por isso, para as pessoas que perderam dez mil dólares, trinta por cento deveria ser-lhes devolvido.   


Indaguei sobre os círculos de crime que secretamente controlam os casinos em Las Vegas e Atlantic 


City. Assim, se uma pessoa perdeu cem mil dólares, distribuiremos bilhetes de lotaria no valor trinta 


por cento dessa quantia. Entretanto, aqueles que têm participado nos jogos de casino por mais de três 


horas devem receber educação ideológica durante uma hora. Historicamente, os casinos são 


considerados satânicos, contudo devemos poder dizer que os Verdadeiros Pais os transformarão num 


instrumento que pode concretizar os sonhos de outros. Deve ser centrado na indústria de 


passatempos. Aqueles que não aprenderem continuarão a jogar mesmo se cortarem os seus próprios 


dedos. Eles ainda continuarão a jogar, usando os tocos dos seus dedos, até mesmo depois de se 


determinarem a não jogar novamente. (276-184, 1996.2.19)  


  


A educação académica representa a mente, enquanto que a educação física representa o corpo. Por 


isso, através da Associação Universitária Mundial, a direcção futura será para a perfeição do amor – 


o amor ideal divino – usando os Verdadeiros Pais como o modelo primário. Para aquele propósito, 


dei início ao negócio de passatempos. No futuro, devemos viver para desfrutar actividades divertidas, 


assim o mundo da família ideal tornou-se agora o mundo da indústria de passatempos.   







Tudo é um passatempo. Se fordes para um novo lugar, as montanhas, as rochas e as árvores são 
todas diferentes. São todos de grande interesse. Mas para quem foi criado tudo isto? Deus, o Senhor, 


criou para poder abraçar tudo. Deus criou um ambiente ideal onde os Seus filhos e filhas podem 


viver em qualquer lugar. (277-27, 1996.3.17)   


   


Tenho estado a falar sobre o negócio de passatempos. Hoje o mundo inteiro é um mundo de ciência 


no qual através da melhor tecnologia, as pessoas estão a mover o mundo. Por esta razão, as pessoas 


têm uma visão séria do processo de produção, chamando-a de indústria de passatempos, e ao que eu 


chamo a vida de passatempos. Compreendeis? Há todos os tipos de passatempos – passatempos para 


os vossos olhos, para o vosso nariz, para a vossa boca, para os vossos ouvidos, para o vosso tacto, 


para o vosso corpo, para a vossa mente, para o vosso amor, e assim por diante… (278-95, 1996.5.1)   


   


O domínio do estabelecimento não se aplica só ao oceano; a terra também lhe deve estar conectada. 


Agora vou para as montanhas. Encontrarei um lugar com uma paisagem bonita. Que farei quando lá 


chegar? Não posso ir apenas. Farei uma reserva animal. Não andarei a matar animais selvagens; pelo 


contrário criá-los-ei. Conectarei tudo isso ao negócio de passatempos. Isto é algo que se tornará o 


sangue, o corpo e os ossos do filho de Deus. Os homens caídos são como ladrões, a roubar tudo para 


o seu próprio sangue, ossos e pele. Para parar isto, preparei o negócio de passatempos para unir com 


o amor original, de acordo com o momento decisivo mais elevado na história, que é levar a cabo a 


Bênção de 3.6 Milhões de Casais. (286-141, 1997.8.9)   


 


O valor das artes continua a existir. Esta é a razão por que o negócio de passatempos é externo. As 


famílias não são passatempos, estes deveriam ser divertidos. Pela palavra jae-mi (diversão), não 


quero dizer uma pessoa que "vive na América" (jae-mi, tem um som semelhante). Todo o mundo 


gosta da América, mas neste caso, jae-mi não tem esse significado. Os nossos pais vivem numa casa 


quente e confortável, que é melhor que as da América. Cantarolais quando estais contente, correcto? 


Pensais que só ficareis a cantarolar na casa dos vossos pais? (296-127, 1998.11.3)   


 


Podemos viver por causa da alegria. Um passatempo refere-se mais a condições circunstanciais para 


alegria, e a diversão é algo que pode ter raízes no amor ideal entre um parceiro sujeito e um objecto. 


Podeis divertir-vos sozinho? Se puderdes, então estais loucos. Deve haver um sujeito de amor. Tudo 


existe em relacionamentos dentro do reino de amor, porque Deus criou todas as coisas para fornecer 


combustível ao Sujeito de amor que é maior que o universo ideal. Esta é a razão por que deveis amar 


todas as coisas. 298-234, 1999.1.8)   


   


Não é necessário comer cereais que foram contaminados pela poluição. Criarei um ambiente no qual 


o indivíduo pode viver com o que cultivou com sinceridade. Se tiverdes cinco membros de família, 


então cultivai a vossa própria agricultura e comei a comida que colhestes. Não compreis de outros 


lugares. Deveis cultivar legumes e até mesmo o vosso próprio arroz para comer. Se as pessoas 


puserem a Igreja da Unificação como responsável, não é necessário preocupar-nos com o Círculo do 


Uruguai. Caso contrário, o mundo perecerá devido à poluição. (252-295, 1994.1.1)   


   


A partir de agora, a questão mais importante no mundo será liderar a indústria de turismo. Aquele 


tempo chegará. Os canais de distribuição na economia tornar-se-ão firmemente estabelecidos, 


através de outras bases industriais. Porém, os canais de distribuição da indústria de turismo movem-


se rapidamente, circulando todo o tempo. O seu potencial de expansão é enorme, por causa da sua 


circulação, e não há qualquer lugar que seja excluído. Para construir essa fundação, estou a preparar-







me para construir condomínios em Suanbo e Bugok. Tudo está a ser preparado para o futuro distante. 
Porém, não há ninguém neste quarto com um tal modo futurista de pensar. (225-176, 1992.1.20)   


   







CAPÍTULO III  


 


A Era da Orla do Pacífico e a Inauguração    


da Federação das Nações Insulares   


   


1. Agora estamos na Era da Margem do Pacífico  


   


1.1. Porque é que chegou a Era do Pacífico?   


   


Os tempos actuais são chamados a era do Pacífico. Não importa o que a América diz, e apesar 


daqueles que reivindicam a supremacia europeia, a zona de comércio centrada no Oceano Pacífico 


ultrapassou a Europa e continua a desenvolver-se. Em todos os aspectos, a América está numa fase 


em que não pode abandonar a região do Pacífico. As pessoas asiáticas são boas no negócio. Não é 


verdade que os Americanos usam o seu dinheiro com negligência? As pessoas asiáticas não o fazem. 


Se alguma vez tocardes o corpo morto de uma pessoa chinesa, nunca ireis encontrar um cadáver sem 


dinheiro. (174-205, 1988.3.1)   


   


A direcção da civilização mundial desenvolver-se-á à medida que faz um circuito à volta do globo. 


Por outras palavras, a civilização moveu-se da civilização continental do Egipto para a civilização 


peninsular de Roma e Grécia, depois para a civilização da ilha da Grã Bretanha e alcançou a 


civilização continental dos Estados Unidos da América. A civilização continental está agora a 


mover-se para o oeste, cruzando o Oceano Pacífico, atravessando a civilização da ilha do Japão e 


com culminação final na civilização da península Coreana para se ligar à Ásia. A cultura aqui 


consolidada é de um nível elevado e criará um mundo novo. Como uma nação insular, o Japão foi o 


primeiro na Ásia a incorporar a Civilização ocidental.   


Agora será a era da civilização peninsular. A península Coreana é onde se unem as Civilizações 


Orientais e Ocidentais. Tal como o historiador Spengler mostrou, o crescimento e queda de 


civilizações tem ocorrido periodicamente como as mudanças das quatro estações ao longo do ano. 


Agora passou a era da civilização Atlântica, e entrámos na era da civilização do Pacífico. (115-171, 


1981.11.10)   


   


O Cristianismo teve a responsabilidade de trazer salvação espiritual para o mundo. Porém, a menos 


que absorva a fundação física, o Cristianismo não tem uma base para se erguer. Hoje, pessoas 


espalhadas pelo mundo estão a falar sobre a vinda da era da civilização do Pacífico. Porquê? É 


porque a origem da história pode ser encontrada naquela região.   


Desde que o corpo de Jesus se perdeu, a América – representando o Cristianismo espiritual – tem a 


missão histórica de cruzar o Pacífico e voltar à Ásia. Por conseguinte, podemos concluir que um tal 


tempo tem de vir inevitavelmente. Deveis compreender que a causa original está aqui. (224-306, 


1991.12.22)   


   


Onde deveria ir a América? Deveria voltar à Ásia. Deveria procurar o continente asiático onde o 


corpo de Jesus foi perdido. A era da civilização do Pacífico está a vir. Contudo, por que é que está a 


vir a era da civilização da Ásia e Pacífico? Nem sequer os académicos o sabem. Isto não pode ser 


resolvido sem “O Princípio” do Rev. Moon. A América será compelida a procurar a Ásia. 


Actualmente, a América só tem o padrão espiritual. Então, para usar o corpo, tem de voltar à Ásia. 


(225-30, 1992.1.1)   


   


Uma vez que Jesus perdeu o seu corpo, desapareceu a fundação para a fase principal, e ele perdeu a 


sua posição segura na Ásia. Então, a civilização material foi na direcção oposta. Foi arrastada para o 


outro lado, para Roma. Deveria ter ido para o Oeste, a partir da Ásia, mas ao contrário voltou para 


trás para o outro lado do Oeste. Conformou-se ao caminho da indemnização e teve de percorrer 


aquele caminho, enquanto derramou sangue e passou por sacrifícios. Deste modo, a Civilização 







ocidental foi à volta num círculo, centrada em Roma, e atravessando a Grã-Bretanha e a América, 


para voltar novamente à civilização do Pacífico. Volta à civilização do Pacífico, porque foi na Ásia 


que Jesus perdeu o seu corpo no nível mundial. O espírito e a carne foram separados neste lugar. 


Então, a Civilização ocidental, a civilização material, foi pelo outro lado, num círculo, para voltar à 


Ásia. (249-132, 1993.10.8)   


   


Entrámos numa era na qual todo o período que se estende da Era do Antigo Testamento, até à esfera 


da noiva, centrada na Grã-Bretanha, América e França na Era do novo Testamento, pode ser 


restaurada através de indemnização. Por conseguinte, logo após a Segunda Guerra Mundial, 


poderíamos avançar para um mundo unificado. Então, a era da civilização do Pacífico chegaria 


depois da mãe e seus filhos, Caim e Abel, se unirem e entrarem juntos na Ásia. Uma vez que Jesus 


perdeu o seu corpo na Ásia, deve ser unificado, centrado na Ásia, um domínio político global que 


corresponde ao corpo. Esta é a razão por que a era da civilização asiática está agora a chegar. (243-


296, 1993.1.28)   


   


A civilização ocidental, a civilização oriental, a civilização asiática e a civilização do Pacífico 


vieram para a frente no mundo. Porém, a civilização do Pacífico está longe da América. Por isso, o 


Rev. Moon foi para a América e fez preparações plenas para lá permanecer. Agora tenho de vir para 


a Ásia, combinar o Este e o Oeste, e dar atenção à Índia e também à Sibéria. Devo dar atenção a 


estes dois lugares. (231-60, 1992.5.31)   


   


Onde é que o Senhor deve aparecer primeiro? Deve vir da Ásia. Uma vez que Jesus perdeu o seu 


corpo físico na Ásia, tem de o recuperar na Ásia. Por que é que a civilização do Pacífico está a vir? 


O corpo físico que Jesus perdeu está a voltar na era de uma esfera cultural unificada na Ásia. 


Quando todas estas coisas estiverem resolvidas, a história será correctamente solucionada. (232-25, 


1992.7.1)   


   


O Japão era a nação na posição de Eva no lado satânico. Por consequência, a nação na posição de 


Eva no lado satânico podia igualmente partilhar e reter todas as bênçãos da nação na posição de Eva 


no lado divino. O Cristianismo não pôde ter sucesso na Ásia por causa da morte de Jesus, assim foi 


ao contrário para a Europa, atravessando Roma e a Grã-Bretanha. Desta maneira, o Cristianismo foi 


pelo lado oposto. A península que corresponde a Roma é a península Coreana; o mar e a ilha que 


correspondem ao Mar Mediterrâneo é o Japão; o continente que corresponde à Europa é o continente 


asiático. Eles voltam às suas posições relativas, depois de fazer um circuito completo. Chegou o 


tempo para os dois finais se encontrarem. Esta é a razão por que os académicos e políticos dizem que 


a era da civilização do Pacífico está a vir. (251-144, 1993.10.17)   


   


Por que é que a Segunda Guerra Mundial teve de acontecer? Foi para recuperar o corpo perdido de 


Jesus a nível mundial. Perdeu-se o reino unificado porque foi rejeitado o retorno do Senhor. Esta é a 


razão por que agora a América passa novamente através da civilização do Pacífico, procurando a 


região asiática que perdeu o corpo de Jesus, assim como o mundo unificado. Está a ficar próximo o 


tempo em que a América procura a Ásia pela direcção oposta. Deveis saber que esta é a razão por 


que a era da civilização do Pacífico está a vir. Isto está de acordo com o facto de que o mundo deve 


ser unificado, centrado no ideal do retorno do Senhor, ao recuperar, na Ásia, o corpo de Jesus que foi 


perdido na Ásia. Ao passar por este processo, a era da civilização do Pacífico está destinada a 


aparecer. É para recuperar o corpo e torná-lo um todo. O Senhor do Segundo Advento já tem a base 


para receber isto, centrado no espírito e na carne. Esta é a razão por que a esfera cultural pode ser 


conectada interna e externamente, com base num critério de unidade onde o parceiro objecto fica 


perante o parceiro sujeito. Através deste processo, pode ser criado um mundo unificado, centrado 


nos Verdadeiros Pais. (267-176, 1995.1.5)   


   







A era da civilização do Pacífico está a chegar, porque a civilização ocidental e a civilização oriental 


têm de recuperar o corpo perdido do pai. Jesus veio como o pai, mas o corpo daquele pai foi morto. 


Temos de recuperar este corpo e uni-lo com o legado de salvação espiritual, dentro da esfera do 


Cristianismo. Por conseguinte, o Senhor vem para o Oriente. Centrada na vinda do Senhor, a 


península Coreana é como a Itália. Até agora, a Itália nunca foi destruída. Durante mais de dois mil 


anos, sobreviveu como uma nação poderosa. É porque a Itália é uma nação contraparte para a vinda 


do Senhor. Baseado naquele padrão, o Senhor volta à era do Pacífico, centrado nesta península 


Coreana; mas é a era do Oceano Pacífico em lugar da era do Mar Mediterrâneo. Ele volta à vastidão 


do ambiente da Ásia, através da conexão da península Coreana. Se a península Coreana for o órgão 


sexual masculino, então o Japão é o órgão sexual feminino. Eles são ligados para se unirem. A era de 


um mundo unificado chega, quando eles estiverem unidos. Esta é razão por que a Coreia é chamada 


a nação Adão, e o Japão a nação Eva. (251-147, 1993.10.17)   


   


No futuro, a civilização mundial voltará certamente à Ásia. A era da civilização do Pacífico está a 


aproximar-se. Hoje, académicos eminentes que estudam ciência social, assim como cientistas 


naturais que têm alguma pretensão do conhecimento, predizem que a era da civilização do Pacífico 


aparecerá e fixará a tendência da história. Por que é que deve ser desse modo? Não deveria eu 


conhecer a raiz causal? Não tenho estado a ensinar há mais de quarenta anos que a era da civilização 


do Pacífico está a chegar? Ninguém sabe em que nação aparecerá. Sou o único que sabe. É o homem 


chamado Rev. Moon que sabe todas estas coisas e acredita que a República da Coreia tem de tomar a 


dianteira. (207-281, 1990.11.11)   


   


Em que momento deveriam juntar-se a civilização ocidental e a civilização oriental? Quando as duas 


se associarem onde é que a união terá lugar? Não serão combinadas numa nação insular. Serão 


unidas numa península. Deste ponto de vista, como uma nação peninsular, a Coreia está na situação 


mais precária na Ásia. Quando considerardes a localização da Coreia, encontrareis que está rodeada 


pela União Soviética, China comunista, Japão e mesmo pela América. Tomando em conta a costa do 


Pacífico, pode ser considerada como estando até mesmo conectada à América. Todos os académicos 


dizem que agora a história avançará na era da esfera cultural do Pacífico. Académicos nos campos 


da política, economia e história afirmam que uma tal era chegará. Na América, consideram-no 


indisputável.   


Então, qual é a nação que jogará o papel de liderança? Será o Japão? Será a China? O Japão e a 


China são inimigos. Foram inimigos nos últimos quarenta anos. A Coreia e o Japão também são 


inimigos. São todos inimigos. Na Ásia, o Japão lutou contra a China, contra a União Soviética e 


também ocupou a Coreia. Todos consideram o Japão como uma nação inimiga. Ela era a nação na 


posição de Eva no lado satânico que poderia substituir a Grã Bretanha. (196-162, 1990.1.1)   


   


A civilização ocidental e a civilização asiática não podem ser conectadas directamente. Deveis saber 


que a civilização ocidental perdeu a sua direcção e está a entrar numa esfera de crepúsculo depois do 


pôr do sol. Perecerá a menos que agradeça ao Rev. Moon por a conectar com a civilização oriental, 


que é como a luz do sol brilhante de uma nova manhã. A sociedade ocidental, que vai na direcção da 


ruína, tem um fundo cultural a fluir para o Oceano Atlântico. Deveis estar atentos ao facto 


surpreendente que, através do Rev. Moon, esta civilização pode ser agora conectada ao reino 


providencial de Deus, através duma nova civilização asiática.   


Até agora, as pessoas ocidentais opuseram-se a mim, sem o conhecimento deste facto. Através do 


Rev. Moon podem relacionar-se com a providência de Deus. Elas foram para um mundo no qual 


agora podem aceitar uma vez mais a providência de Deus. Mais uma vez, a providência de Deus 


começará a expandir-se. (120-199, 1982.10.15) 


   


A Igreja da Unificação é o terceiro filho. A Igreja da Unificação nasceu como o filho mais precioso 


deles todos. Agora a civilização Cristã é a única coisa que pode digerir a cultura ocidental numa 


substância unificada e trazer harmonia na Europa e na América do Norte e do Sul. Ainda, a 







civilização Cristã do Oeste está a atravessar para a Ásia. Então, que nação da Ásia corresponde aos 


esforços de Deus em trazer a unidade e ordem através do pensamento Cristão? O Japão adora um 


grupo diverso de deuses. A China e a União Soviética foram comunizadas. Só a Coreia permanece 


sozinha na esfera do Cristianismo, apesar de as suas várias denominações estarem em conflito. 


Embora não possa ser plantado como a semente de uma árvore, é necessário como a lenha.   


Por outras palavras, entre os muitos países da Ásia, se há uma nação cuja população inteira pode 


aceitar o fundo cultural Cristão e também manter uma atitude receptiva, enquanto a civilização do 


Pacífico se aproxima perante os seus olhos, essa nação só pode ser naturalmente a Coreia. O Japão, a 


China ou a União Soviética não podem cumprir este papel. (222-134, 1991.10.28)   


   


Com um espírito de "fazer ou morrer", organizei a Conferência Internacional para a Unidade das 


Ciências (ICUS) e a Academia dos Professores para a Paz Mundial (PWPA). Não há nenhuma parte 


a que não possais ir, com estas organizações à frente. Se eu não tivesse mobilizado a América 


naquela altura, os seus líderes nunca teriam sabido qual a direcção que os mais altos funcionários 


Chineses tomariam durante os próximos vinte anos. Era óbvio que o comunismo ia mudar, mas os 


americanos não sabiam em que direcção mudaria. Eles não me acreditaram, até mesmo quando lhes 


disse. Esta é a razão por que reuni estrategistas militares e outros projectistas, com vinte pessoas a 


representar o mundo livre e outras vinte a representar a China, e organizei um seminário com o título 


"Um Exame da Política Externa do Futuro da União Soviética para a China e para a Costa do 


Pacífico." Fui eu quem tinha fornecido o material estratégico para o futuro da América. (204-257, 


1990.7.11)   


   


Estamos agora na era da civilização do Pacífico. Ao mesmo tempo, ela conduz-nos à era espacial. 


Todas as águas do mundo se fundem com as águas do Oceano Pacífico. Os rios e as águas do 


Oceano Atlântico e até mesmo a água do Mar Mediterrâneo, tudo se une com o Pacífico. Há um 


fluxo de água chamado a Corrente Preta que tem aproximadamente quatro a cinco mil milhas de 


comprimento. A sua circulação influencia todos os cinco grandes oceanos do mundo.   


Por esta razão, quando a era da civilização do Pacífico se aproxima, têm todos de se unir. Então, 


podemos explorar o espaço. A não ser que as pessoas se unam, lutariam até mesmo pela posse do sol, 


com todos a reivindicar aquele direito. Perguntariam quem é o mestre do reino das estrelas e todos o 


reivindicariam. Estão destinados a lutar uns contra os outros. O nosso sol é aproximadamente 1.3 


milhões de vezes maior que a terra. Como podem os seres humanos reivindicar possuir esta vasta 


entidade, se nem mesmo perfazem a quantia de uma pinta minúscula? O universo rugiria com riso. 


Um mundo unificado está destinado a aparecer na era da civilização do Pacífico. Esta é a razão por 


que tudo deve ser revisto. A democracia na América não funciona, e nem o comunismo. Por este 


motivo, a ideologia central, conhecida como Deusismo, tem de aparecer nesta era. (207-46, 


1990.10.28)   


   


Um universo unificado do lado divino deve ser criado centrado na mãe do lado divino, juntamente 


com Caim e Abel do lado divino. O que é este universo unificado? É um mundo sem Satanás. 


Quando pensais no Jardim de Éden, o seu padrão não estava relacionado com a Queda. Adão e Eva, 


que estão na posição de pais caídos, têm de atender o pai novamente. Devem dar a volta ao mundo, 


retornar à era da civilização do Pacífico e aí atender o pai. Então, deveriam herdar o novo sangue. 


Quando se unem, depois de herdar a vida e a nova linhagem, através do novo amor, um universo 


unificado será estabelecido pela primeira vez. (209-292, 1990.11.30)   


   


A era da civilização do Pacífico está agora próxima. A nação Adão e a nação Eva, e as três nações 


arcanjo deviam estabelecer a fundação principal naquela altura. Têm de se unir. Em virtude da 


reputação dos Verdadeiros Pais, que pertencem ao Éden original, podemos ir directamente para o 


céu. Estabeleci uma esfera de libertação, um padrão original, por meio do qual podemos entrar no 


Reino do Céu, baseado no amor do arcanjo, o amor de Deus e o amor dos Verdadeiros Pais. Então, 







chegou a era na qual podemos entrar no Reino do Céu, no padrão nacional. Por conseguinte, será 


manifestado o Reino do Céu na terra e o Reino do Céu no mundo espiritual. (211-204, 1990.12.30)   


   


Pela unificação da Coreia do Norte e do Sul, será solucionada a separação entre os ricos e os pobres 


no Este e Oeste, e a Civilização ocidental e a Civilização Oriental unir-se-ão. Originalmente, o Este 


era o centro da civilização espiritual. Portanto, todas as religiões emergiram do Este. Quando as 


esferas religiosas começam a florescer, todas as posses materiais devem ser jogadas fora. Tendes de 


deixar tudo, incluindo a vossa casa e nação. Porém, o mundo material não pode ser jogado fora. Esta 


é a razão por que está a ser colectado pelo outro lado.   


Como resultado, as pessoas ocidentais foram aquelas que desenvolveram a civilização material. Os 


poderes europeus tinham conhecimento, e quanto mais descobriram, mais ocuparam a terra, 


reivindicando a sua posse. Todos ampliaram o seu domínio pelo conhecimento. Contudo, no Este, as 


pessoas deram todo o seu dinheiro. Porém, a unificação desenrola-se quando o padrão espiritual e o 


padrão material se unirem. A civilização material vem procurar a Ásia. Assim, está a chegar uma era 


na qual a civilização ocidental e a civilização oriental se estão a combinar na esfera do Pacífico, e 


esta era conduzirá a um mundo novo. Esta é a era da civilização do Pacífico. (212-138, 1991.1.2)   


   


Uma maioria dos académicos a nível mundial chegou à conclusão que a civilização do Pacífico é o 


modo como a história nos está a conduzir para o mundo vertical original de Deus. Então, o que é que 


estamos a procurar? Estamos a procurar o verdadeiro amor. Se o princípio do amor for estabelecido, 


então o mundo não perecerá.   


O Rev. Moon, que representa o Este, veio para a América para educar as pessoas de forma a 


poderem cruzar o Oceano Pacífico com segurança, sem se afogar nele. Deveis saber que este é o 


propósito da Igreja da Unificação na sociedade ocidental. Só a Igreja da Unificação pode ir para a 


pátria original eterna e ideal, onde é formada e trazida à perfeição a civilização do Pacífico, 


incluindo o amor vertical e o amor horizontal. (216-206, 1991.3.31)   


   


No processo de avançar para o reino unificado do mundo, emergirá uma civilização do Pacífico do 


continente asiático, baseada na civilização ocidental e na civilização Oriental. Agora a Europa 


tornar-se-á una. Tendo isto em consideração, qual virá a ser a sua base cultural subjacente? Não será 


a história da Grã Bretanha, Alemanha, ou França. A sua fundação é toda a esfera cultural Cristã. 


(218-362, 1991.8.22)   


   


A vasta esfera Americana e Ocidental restaurará o corpo de Jesus, e então tornar-se-á una e voltará 


ao Oceano Pacífico. O padrão para uma nação conduzir o mundo, centrado em Jesus, deve ser 


estabelecido na Ásia, que é uma civilização espiritual. Isto é o que tenho estado a preparar até agora. 


A formação da Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial trouxe ordem à esfera cultural Cristã, 


baseada na civilização oriental, e pode reavivar e unificar a substância da civilização Cristã no futuro. 


Uniu as relações escondidas do mundo. (218-364, 1991.8.22)   


   


Para restaurar por indemnização o fracasso da cultura romana, estou a estabelecer uma civilização 


peninsular mundial, e também a pensar criar um reino romano histórico de lei que volta para Deus. 


Isto é entrar na civilização do Pacífico. Até ao fim deste mês, estou a juntar as esferas religiosas do 


Este e do Oeste. Isso nunca aconteceu na história, não é verdade? A Conferência Internacional para a 


Unidade das Ciências, a Academia dos Professores para a Paz Mundial (PWPA), a Associação 


Mundial dos Média, a Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial e a Federação para Paz Mundial 


são organizações que vão lidar com todas as divisões e conflitos existentes da mente e corpo, de 


forma a que cada nação possa ser unida num reino ideal unificado. Isto mete medo. Tudo isto torna-


se possível porque Deus existe. (218-379, 1991.8.22)   


   


A maioria dos intelectuais acredita que chegou o tempo da esfera cultural do Pacífico e que a Ásia 


jogará um papel de liderança nessa era. Que é que a Ásia deve fazer para desempenhar um tal papel 







de liderança? As nações vizinhas devem ser trazidas para relacionamentos harmoniosos. Por 


exemplo, a Coreia tem a cercar o seu território o Japão, a China, a União Soviética e a América. Esta 


pequena nação é um lugar de importância geopolítica, assim estes quatro grandes poderes estão 


numa grande rivalidade e não a podem deixar ir. Praticamente falando, tenho estado a trabalhar 


arduamente até agora para reunir nações de muitas direcções, conectando-as, assimilando-as e 


formando um centro supra-nacional. Esta é a razão por que chegámos a uma fase em que mesmo a 


América, que lidera o mundo livre através do Pacífico, não nos pode ignorar. Chegámos a uma fase 


em que mesmo o Japão não pode ignorar o homem chamado Rev. Moon. O mesmo se passa com a 


União Soviética e também com a China. (222-29, 1991.10.27)   


   


À medida que enfrentamos a aproximação iminente da civilização do Pacífico, haverá uma nação 


entre os muitos países de Ásia que possa possuir um fundo cultural Cristão e possa manter uma 


atitude receptiva? Nesse caso, aquela nação não seria o Japão, a China ou a União Soviética. Só 


poderia ser a Coreia. Dos cinco biliões de pessoas no mundo, mais de 3.2 biliões ou três quintos são 


asiáticos. Vivem na Ásia. A Coreia manteve-se na história como um reino onde as religiões 


floresceram. Foi assim com o Budismo, o Confucionismo e o Cristianismo. (221-196, 1991.10.24)   


   


Estou a tentar promover, centrado na Coreia, uma esfera cultural do Pacífico na Ásia, tendo por base 


a união do Cristianismo e muitas outras religiões. O mundo democrático e o mundo comunista 


podem vir se o desejarem. Em preparação para isto, inaugurei a Federação das Mulheres para Paz 


Mundial e a Federação Inter-religiosa para Paz Mundial. Não esqueçais o facto que ao unir a mente e 


corpo, que estão em conflito, e conduzi-los para a unidade, estabeleci a relação interna que vos 


permite unificar todo o curso histórico em que a mente lutou dentro do ser individual. (221-196, 


1991.10.24)   


   


Pensai nisto. A história cultural das raças de cor é longa, enquanto os antecedentes das realizações 


culturais da raça branca, são de curta duração. As pessoas brancas são primas dos ursos polares que 


vieram do Pólo Norte. Comem carne, enquanto olham para o sangue. O derramamento de sangue 


acompanhou sempre as pessoas brancas, onde quer que fossem. Elas derramaram sangue. Porém, 


aqueles que vivem numa cultura agrícola são diferentes. Esta é a razão por que está próximo o fim 


para a sociedade branca. Deveis estar conscientes disto. Agora para onde devem ir? Será que não 


devem ir para a Ásia?    


Não é verdade que nestes dias os intelectuais na América dizem que está a chegar a era da 


civilização do Pacífico? A era da civilização do Pacífico vem centrada nas pessoas de raça amarela. 


Por que é que o Japão e a Coreia experimentaram um tal crescimento rápido? É porque Deus está 


com eles. A partir dessas terras, o Rev. Moon também prosperará. Esta é a razão por que plantei um 


conceito essencial de que a esfera cultural do Pacífico necessita. Plantei-o através do mundo. Uma 


vez plantado, não pode ser removido por ninguém. (205-261, 1990.9.9)   


   


Muitas pessoas dizem que o futuro será o tempo do povo amarelo, ou “Poder Amarelo.” O mundo da 


esfera cultural do Pacífico refere-se à Ásia. De algum modo, é como a humanidade se tornará no 


futuro. Através dos nossos casamentos em massa, dois terços da população humana pertencerão à 


raça amarela e o outro terço da população será de tradições misturadas. Esta é a razão por que, a 


partir de agora, o mundo avançará para o tempo do povo amarelo. Não estou a dizer isto por eu 


pertencer à raça amarela. Digo isto porque é assim que o Princípio funciona. (244-135, 1993.2.1)   


   


1.2. As nações centrais na era do Pacífico são a Coreia e o Japão   


   


Está a chegar agora a era da civilização do Pacífico. Numa situação em que inevitavelmente 


emergem batalhas na América, Japão, Coreia, China e Rússia, segui-los-ão países não preparados 


para esta civilização e cultura. Sou o único homem que fez preparações, ocupando a linha da frente. 


Esta é a razão por que juntei o Japão, América, China e a União Soviética. Dá-nos esperança pensar 







que as grandes coisas feitas pelo Rev. Moon e pelos Americanos, que uniram as mãos em unidade, 


se tornarão uma condição para a América, e o mundo no futuro, assegurarem e entrarem num destino 


comum, dentro da civilização do Pacífico. Não se sintam tão mal acerca disto. Uma vez que isto 


esteja conectado, será muito bom para o mundo ocidental e para a América. (202-264, 1990.5.24)   


   


Uma vez que hoje estão aqui pessoas da União Soviética, gostaria de vos dar um pequeno conselho. 


Surgirão muitos problemas, se a União Soviética continuar a fortalecer o seu sistema económico 


dando ênfase à Alemanha e Europa. Tende sempre em mente que deveis colocar a América em 


primeiro lugar, e depois unir a Europa.   


Se derdes prioridade à Europa, e procederdes a unir a Europa, então acontecerá uma grande guerra e 


problemas complexos no futuro próximo na região Europeia e nas regiões litorais do Pacífico da 


Ásia. Para prevenir isto, os líderes na União Soviética deveriam focar as suas políticas económicas 


na América e depois proceder à união da Europa. Se ignorarem este conselho, os problemas serão 


grandes. (210-143, 1990.12.18)   


 


A partir de agora, está a chegar a era da civilização do Pacífico. Isto é aquilo de que o mundo 


académico fala na sociedade ocidental. O Japão, como uma nação insular, não pode lidar com esta 


situação. É o Japão ou a China? A China pertence ao terceiro mundo e está subdesenvolvida. Uma 


vez que eu sei isto, tenho desenvolvido a providência deste modo. A Coreia e Japão foram 


designados respectivamente como Adão e Eva. Esta é a razão por que estão conectados ao continente. 


A China pertence á esfera do arcanjo, quer acredite ou não. Não há muitos homens na China? Eles 


são arcanjos. No passado, não ataram os pés das mulheres porque haviam poucas mulheres? A China 


não foi chamada de “dragão azul”? O dragão é o arcanjo. (194-347, 1989.10.30)   


   


Como as forças aliadas da Grã Bretanha, América e França pertencem à esfera cultural Cristã, 


ofereceram grande protecção a um país como a Coreia rural. Se a guerra do Pacífico se tivesse 


estendido por mais quatro dias, teriam sido massacrados duzentos mil cristãos. Isso não aconteceu 


porque Deus amava a Coreia. Houve uma única bomba a cair na Coreia durante a Segunda Guerra 


Mundial? No caos, durante os meses finais, o Japão foi deixado em ruínas. Mas na Coreia não caiu 


nenhuma bomba. Porquê? Foi porque o céu e a terra estavam a proteger o povo coreano. Uma vez 


que a América pertence à esfera cultural Cristã, tinha protegido a Coreia. (240-217, 1992.12.13)   


   


Deste modo, a civilização do Pacífico avança para a unificação da Ásia e unificação do mundo. Esta 


é a razão por que tudo o que estava perdido está a ser restaurado por indemnização. Não é assim 


exactamente como agora as coisas estão a progredir? Uma vez que a América é o arcanjo no lado 


divino, três arcanjos no lado satânico devem estar sob o controlo da América. Portanto, a missão da 


nação Eva é grande.   


Que tipo de missão fica para a nação Eva? Ela deve manter a sua castidade, manter-se ao lado do seu 


marido, e não ressaltar a sua personalidade. Nunca uma mulher existiu pela causa da própria mulher. 


Os recursos do Japão deveriam ser usados pela causa da Ásia. Deveriam ser usados para desenvolver 


o Médio Oriente e mesmo a Europa. (250-292, 1993.10.15)   


   


Agora estamos a mover-nos da era da esfera cultural do Atlântico para a era da esfera cultural do 


Pacífico. A União Soviética e a América estão a criar laços mais íntimos, ajudando-as assim a 


tornar-se nas forças dominantes desta era. Assumiram papéis proeminentes. Mas para conduzir o 


mundo a partir de agora, têm de digerir o povo da Ásia. Caso contrário, não podem liderar. A 


população asiática está próxima dos 3 biliões entre os 5 biliões de pessoas do mundo. A Ásia tem 


mais de três quintos da população do mundo. Por conseguinte, um sistema de pensamento que não 


possa digerir as pessoas da Ásia não pode liderar o mundo. (173-219, 1988.2.18)   


   


Há 3 biliões de pessoas a viver na Ásia. Agora estamos a viver no tempo da esfera cultural do 


Pacífico. Chegou um tal tempo. A história atravessou uma cultura de rio para uma esfera cultural do 







Mediterrâneo, e rodou para a esfera cultural do Atlântico. Agora estamos a entrar numa era em que 


podemos saltar para a esfera cultural do espaço interplanetário, centrados na esfera cultural do 


Pacífico. Como continuar a unir tudo isto é uma questão para os tácticos políticos do mundo 


explorarem, mas eles não encontrarão uma resposta. Eu juntei os políticos proeminentes do mundo, 


em inúmeras conferências internacionais. As suas conclusões são que só a ideologia do Rev. Moon é 


a esperança para esta era – e não a América, França, Alemanha, Grã-Bretanha ou até mesmo a União 


Soviética. (174-48, 1988.2.23)   


   


Os habitantes da nossa aldeia global tornaram-se como vizinhos íntimos. A aproximação da era da 


Ásia-Pacífico será um mundo onde as pessoas não têm outra alternativa senão viver em harmonia, 


ultrapassando a cor de pele e a esfera cultural. A fortuna divina está a conduzir as pessoas para uma 


era de harmonia em que, para sobreviver, os indivíduos têm de fazer a paz até mesmo com os seus 


inimigos.   


O povo Coreano deveria tornar-se o guia da nova era, ao viver sob o conjunto certo de valores, 


embutidos na fundação firme de um sistema de convicção centrada em Deus. Todos devemos 


ultrapassar os nossos interesses insignificantes. Com uma perspectiva clara e calma sobre as relações 


internacionais, devíamos exibir a força combinada de toda a nação e devíamos ocupar o papel de 


líder na era da Ásia-Pacífico. (193-322, 1989.10.12)   


   


Agradecidamente, há 3.2 biliões de pessoas que vivem na Ásia. A União Soviética é uma nação de 


pessoas brancas que estão numa posição desvantajosa, devido ao seu clima frígido. Mesmo assim, a 


União Soviética hoje está numa posição que ultrapassa a China comunista em todos os aspectos, 


inclusive nos campos militar e político. Por consequência a União Soviética tem a intenção de 


devorar o Japão a qualquer preço. Se os soviéticos o fizerem, acreditam que podem tomar a 


iniciativa na sua confrontação contra América, centrada na área do Oceano Pacífico. (121-16, 


1982.10.21)   


   


De um ponto de vista de geopolítico, o Japão é uma nação insular. Finalmente, as nações insulares 


não podem viver em isolamento. Consequentemente o Japão precisa estabelecer laços com algum 


continente. Actualmente, o Japão está a criar os seus laços com o continente Americano, através do 


Oceano Pacífico.  


Estas duas nações foram inimigas há quarenta anos, durante a Segunda Guerra Mundial. A 


singularidade destes povos é terem lutado um contra o outro como inimigos. Mas onde irá o Japão? 


Deverá atravessar o Oceano Pacífico e segurar-se às costas da América, ou deverá ligar-se com o 


continente asiático? Se o Japão tem de estar ligado, onde deverá ser? Esta é a questão. Uma vez que 


a rota mais curta é passar pela península Coreana, o Japão não se deveria ligar à Sibéria ou à China 


comunista.   


O Japão não pode entrar na China comunista e aí digerir o caos. O Japão não pode digerir as 1.2 


biliões de pessoas da China comunista. Também não pode digerir a União Soviética, que foi uma 


nação líder do mundo vasto comunista. Deste ponto de vista, o Japão não tem outra alternativa senão 


ligar-se com a Coreia, centrado nos Estados Unidos. (177-14, 1988.5.15)   


   


A civilização do Pacífico é uma cultura preparatória, estabelecida para criar a esfera de influência 


para a vinda da ideologia centrada em Deus do Verdadeiro Pai. Uma esfera cultural unificada tem de 


emergir deste lugar e trazer um fim às culturas incompatíveis. Portanto, a unificação de idiomas, 


culturas e nações desenrolar-se-á centrada na cultura dos Verdadeiros Pais. Surgirá um tal tempo no 


qual entraremos. Tornar-se-á cada vez mais evidente na península Coreana. (193-225, 1989.10.4)   


   


Nos círculos económicos e filosóficos da América, as pessoas dizem: "os E.U.A., como a força 


dominante na civilização do Pacífico, acabou. Temos de ir para o Oriente. Contudo, como vamos 


para lá? " Tais pessoas não se apercebem que precisam de se agarrar à cauda do Rev. Moon. Uma 


vez que isso lhes seja ensinado, tudo será completado. (195-258, 1989.12.1) 







   


A Coreia é o ponto decisivo para criar a esfera de uma nação unificada. A Coreia é a nação Adão. A 


linhagem que vos permite herdar a natureza original do senhor que une em conjunto o amor, vida e 


linhagem, e se encontra dentro do novo reino ideal da criação, começa na nação Adão.   


Onde é que a nação mãe, a nação do filho primogénito e nações do segundo filho alcançarão a 


unidade? Elas atravessarão o Pacífico e virão à Coreia, a nação Adão. Isto é quando a Coreia será 


libertada do Japão. (198-232, 1990.2.3)   


   


Entre os muitos países da Ásia, se há um que possa aceitar a esfera cultural Cristã e manter uma 


atitude receptiva enquanto confronta a situação na qual a civilização do Pacífico se aproxima perante 


os seus olhos, esse país não será o Japão, a China ou a União Soviética, mas só poderá ser a Coreia. 


Tende esperança. Mais de três quintos da humanidade vive na Ásia que é o local de nascimento de 


religiões. A Coreia tem sido um reino que produz os frutos dessas religiões. (222-36, 1991.10.27)   


   


A era da civilização do Pacífico está a desenrolar-se, centrada na península Coreana. O Japão é 


exactamente como o útero de uma mulher. Estes dois têm de se unir. Esta é a razão por que o Japão 


tem de restaurar por indemnização todos os erros do Cristianismo e da Grã-Bretanha. Também 


devem ser superados os fracassos do Vaticano, centrado na península Coreana. O ideal do Vaticano, 


o ideal Cristão, e o palácio real ideal para o Senhor, na Segunda Vinda, devem ser todos criados. 


Uma vez que o corpo de Jesus foi perdido na Ásia, a esfera cultural Cristã deve ser combinada 


espiritual e fisicamente na Ásia, para criar uma esfera cultural unificada. (226-134, 1992.2.2)   


   


A nação Adão é a Coreia, e a nação Eva é o Japão. As nações arcanjo são os países circunvizinhos 


da América, China e da União Soviética. Isto é o que Deus escolhe. Não é verdade que o Japão 


dominou a Coreia? A China também tentou ocupar a Coreia. O país que controla a Coreia controla o 


Oceano Pacífico. O tempo da esfera cultural do Pacífico está a chegar. Não é verdade que a maioria 


dos intelectuais o tem anunciado na história recente? Por conseguinte, a União Soviética, a China e a 


América tentaram ocupar a Coreia. (234-110, 1992.8.4)   


   


As pessoas do mundo não sabem que a Coreia alcançou a fase em que pode comandar as quatro 


nações. Deus, o Rev. Moon, e os Unificacionistas são os únicos que sabem. Como estamos gratos 


por este conhecimento magnífico! A respeito da direcção futura da história, muitos dos académicos 


do mundo, os economistas e os sociólogos dizem que a era da civilização do Pacífico está a chegar. 


O mundo virá a saber que o Rev. Moon criou a base para a civilização do Pacífico, e está a liderá-la, 


depois de a estabelecer como uma base ideológica! Ámen! Deste modo, o sol está destinado a nascer 


e a trazer um novo amanhecer para o mundo. (239-274, 1992.12.6)   


   


A unificação da Coreia do Norte e do Sul não acontecerá através de Kim Il-sung, mas através do Rev. 


Moon. A civilização do Pacífico é estabelecida ao unir a nação Eva, a nação Adão e as nações 


arcanjo. É inevitável que a civilização do Pacífico seja estabelecida daquele modo, porque Jesus 


perdeu o seu corpo na Ásia, e portanto permanece o padrão que um mundo unificado deve ser 


restaurado novamente na Ásia. Esta é a razão por que a civilização do Pacífico está a ser discutida 


mundialmente. O mundo tornar-se-á um lugar unificado através da unidade de Adão e Eva e dos três 


arcanjos. É assim que a história providencial se está a desenvolver. (250-290, 1993.10.15)   


   


Centrada na Ásia, a península Coreana é como o órgão sexual masculino, enquanto o Japão é como 


as partes sexuais de uma mulher. Centrado na civilização do Pacífico, isto forma o ponto central do 


padrão para conectar as grandes massas territoriais da América, China e União Soviética, juntamente 


com todos os seis continentes do mundo. Isto forma a civilização do Pacífico.   


Qual é a base da civilização do Pacífico? Há quem pense que a China e o Japão neste momento são o 


centro. De facto, este não é o caso. A República da Coreia – a península Coreana – tornar-se-á 


inevitavelmente o centro. De um ponto de vista topográfico, a península coreana, como o ponto de 







cruzamento entre o Helenismo e o Hebraísmo, é onde mundialmente a democracia e o comunismo, o 


materialismo e o teísmo estão em confrontação. É onde a incarnação do falso pai da maldade e do 


Verdadeiro Pai da bondade, Kim Il-sung e eu, respectivamente, estão em confrontação, com ambos a 


tentar digerir o outro. A península Coreana é o destino final da história. O corpo central que traz isto 


à unidade é a península que assume a forma do órgão sexual masculino do continente. Isto pode 


abraçar todo o Oceano Pacífico. (213-223, 1991.1.21)   


   


Na Ásia, a península Coreana simboliza o órgão sexual do continente; é o órgão sexual masculino. O 


arquipélago japonês tem Hokkaido como sua cabeça. O grupo de ilhas debaixo parece uma mulher 


com todos os seus membros abertos. Esta é a razão por que o Japão é a nação Eva. A base do 


comércio Japonês fica situada em Shimonoseki e Shikoku. A cultura ocidental espalhou-se por via 


fluvial por Shimonoseki através do Oceano Pacífico. Foi a via marítima para importar a cultura, 


onde uma mulher afasta as suas pernas e começa uma relação. Porém, com a terra no segundo plano, 


eu estou a unificar a cultura de Pacífico e a cultura Americana com a cultura da península Coreana, 


centrada na cultura divina. (295-223, 1998.8.28)   


   


Secção 2. Inauguração da Federação das Nações Insulares   


   


2.1. A fundação da inauguração da Federação das Nações Insulares   


   


Deveríamos seguir o caminho para restaurar uma nação. Ao restaurar uma nação, não precisamos da 


nação chamada Japão. Ao restaurar uma nação, precisamos de o fazer com um padrão supra-nacional. 


Para o fazer, precisamos restaurar uma nação sob a égide da ONU. Mas uma vez que a ONU não me 


escuta, criei a Federação das Nações Insulares. Esta é a ONU do tipo Abel. Depois criei a Federação 


das Nações Peninsulares. Além disso, criei a Federação para as Nações dos Seis Continentes. (282-


185, 1997.3.12)   


   


Tenho de deixar a Coreia e encontrar o meu lugar na arena global. Se eu não me puder tornar um 


messias nacional, tenho de o ultrapassar e ocupar a posição de um messias global. Quando doze 


nações forem estabelecidas, então, tudo será realizado. Esta é a razão por que criei a Federação das 


Nações Insulares, a Federação das Nações Peninsulares e a Federação das Nações Continentais. 


Disse-vos que negociásseis com a ONU, usando estas organizações.   


Estou a tentar que estas quatro federações – a Federação das Mulheres, a Federação da Juventude, a 


Federação dos Estudantes e a Federação Religiosa – sejam reconhecidas pela ONU. Se isto não 


resultar, então criarei uma nova ONU. A ONU já não tem um senhor. O Dia dos Verdadeiros Pais 


deveria ser celebrado lá e até mesmo o Secretário-Geral da ONU... Foram feitas todas as condições 


internas e externas para isto. Todos sabem que foi assim. (282-269, 1997.4.7)   


   


Criei a Federação das Nações Insulares, a Federação das Nações Peninsulares e a Federação das 


Nações Continentais, porque agora é a era da restauração da realeza. Podemos abandonar o 


continente Norte-Americano. Em sua vez, a Ásia e a América do Sul podem ser unidas como Caim e 


Abel. Um tal tempo está a chegar. A providência a nível nacional está agora a passar para a 


providência a nível mundial. Uma vez estabelecido o centro, o mundo virará 360 graus. Tem a 


autoridade para escolher livremente entre as 360 nações. (283-38, 1997.4.8)   


   


Considerando que a ONU não pode cumprir a sua responsabilidade, eu criei a Federação das Nações 


Insulares e a Federação das Nações Peninsulares. Tenho de criar uma ONU tipo Abel centrada nas 


pessoas religiosas. Hoje a ONU representa o corpo. O corpo simboliza o lado satânico. A ONU do 


tipo da mente não existe. Estas duas devem unir-se. Portanto, deve ser criada a ONU do tipo Abel. 


(285-282, 1997.6.15)   


   







Há tantas nações Eva. Para prevenir o declínio do Japão, fundei a Federação das Nações Insulares, a 


Federação das Nações Peninsulares e a Federação das Nações Continentais. Para salvar o Japão, 


estou a prender todos os quatro cantos com o objectivo de salvar este navio do naufrágio. (286-312, 


1997.8.13)   


   


Se o que eu apresentei resultar, criarei uma nova ONU, a ONU do tipo Abel. Por conseguinte, criei 


tais coisas como a Federação das Nações Insulares, a Federação das Nações Peninsulares e a 


Federação das Nações Continentais. (288-204, 1997.11.28)   


   


Estou a criar a Federação das Nações Insulares, a Federação das Nações Peninsulares e, agora, a 


Federação das Nações Continentais. Quantas nações subdesenvolvidas há no mundo? As nações 


desenvolvidas são apenas o G7 (as sete nações desenvolvidas ocidentais) ou o G8 (as oito nações 


desenvolvidas). Há poucas nações que têm o poder de influenciar o mundo economicamente. 


Consequentemente, isto não é um problema. Chegou o tempo para reunir estas nações. (288-206, 


1997.11.28)   


   


Um tempo de grande migração está a chegar. Deveria ser levado a cabo centrado na ONU. Se a 


ONU não seguir as minhas direcções, criarei a ONU tipo Abel. É por isso que criei a Federação das 


Nações Insulares, a Federação das Nações Peninsulares e a Federação das Nações Continentais. 


Muitos presidentes de nações vieram e disseram-me: "Rev. Moon, o mundo ideal não ocorrerá a não 


ser que façamos depressa uma família mundial ideal – não é assim que ensina, e também o caminho 


da vontade de Deus?"   


Estamos a promover um movimento para integração, centrado no Secretário-Geral da ONU. Por este 


motivo, se eu chamar dezasseis representantes da assembleia da ONU, eles virão imediatamente. A 


Federação da Família convidará o Secretário-Geral para participar nas nossas reuniões e tornar-se-á 


numa escada que conduz a nova paz. (289-55, 1997.12.30)   


   


A questão é a unidade da medicina oriental e medicina ocidental. Estou a planear criar esta unidade. 


Também estou a construir uma faculdade tipo ONU. Fiz todas as preparações necessárias. Também 


criámos a Federação da Paz Mundial das Nações Insulares – a Federação das Nações Insulares. Uma 


vez que o Japão se vai afundar, criámos a Federação das Nações Insulares, a Federação das Nações 


Peninsulares e depois a Federação das Nações Continentais, como substitutos do Japão. (289-167, 


1998.1.1) 


   


As Filipinas, uma nação insular, é a nação Eva da América. Entre as nações Eva, o Japão está na 


vanguarda. Forma uma trindade com a Tailândia e as Filipinas. Ao ter a Tailândia e as Filipinas 


como nações Eva globais, podemos mover a humanidade centrando-nos nas nações insulares. Fiz 


todas as preparações para permitir que isto aconteça. Liguei tudo através da Federação das Nações 


Insulares, da Federação das Nações Peninsulares e da Federação das Nações Continentais. Em 


Setembro, vou fazer uma proposta à ONU. (291-240, 1998.3.15)   


   


Se não houver nenhuma mãe, pode ser encontrada uma substituta. Se eu disser: "A responsabilidade 


que o Japão não pôde cumprir economicamente – a tarefa da mãe de comprar comida e ganhar 


dinheiro para alimentar a população mundial – deve ser levada a cabo pelas vossas filhas!" Então, 


esta responsabilidade deve ser cumprida. Quem deveria ser restaurado depressa? Deveriam ser 


restauradas depressa, antes do Japão, a Tailândia, as Filipinas e o Canadá. Se o Japão falhar, estas 


três nações devem aparecer e substituir o Japão. Portanto, criámos a Federação das Nações Insulares, 


a Federação das Nações Peninsulares e a Federação das Nações Continentais, enquanto 


estabelecemos também a fundação para criar uma nova ONU. (293-161, 1998.5.26)   


   


Estão a fazer preparações até mesmo para me dar as boas-vindas em Kodiak, Alasca. Fui vitorioso 


na batalha e luta feroz nas Filipinas. A batalha deveria ter sido levada a cabo no Japão. Mas ao invés, 







foi levada a cabo lá. O Japão é um reino de nações insulares, com perto de sete mil ilhas. Levaria 


quarenta anos para só visitar cada ilha dois dias. Na realidade, o Japão tem o mesmo número que o 


da Federação das Nações Insulares. Assim, se necessário, posso excluir o Japão e colocar as 


Filipinas no seu lugar.   


O mesmo é verdade para a Tailândia. A Tailândia é a nação Eva da China. As Filipinas são a nação 


Eva da América. Antes da Segunda Guerra Mundial, as Filipinas estiveram ocupadas pela América. 


Estiveram ocupadas e divididas pelo Japão e América. (295-209, 1998.8.28)   


   


Agora chegou a última oportunidade para a ONU. Se rejeitar a minha proposta, afastar-me-ei dela e 


criarei outra do tipo Abel. Criei a Federação das Nações Insulares, a Federação das Nações 


Peninsulares e mesmo a Federação das Nações Continentais. As pessoas dizem: “Não confie na 


ONU. Criemos uma ONU do tipo Abel!” Que lado pensais que o mundo seguirá? O propósito disto é 


educar a juventude e famílias. (299-273, 1999.2.18)   


   


2.2. Esquema da reunião inaugural   


   


A reunião inaugural para a Federação Mundial das Nações Insulares teve lugar de 16 a 18 de Junho 


de 1996, no Hotel Keio Plaza Intercontinental em Tóquio, Japão. Os participantes vieram de um total 


de 52 nações: 27 das regiões da Ásia e Oceânia, incluindo a Austrália e o Japão; 5 da África; 5 da 


Europa, incluindo a Grã Bretanha e a região Mediterrânea; e 15 do hemisfério ocidental, incluindo o 


Canadá e a região das Caraíbas. Começando com o ex-primeiro-ministro Brian Mulroney do Canadá, 


participaram nos eventos uns 100 actuais e ex-chefes de estado, com mais de 900 dignitários do 


Japão.   


   


2.3. O discurso de abertura dos Verdadeiros Pais na reunião inaugural   


   


Quando olhamos para a corrente do desenvolvimento das civilizações na história humana, as 


civilizações antigas que emergiram nos vales de rio, passaram para o Mar Mediterrâneo, incluindo a 


Grécia, Roma e a Península Ibérica. Depois desenvolveram-se através do continente europeu, 


incluindo a Alemanha e a França, e frutificaram como uma cultura Judaico-Cristã, na forma da 


civilização do Atlântico centrada na Grã Bretanha, uma nação insular. Depois, a civilização 


atravessou para o Oriente através do continente Norte-Americano, e actualmente temos a era do 


Oceano Pacífico centrada no Japão, uma nação insular. Isto representa a expansão na Ásia da 


civilização Judaico-Cristã.   


Quando reconhecemos este tipo de movimento de civilizações à luz da providência de Deus, 


podemos ver que a nação insular que hoje foi colocada no centro da fortuna divina não é outra senão 


o Japão. Na conclusão do século XX, o Japão veio a erguer-se bem visível na história humana na 


providência de Deus. Por isso, a prosperidade actual do Japão não pode ser explicada sem considerar 


a sua relação com a providência de Deus Judaico-Cristã. Se o Japão tem um papel no plano de Deus, 


deveria ser prestada atenção à missão providencial que tem. É porque o propósito da providência de 


Deus é a realização da paz mundial. A paz mundial é a grande esperança para toda a humanidade.   


Não pode haver melhor esperança para a sociedade humana, que as nações insulares espalhadas pelo 


mundo se unam aqui junto e se comprometam com uma federação de nações para a criação da paz 


mundial. É com esta expectativa e ideal que estabeleci a Federação das Nações Insulares. Não posso 


senão esperar que a realização da paz mundial se tornará realidade, quando as nações insulares de 


todo o mundo herdarem a fortuna divina que foi dada por Deus ao Japão, e formarem um grupo de 


nações que se dediquem colectivamente a prosseguir a paz mundial.   


Quais são as características das nações insulares? A superfície da terra consiste em terra e oceano. 


Hoje a ciência explica que o nascimento da primeira forma de vida mais simples teve lugar na esfera 


da água, nomeadamente no oceano. Isto diz-nos que o oceano desempenha o papel de mãe que 


concebe e cria a vida. Deste modo, se o oceano pode ser considerado como simbolizando a 


feminilidade, então, a terra pode ser considerada como simbolizando a masculinidade. Então, pode 







ser dito que as nações insulares localizadas no oceano simbolizam a mulher, e que as nações 


continentais e as nações peninsulares simbolizam o homem. Numa perspectiva espiritual, podíamos 


dizer que as nações insulares têm certas características de mulher, como a objectividade, confiança, 


criação, resistência e receptividade. Por outro lado, as nações continentais podem ser vistas como 


varonis, possuindo atributos tais como a acção em antecipação a futuros problemas, necessidades ou 


mudanças, criatividade e a natureza de um provedor.   


Seguindo esta comparação, a posição que uma nação insular deveria desempenhar pode ser descrita 


como idêntica àquela que a mulher preenche na sociedade humana. As mulheres casam-se e 


tradicionalmente é esperado que amem e sirvam os seus maridos, com todo o seu coração. Ao 


receberem o amor dos seus cônjuges, e dar nascimento aos filhos, as mulheres podem brilhar e 


florescer através desta relação dinâmica. Como mães, as mulheres têm a responsabilidade importante 


de criar os seus filhos, elevá-los e educá-los. De igual modo, podemos dizer que as nações insulares 


também têm papéis semelhantes para desempenhar.   


Em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Cristianismo mundial estava num ponto 


extremamente importante na história da providência da salvação de Deus. As nações Cristãs como a 


Grã-Bretanha, os Estados Unidos e a França ocupavam as posições centrais da providência naquela 


altura. Na I e II Guerras mundiais, as três principais nações Cristãs da Grã-Bretanha, Estados Unidos 


e França lutaram pela democracia, como o centro das nações aliadas.   


Era o desejo de Deus ver as três principais nações Cristãs juntarem as suas forças para praticar o 


amor de Deus ao serviço da humanidade, com um espírito sacrificial e servidor para concretizar a 


paz mundial, sem caírem em ideias nacionalistas centradas nos seus países.   


O fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foi a oportunidade de implantar a paz duradoura para a 


humanidade, através do estabelecimento das Nações Unidas. Porém, a realidade histórica não foi a 


realização da paz mundial, mas a expansão do comunismo, e os numerosos conflitos que daí vieram, 


assim como o declínio espiritual e a degradação moral das nações Cristãs. A humanidade que 


suportou antes a guerra-fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, por mais de 40 anos, está a 


atravessar um deserto espiritual.   


Pela minha parte, viajei pelo mundo para revelar os ideais de Deus e a Sua providência, de modo a 


actualizar a visão da paz mundial, com base no Seu plano original. Para este fim, estabeleci muitas 


organizações internacionais. Mas o caminho é longo, e permanece muito trabalho para todos nós 


fazermos. Que é o ideal de Deus? Desnecessário será dizer que o ideal original de Deus é realizar um 


mundo pacífico. Num tal mundo, não há nenhumas divisões nem conflitos. É um mundo cheio de 


unidade, harmonia e alegria. O maior e mais rápido meio para este fim é o verdadeiro amor. O 


verdadeiro amor é o factor de unidade e a origem de alegria e felicidade. É por isso que eu diria que 


a condição prévia da paz é o verdadeiro amor.   


Os seres humanos são ainda incapazes de criar a verdadeira paz porque são ignorantes do verdadeiro 


amor. Porquê? A resposta, tal como está mencionada na Bíblia, é que a humanidade se separou de 


Deus.   


Devido à Queda dos primeiros antepassados humanos, Adão e Eva estabeleceram a primeira família, 


sem a bênção de Deus. Desde então, a paz esteve ausente deste mundo. Pelo contrário, divisões, 


conflitos e lutas vieram a regê-lo. No indivíduo, a luta entre a mente e corpo, os conflitos entre o 


marido e esposa ao nível familiar, e as lutas entre sociedades são aceites como vida quotidiana 


normal.   


É a minha convicção que todos os problemas humanos são causados pela perda fundamental do 


verdadeiro amor. A Queda da humanidade significou a perda do verdadeiro amor. Por conseguinte, 


Jesus veio como o Rei do verdadeiro amor para restaurar o amor que Adão e Eva tinham perdido. 


Justamente por isso, o Senhor do Segundo Advento vem para restaurar o verdadeiro amor. Esta é a 


conclusão lógica, do ponto de vista da providência da salvação.   


A minha vida até hoje, e a minha busca para paz mundial, têm estado concentradas em encontrar a 


maneira como a humanidade pode restaurar o verdadeiro amor. Quando olhamos para a degradação 


moral do mundo, podemos pensar em como deve ser grande a tristeza de Deus. Assistir ao declínio 


deste mundo faz doer o meu coração e traz lágrimas aos meus olhos. O espírito dos nossos jovens 







está ferido pela prática do chamado “sexo livre” que é um mal semelhante à imoralidade e adultério 


de Sodoma e Gomorra. A maior tristeza de Deus é ver a humanidade a deslizar pelo caminho da 


destruição irresponsável.   


A história humana começou com o incidente trágico conhecido como a Queda de Adão e Eva. É uma 


questão real o facto que todos devemos assumir a responsabilidade por este acto e solucionar o 


problema. Porém, quando estudamos a passagem na Bíblia em que Eva foi a primeira a cair e 


começou a história de pecado, podemos compreender que a providência requer que chegue uma era 


na história humana em que as mulheres liderarão o caminho para restaurar a Queda de Eva. Podemos 


ver que a tendência ideológica no século XX, tal como o movimento de mulheres que procuram a 


verdadeira libertação, indica que as mulheres começaram a mover-se pela causa da paz mundial. 


Uma vez que sei que tal é a providência de Deus, fundei com a minha esposa a Federação das 


Mulheres para Paz Mundial, em Abril de 1992. 


A era das mulheres começou nos anos noventa, e é uma tendência mundial que continuará no século 


XXI. Podemos dizer que o amor e a cooperação e o espírito de resolução e harmonia farão uma 


contribuição histórica para a paz mundial. Esta era mundial das mulheres significa que a era das 


nações insulares manifestará as características das mulheres. Deste modo, a era das mulheres e a era 


das nações insulares estão intimamente ligadas. O tempo em que as mulheres se movem pela paz 


mundial é o tempo em que as nações insulares também se deveriam mover para a cooperação 


mundial. Agora é a oportunidade para as nações insulares e oceânicas cumprirem as suas missões 


gloriosas e históricas de realizar a paz mundial. Haverá uma missão de maior glória que esta?   


Quando a Federação das Nações Insulares se inflamar e expandir em virtude do serviço e dedicação, 


a luz de esperança queimará com brilho perante o futuro da humanidade. Ultimamente, as nações 


insulares têm de procurar inevitavelmente o continente. Isto está baseado no mesmo princípio, 


através do qual uma mulher procura uma relação amorosa com um homem. Poderia ser chamada a 


condição para a sobrevivência das nações insulares. Assim, as várias actividades para a paz mundial, 


levadas a cabo pelas nações insulares, têm inevitavelmente de trazer uma boa influência em países 


continentais. Deste modo, quando os efeitos positivos dos esforços das nações insulares para a 


realização da paz mundial são espalhados na esfera continental, a realização da paz mundial estará 


iminente.   


Desejamos fortemente que o século XXI se torne um novo milénio que revele o amanhecer brilhante 


do Reino do Céu na terra, há muito esperado pela humanidade. Estou convencido que organizações 


tais como a Federação da Paz Mundial, a Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial, a Federação 


das Mulheres para Paz Mundial, a Federação da Juventude para a Paz Mundial e a Federação dos 


Estudantes para Paz Mundial, cumprirão um papel crucial para a paz e harmonia, juntamente com a 


Federação das Nações Insulares.   


Ultimamente, todas estas organizações darão frutos como a Federação da Família para a Paz 


Mundial. É assim, porque a base final para paz é a família, e não há forma de estabelecer a unidade 


global senão pela reconstrução da instituição familiar.   


Ao levar a cabo completamente a educação da juventude, com base num ideal que transcenda a raça, 


nação e religião, a Federação da Família para a Paz Mundial poderá aperfeiçoar uma família ideal e 


atingir o feito histórico de uma família mundial em que as pessoas de todos os cantos do mundo 


desfrutam de paz verdadeira e duradoura. A vossa Federação das Nações Insulares fará uma enorme 


contribuição para o objectivo mais elevado da Federação da Família para a Paz Mundial. ("O Papel 


das Nações Insulares no Século XXI", 16 de Junho de 1996, Japão.) 


   


Secção 3. A Providência do Oceano Centrada no Havai   


   


3.1. O Japão e o Havai   


   


Sabemos da história que os Americanos estabeleceram a sua nação enquanto migraram do Este para 


o Oeste, dando nascimento a uma nova civilização. Então, baseado no Havai, os Estados Unidos 


asseguraram uma plataforma para influenciar a esfera do Oceano Pacífico. (79-72, 1975.6.1)   







   


O Japão atacou Pearl Harbour no Havai, porque chegou à conclusão que seria impossível defender a 


sua posição na China ou na Coreia, sem atacar os Estados Unidos, que estão na fundação. Deveis 


compreender isto. Deveis compreender que o Japão golpeou Pear Harbour para defender a sua 


posição dominante na Coreia e China. Os historiadores na América não sabiam isto. Eu tenho 


certeza destas coisas. (111-313, 1981.3.9)   


   


Não é verdade que a pequena nação do Japão lutou e começou a grande Guerra da Ásia? Sabeis por 


que o Japão atacou o Havai? Os estudantes japoneses que estudaram no estrangeiro não foram 


tratados como pessoas. Por isso pensaram, "Esperai e ides ver. Esperai uns dez, vinte anos. Eu vou 


apanhar-vos!" E então, mais tarde, vingaram-se. Uma vez que aqueles estudantes estrangeiros 


pensaram de uma tal maneira, Deus ajudou-os daquele modo.   


Aqueles estudantes que tinham estudado durante dez anos gastaram todo o seu tempo a pensar, “eu 


vou derrotar-vos”. E os estudantes que estudaram durante vinte anos, pensavam constantemente, "eu 


vou maltratar-vos." (293-292, 1998.6.7)   


   


Os Japoneses tomaram a decisão de atacar a América, não é verdade? Esta é a razão por que, 


ilegalmente, atacaram Pearl Harbour. Esta perspectiva não foi explorada em livros de história da 


América ou do Japão. De um ponto de vista providencial, deveis compreender como surgiu a decisão 


do Japão. Este é um facto correcto. O Japão não fez apenas um ataque ilegal a Pearl Harbour na 


América. Eles tiveram razões suficientes para o fazer. Então, que fizeram os missionários? Eles 


guiavam os aspectos políticos das coisas. (111-153, 1981.2.10)   


   


A América não era a terra dos Índios? Quando fui para o Havai, pensei, “Oh, nunca vi um tal lugar 


neste mundo!” Trinta por cento das pessoas são Japonesas, e só vinte e nove por cento são brancas. 


Esta é a razão por que dizem que as pessoas brancas estão a ser perseguidas. Quando ouvi aquela 


observação, não me senti tão mal. Se tivesse dito, “Eh, vós Japoneses! Fazei com que indemnização 


seja paga pela oposição que eu recebi na América!”, então tê-lo-iam feito eficazmente. Mas 


compreendi que eles expulsariam de lá todas as pessoas brancas, e por isso pensei, "Isto não resulta." 


Logo concluí: "Se eu casasse os filhos destas famílias, que formam trinta por cento da população, 


com os filhos das famílias que pertencem aos vinte e nove por cento da população, então tornar-se-


iam completamente unidos". Também compreendi a simplicidade da providência da restauração, se 


tudo fosse transferido para o continente americano. Portanto, estou a construir centros de operação, a 


comprar barcos e a fazer preparações para viver no Havai. Pretendo ir paralá. Acreditem, a 


civilização de Pacífico está a chegar! (216-275, 1991.4.7)   


   


3.2. A razão por que o Havai é o centro da providência do oceano   


   


Não desejais ir para o Havai? Comprei aí terra para construir uma aldeia celestial. Construí casas e 


transportei barcos para as ilhas. Não é maravilhoso! Aí não chove muito durante as quatro estações 


do ano. Logo, como um local de pesca, não há nenhum lugar melhor no mundo que o Havai. 


Primavera, Verão, Outono e Inverno todos existem em harmonia num vale. Num lado chove 


diariamente com trovoadas, mas no outro lado não chove durante as quatro estações do ano. Sabia 


que um tal lugar no mundo estava à minha espera. Por conseguinte, estou a levar a cabo um 


movimento educacional para todas estas coisas. (221-60, 1991.10.20)   


   


Estou a realizar um movimento para que os nossos membros Americanos se instalem nas ilhas do 


Havai. Eu construí uma casa desta vez, centrado na Federação das Mulheres Japonesas para Paz. Se 


eu fizer um telefonema às esposas Japonesas, eles gastarão dinheiro e farão todos os tipos de 


actividades produtivas. Nesta perspectiva, podemos criar um plano para educar as pessoas. Eles dar-


nos-ão as boas-vindas, elogiando as minhas ideias magníficas para tornar as ilhas do Havai numa 


posição segura para Deus aí descer e habitar. Ámen! (221-60, 1991.10.20)   







   


O lugar onde Jesus veio como Messias era também a Ásia. Ele está numa posição de recuperar o seu 


corpo, que foi perdido pela causa de uma esfera asiática unificada, e unificar a Ásia por meio da 


civilização Cristã, não apenas como uma esfera de vitória espiritual, mas como uma nova esfera 


material de influência. Quando esta civilização ocidental vier para a Ásia, deve ser baseada numa 


civilização misturada e harmoniosa, localizada a meio caminho no Oceano Pacífico. Por isso, a era 


da civilização do Pacífico aparecerá em breve. A civilização ocidental será fundida numa, com a 


civilização do Pacífico no seu centro. O que se torna aqui um problema é o Havai. (229-298, 


1992.4.13)   


   


Como sabeis, a história Americana estabeleceu uma nação enquanto migrava do Este para o Oeste e 


deu origem ao nascimento de civilização. Desse modo, solidificou a base principal para influenciar a 


esfera do Pacífico centrada no Havai. (79-72, 1975.6.1)   


   


A América consiste em cinquenta estados. O Havai não é um desses estados? No Havai, as pessoas 


do continente estão em minoria. A maioria consiste em pessoas de outras raças. Portanto, há muitos 


casos onde as pessoas que foram para o Havai não ficam por muito tempo, mas logo voltam para o 


continente. Elas têm disputas entre si e, por causa de um tal comportamento, não permanecem muito 


tempo. Por conseguinte, fui lá e construí a minha base para reconciliar tais pessoas. Tenho o poder e 


a autoridade. Também tenho o conhecimento e os recursos financeiros. (217-243, 1991.6.2)   


   


Havai em Coreano soa como a frase “Volta depois de o fazeres (hae-wa-ra).” Também é semelhante 


à palavra Coreana para Eva (hae-wa) que significa “Volta depois de fazeres o teu trabalho.” Se o 


pronunciares lentamente, soa como “Havai” que se tornou um domínio onde há trocas entre a 


civilização ocidental e a civilização asiática. Eu pensava que o Havai fazia parte dos Estados Unidos, 


mas agora está a tornar-se terra japonesa. O Rev. Moon actualmente está a educar lá as pessoas para 


as unir. Quem as irá educar? Um furacão tem de começar. Centrado na terra do Havai, agora estou a 


trabalhar para criar uma esfera global de influência. (229-298, 1992.4.13)   


   


Não está a chegar a civilização do Pacífico? Por consequência, criei a "Companhia para o 


Desenvolvimento do Anel do Pacífico." A América está incluída, assim como está a Austrália, o 


Pacífico do Sul e todo o Oceano Pacífico. Depois disso, eu disse: "Vamos envergonhar os 


Americanos com o nosso trabalho árduo!" e agora estou a fazer esse trabalho. Vim aqui depois de 


emitir essa ordem. Para esse propósito, aqui as mulheres Japonesas não devem ser inferiores às 


mulheres casadas no Havai. Deveis poder dizer: "A tradição será feita no continente. Uma vez que 


nós, como os vossos antepassados espirituais, fizemos esta tradição, vós tendes de nos seguir! " e 


levá-los a responder: "Sim! " Eles não se vos deveriam opor. (216-275, 1991.4.7)   


   


Se disser que irei para o Havai num barco, então tendes de me seguir. Sem uma nação, não há outro 


modo. Dia e noite, tenho procurado a nação de Deus. A nação de Deus é o planeta terra. Aqui, deveis 


tornar-vos os seus cidadãos para entrar no reino celestial. Se não puderdes tornar-vos cidadãos nessa 


altura, então, no dia da vossa morte, tereis de ir para o outro mundo e esperar lá. (128-113, 1983.6.5)   


 







CAPÍTULO IV 


 


As Civilizações Oceânicas do Ponto de Vista da Providência de Deus 


 


1. A História da Civilização Humana e a Direcção do Seu Desenvolvimento 


 


1.1. A corrente da história mundial baseada nas civilizações 


 


Quando observamos o curso de desenvolvimento da história, vemos que a civilização egípcia, que 


foi a primeira civilização da humanidade, foi uma civilização fluvial baseada no Rio Nilo.  Por 


outras palavras, a civilização egípcia emergiu tendo o Rio Nilo como seu berço.  E como se 


desenvolveu esta civilização egípcia?  Os Egípcios eram curiosos em relação àquilo que existia 


através do rio.  Tiveram sempre o desejo de atravessar o rio e ver o outro lado.  Este desejo 


tornou-se os antecedentes espirituais para o crescimento da civilização egípcia.  A civilização 


mediterrânica foi construída depois da era desta civilização fluvial ter passado.  A sociedade 


humana tem estado a desenvolver-se com base na motivação que emergiu do coração fervente e 


anseio pela descoberta de outras terras.  Este coração fervente, em relação a outras terras, criou a 


revolução das civilizações.  (5-43, 14.12.1958) 


 


Quando pensamos no curso do desenvolvimento da civilização, vemos que a civilização antiga foi 


uma civilização tropical, e a civilização actual é uma civilização temperada.  Deste modo, está a 


mover-se ao contrário, daquilo que Deus originalmente pretendia.  A civilização antiga pertence à 


civilização tropical e a civilização actual pertence à zona temperada.  Apesar deste facto, a 


civilização da zona temperada não se estabeleceu na Primavera, mas chegou no Outono.  Por 


outras palavras, a civilização da zona frígida, baseada no comunismo, invade e passa através deste 


lugar.  (49-324, 24.10.1971) 


 


Considerando as fases de desenvolvimento da civilização, podemos ver que um certo processo é 


necessário para que ela se manifeste de uma certa forma.  Tem de passar necessariamente por uma 


estação onde a civilização possa emergir.  Podemos concluir que a civilização passa através de 


estações como o Verão e, em seguida, através do Inverno, para se desenvolver numa esfera de 


civilização universal de Primavera.  (66-186, 6.5.1973) 


 


Se assumirmos que Deus existe, quais são algumas das coisas de que gostaria?  Em termos de 


estações, Ele gostaria evidentemente das quatro estações; no que respeita a pessoas, gostaria de 


todas as idades, desde a juventude, meia idade e idade avançada.  Se vocês observarem as pessoas, 


verão que há pessoas brancas, pretas, castanhas, amarelas, de raça vermelha; pessoas de todas as 


cores.  De que espécie de pessoa gostaria Deus?  Gostaria de pessoas brancas, pretas, amarelas e 


vermelhas.  Quando observamos o mundo do ponto de vista que se move de acordo com relações 


holísticas, pode dizer-se o mesmo em relação ao desenvolvimento da história, e ao desenvolvimento 







da civilização.  (72-100, 26.5.1974) 


 


A vontade de Deus existe para a realização de um mundo sob a Sua vontade, um mundo unificado, 


um mundo ideal, pela união de todos os desenvolvimentos da civilização.  Portanto, para 


estabelecer um motivo ou momento na história mundial para que a civilização ocidental se ligue 


pela primeira vez com a civilização asiática, a América, a nação dirigente do mundo democrático, 


avançou para tomar plena responsabilidade na Ásia. 


Apesar deste significado providencial, a América retirou-se da Ásia, sem ter cumprido plenamente a 


sua responsabilidade, como aconteceu no caso da guerra do Vietname.  Como resultado, isto 


causou tremendo dano à história providencial.  (78-208, 25.5.1975) 


 


Que tipo de era de civilização virá no futuro?  Virá uma era de civilização pertencente à Primavera.  


Se a humanidade não tivesse caído, teria começado a partir da Primavera.  Contudo, devido à 


Queda, começou com o Verão.  A civilização da Primavera devia durar toda a eternidade.  Porque 


não pode a civilização do Verão durar toda a eternidade?  Porque toda a harmonia necessária para 


produzir fruto ocorre na primavera, não no Verão.  A semente é formada na Primavera.  


Consequentemente, como até agora as civilizações do mundo caído desapareceram como 


civilizações sem sementes, nunca podem avançar em direcção à vida.  É por isso que não puderam 


atingir a civilização da Primavera, depois de receberem a civilização do Inverno.  (107-298, 


8.6.1980) 


 


Quando consideramos a corrente do desenvolvimento da civilização, na história humana, vemos 


que a civilização continental antiga, que emergiu à volta dos vales de rios, mudou para as 


civilizações peninsulares tais como as da Grécia, Roma e Ibéria.  As civilizações peninsulares 


passaram para a civilização insular, com base na Grã-Bretanha, e esta civilização insular passou 


novamente através da civilização continental baseada na América, para voltar ao Japão, uma 


civilização insular.  Agora, a peregrinação desta civilização tem de produzir fruto na Coreia, como 


uma civilização peninsular.  Este é o ponto de vista providencial.  (279-208, 20.8.1996) 


 


A direcção da civilização mundial desenvolver-se-á, à medida que forma um circuito à volta do 


globo.  Por outras palavras, a civilização moveu-se da civilização continental do Egipto para a 


civilização peninsular de Roma e da Grécia, em seguida para a civilização insular da Grã-Bretanha 


e atingiu a civilização continental da América.  A civilização continental está agora a mover-se 


para o Oeste, atravessando o Oceano Pacífico, passando através da civilização insular do Japão e 


culminando, ultimamente, na civilização da península coreana, para se ligar com a Ásia.  A cultura 


consolidada aqui é de um nível elevado e criará um novo mundo.  (115-171, 10.11.1981) 


 


1.2. A razão do fracasso de Israel, Roma e da Grã-Bretanha 


 


O berço de civilizações globais tem sido encontrado em penínsulas.  O lugar mais representativo, 







entre esses lugares, é Roma.  As características do Mar Mediterrâneo assemelham-se precisamente 


à relação conjugal entre um homem e uma mulher.  Por conseguinte, Roma posicionou-se até 


agora como a nação central das nações poderosas globais, mesmo depois de mil anos.  Em 


particular, o código legal romano é universal.  Aqui está a razão para a expressão: “A civilização 


vem de Roma”.  A unificação mundial devia ter começado a partir de Roma, mas ela foi incapaz 


de cumprir essa missão.  (229-69, 9.4.1992) 


 


Se compararmos a terra com uma ilha, as penínsulas assemelham-se ao órgão sexual masculino.  O 


desenvolvimento da civilização teve sempre lugar através de penínsulas.  A Grécia, Portugal e 


Espanha, e a Itália são todas penínsulas.  Porque é que a esfera da civilização italiana não 


desapareceu, mesmo depois de mil anos?  O Mar Mediterrâneo assemelha-se precisamente ao  


útero de uma mulher.  É ocupado pela Itália.  É por esta razão que a Itália sobreviveu, depois de 


ter continuamente ultrapassado todas as espécies de circunstâncias de aflição e ruína, através da 


história, até agora.  Se tivesse desaparecido, a restauração da história humana e a salvação através 


de libertação não teriam sido possíveis.  (222-48, 27.10.1991) 


 


A Itália, o centro onde o Vaticano está localizado, tem, até agora, estado na posição do homem.  O 


centro não é a Alemanha, França ou Grã-Bretanha.  A Itália tem antecedentes culturais que datam 


de há mais de mil anos.  A lei é imutável.  Porquê?  A Itália representa o homem; o Mar 


Mediterrâneo representa a mulher.  Estou a falar do modelo original.  É precisamente como o 


ambiente onde um homem e uma mulher podem fazer amor.  A Itália é como o órgão sexual 


masculino, e o Mar Mediterrâneo, como o órgão sexual feminino.  Estes dois combinam-se.  


Estas posições estão a voltar para o Oriente, porque o Vaticano foi incapaz de estabelecer o modelo 


para unificar o mundo no Ocidente.  (219-85, 25.8.1991) 


 


Que é que Verdadeiros Pais farão, depois de aparecer?  Erradicarão amor satânico deste mundo 


morto, desprovido do amor de Deus, e enxertarão em toda a humanidade um mundo de vida, 


através do amor de Deus.  Ele tem estado envolvido em tal batalha para produzir esse tipo de 


ressurreição.  A nação judaica, na qual Jesus nasceu, tinha como base o Mar Mediterrâneo.  A 


África, Israel e a Grécia estão dispostas à volta da península italiana.  A providência de Deus foi 


originalmente conduzida com base no continente asiático.  No Oriente, Ele estabeleceu o 


Hinduísmo e o Budismo.  Na China, estabeleceu o Confucionismo e, nas áreas à volta do Rio 


Eufrates, tais como a Síria e o Iraque, estabeleceu o Zoroastrismo e outras esferas religiosas 


semelhantes.  Dentro desta área triangular, Deus tentou unir o mundo, com base no Judaísmo.   


Porém, devido ao fracasso de Israel em unir as suas doze tribos, Roma, o mundo satânico, ocupou 


Israel.  Hoje, todas as tribos no Médio Oriente pertencem às doze tribos organizadas durante o 


tempo de Moisés.  Elas foram incapazes de se unir.  (215-251, 20.2.1991) 


 


Que disse eu que foi a coisa mais importante, no que respeita ao centro de desenvolvimento da 


história?  O órgão sexual.  A península, ligada ao continente, é como o órgão sexual masculino.  







Por consequência, o lugar que se assemelha ao órgão sexual masculino torna-se o berço e destino 


final das culturas do mundo.  Deste ponto de vista, a península italiana significa o órgão sexual 


masculino, e o Mar Mediterrâneo representa o útero de uma mulher.  Não se assemelha ele 


exactamente às partes privadas de uma mulher?  O Mar Mediterrâneo é o primeiro lugar da 


história, na terra, que reuniu as origens da cultura, do ponto de vista do modelo da providência 


cultural. 


A grandiosidade do Império Romano não pode ser negada.  Mesmo hoje, as leis e cultura de Roma 


estão a exercer uma influência tremenda na história.  Isso deve-se ao facto de a península italiana 


se assemelhar ao órgão sexual masculino e ao facto de o Mar Mediterrâneo se assemelhar ao órgão 


sexual da mulher, e destes dois serem um.  Por esse motivo, é o lugar central que liga o continente 


europeu com os continentes asiático e africano.  (213-223, 21.1.1991) 


 


O Mar Mediterrâneo é como o útero de uma mulher.  A nação judaica está localizada à volta da 


península italiana, onde o órgão sexual de uma mulher pode ser ligado.  É verdadeiramente muito 


pouco comum.  A nação localizada na parte mais profunda do útero da mulher, é Israel.  Foi aí 


que o Senhor nasceu.  Foi aí que a origem da vida emergiu e em seguida se tornou um problema.  


Isto devia regressar para criar um domínio global.  Depois, devia passar através do Mar 


Mediterrâneo, centrado na península, atravessando os Oceanos Atlântico e Pacífico, para realizar 


unidade mundial centrada numa esfera cultural peninsular.  Originalmente isto devia ter sido 


unificado com base na Itália.  (191-107, 24.6.1989) 


 


Roma e Israel estão numa relação entre Este e Oeste, enquanto a Grécia e o Egipto estão numa 


relação entre Norte e Sul.  Não é isso que se passa com a nação judaica?  Quando se observa isto, 


do ponto de vista da nação judaica, podemos ver que estas nações estão todas localizadas à volta do 


Mar Mediterrâneo.  Logo, se a área inteira do Mar Mediterrâneo tivesse sido completamente unida 


com Roma, a Ásia ter-se-ia tornado o centro.  Um mundo completo, centrado na Ásia, teria sido 


criado.  Se isso tivesse acontecido, a unificação entre o Este e o Oeste teria ocorrido.  A 


unificação das culturas do Oriente e Ocidente devia ter acontecido.  Todavia, a unificação não 


aconteceu.  Em vez disso, moveu-se para o Oeste e fez um circuito para voltar em direcção a uma 


esfera unificada de Este e Oeste.  Este tem sido a o curso histórico do Cristianismo.  (189-72, 


19.3.1989) 


 


Geograficamente, o Mar Mediterrâneo está entre Roma e Israel.  Este mar tinha de ser atravessado.  


Jesus estava numa posição onde podia ter evitado a morte, se tivesse tentado usar todos os meios.  


O povo de Israel, nessa altura, tinha sido oprimido por numerosas nações, durante quatrocentos 


anos.  Por consequência, o patriotismo podia tê-los unido.  O povo podia ter-se apercebido da 


ocasião e erguido a bandeira da revolta contra o Império Romano.  Todos os sistemas políticos de 


Roma, nessa altura, tinham passado o seu apogeu, onde podiam ter controlado Israel sem 


impedimento, e caminhavam para o declínio.  Uma vez que essas eram as circunstâncias históricas, 







se o povo se tivesse unido com Jesus, a revolta social teria aparecido inevitavelmente, nessa altura, 


com base em Israel.  (153-236, 3.1.1964) 


 


Roma tinha os antecedentes para governar o mundo, porque estava a criar uma esfera cultural à 


volta da área do Mar Mediterrâneo.  Se Israel se tivesse ligado a Roma, e uma fundação global 


fosse criada, o mundo teria sido integrado numa única cultura Cristã baseada em Jesus.  Isso teria 


completamente criado uma fundação unificada.  Contudo, isto foi perdido.  Israel tornou-se uma 


nação sob a vassalagem de Roma, porque se Israel, que estava ligado à nação maior de Roma, 


pudesse ter servido de isco, Roma teria também o resto do mundo sob o seu domínio .  Hoje, o 


país numa posição semelhante a essa nação, é a República da Coreia.  (37-45, 22.12.1970) 


 


Se o Judaísmo e o povo de Israel se tivessem unido, o imperador romano não teria constituído um 


problema.  Se eles se tivessem unido para estabelecer uma nação, fundir-se com Roma, e se a 


civilização romana à volta do Mar Mediterrâneo tivesse caído completamente sob o comando de 


Jesus, a unificação do mundo não teria sido um problema.  Nessa fundação, Deus estava a tentar 


restaurar o mundo inteiro e estabelecer o ideal do Reino do Céu na terra, com base em Jesus, mas a 


Sua vontade não foi realizada.  Deste modo, milhares de anos depois de ter pago o preço da morte, 


a esfera global do segundo Israel foi finalmente estabelecida.  Mas o Cristianismo da esfera do 


segundo Israel não tinha uma nação na terra, como no passado.  O povo de Israel teve de ser 


perseguido pelos povos do mundo, enquanto vagueou durante dois mil anos, como redenção pelo 


crime de matar Jesus.  Deste modo, não há perdão sob a regra rígida da indemnização.  (35-170, 


25.12.1970) 


 


O Império Romano pôde estabelecer a fundação para governar o seu domínio global centrado na 


esfera cultural do Mar Mediterrâneo, porque foi estabelecido como a nação tipo Caim, 


representativa do mundo satânico.  A vontade de Deus era restaurar por indemnização as nações e 


o mundo, e realizar o Reino do Céu da Sua vontade, pelo estabelecimento de Israel como a nação 


tipo Abel e sua subjugação do Império Romano, que estava na posição de Caim.  Isso foi repetido 


durante dois mil anos, e hoje a América está em tal posição (Império Romano).  Contudo, foi uma 


coisa boa que Jesus tivesse sido morto?  (22-295, 4.5.1969) 


 


Originalmente, a vontade de Deus era unir o mundo, com base na Ásia.  Mas quem recebeu a 


bênção depois de Jesus ter sido morto em Israel?  Roma recebeu-a.  Para recuperar isso, Deus 


teve de fazer um circuito à volta do mundo, a partir de Roma, para regressar à Ásia.  Porquê?  


Porque Roma recebeu todas as bênçãos.  Roma tinha tomado para si todas as bênçãos destinadas 


ao Judaísmo.  Esse é o caminho que conduz de Roma, na península italiana, à Grã-Bretanha e, 


através do Oceano Pacífico, à Ásia.  Deste modo, por intermédio da Segunda Guerra Mundial, 


Deus pôde controlar toda a área da Ásia.  Ele teve controlo sobre tudo.  (92-175, 3.4.1977) 


 







Originalmente, se Jesus não tivesse morrido, ele devia ter começado a partir do continente asiático.  


Ele devia ter-se ligado com o continente e obtido vitória lá.  Em vez disso, o continente foi perdido, 


e a sua posição transferida para a autoridade papal na península italiana, baseada no Mar 


Mediterrâneo.  Então para onde devia ir, a partir daqui?  A nação insular é o lugar para onde 


devia voltar, depois de ir para a península, a partir do continente.  Tinha de ir para a nação insular.  


Por consequência, devia avançar com base na civilização atlântica e península italiana.  A 


civilização atlântica refere-se à civilização mediterrânica.  Como o papa em Roma não cumpriu a 


sua responsabilidade, o Cristianismo foi dividido em Catolicismo e Protestantismo.  Isso causou, 


até agora, uma grande migração da esfera cultural no Mar Mediterrâneo.  Por conseguinte, a esfera 


cultural atlântica foi criada, pela ligação com a América a partir de Grã-Bretanha.  (188-305, 


1.3.1989) 


 


Com base no povo de Israel, a civilização Cristã tomou a forma de uma religião centrada no ser 


humano (Helenismo), por intermédio das civilizações grega e italiana, que estavam no centro da 


esfera de civilização do Mar Mediterrâneo.  O Hebraísmo, baseado no monoteísmo, juntou-se a 


esta corrente, e iniciou e ganhou uma batalha decisiva em Roma.  Isso formou o mundo Cristão 


baseado no Vaticano, na Idade Média.  Com esse modelo, o Cristianismo desenvolveu-se no 


mundo inteiro, baseado na Grã-Bretanha, uma civilização insular Protestante.  O Cristianismo 


tinha conseguido um crescimento rápido, por intermédio da instalação de uma sede missionária 


internacional.  Sobre esta fundação providencial, a civilização gradualmente moveu-se à volta do 


mundo, a partir da esfera da civilização do Mar Mediterrâneo para a Grã-Bretanha, baseada na 


esfera da civilização atlântica e, em seguida, da esfera da civilização americana para a civilização 


do Pacífico, tendo ido para o Japão que estava numa posição semelhante à da Grã-Bretanha.  (78-


309, 10.6.1975) 


 


Depois de chegar a terra asiática, Jesus tentou unir o mundo, mas os seus ensinamentos foram 


afastados até Roma.  Foram afastados para a península; em seguida da península para a nação 


insular e finalmente expandiram-se para procurar um domínio global.  Foi assim que avançaram 


para o continente americano, baseado na esfera da civilização Protestante.  A esfera da civilização 


Católica tinha crescido, mas permaneceu numa posição contrária a Deus; tinha começado 


novamente o seu trabalho missionário, na esfera cultural Protestante. 


A Grã-Bretanha e a América dirigiram o trabalho missionário.  Depois de o trabalho missionário 


britânico ter estabelecido a nação protestante independente da América, a providência moveu-se 


para esta.  Depois disto, eles deviam ter conseguido restauração por indemnização na esfera da 


civilização do Pacífico, mas falharam.  O mundo devia ter sido unificado com base na autoridade 


papal em Roma e na península italiana, porque a fundação para que isto acontecesse tinha sido 


preparada no domínio continental.  Mas, porque não foi a vontade de Deus estabelecida nesta 


altura?  Porque o Vaticano em Roma não tinha uma perspectiva suficientemente ampla.  O que 


devia ter feito, com base no Cristianismo, era servir o mundo, mesmo que para isso tivesse de 







sacrificar-se a si próprio, Roma e o Cristianismo.  Não sabia que existia para o mundo.  Tinha 


uma perspectiva diferente.  (204-159, 8.7.1990) 


 


O Judaísmo tinha uma nação e o povo escolhido de Israel.  Todavia, o Cristianismo tem de 


compreender que, apesar do facto de o Judaísmo ter uma nação e o povo escolhido de Israel, Jesus 


foi crucificado e, portanto, somente salvação espiritual foi possível.  Jesus foi morto porque não 


tinha uma nação do seu lado.  O Reino do Céu teria sido estabelecido na Ásia, mas, em vez disso, 


moveu-se em direcção ao humanismo do deus sol, o sistema de pensamento humanista helénico, e 


veio para Roma, no sentido contrário, para voltar para o Oceano Pacífico.  A era da esfera cultural 


do Pacífico chegou.  A história não se moveu por acaso.  Tudo isto tem de ser revelado.  Só 


então, todas as pessoas e os antepassados no mundo espiritual podem ser libertados.  Verdadeiros 


Pais emergiram, ensinando todas estas coisas para trazer libertação.  (283-206, 12.4.1997) 


 


Como aconteceu a Queda?  Eva caiu primeiro e, em seguida, causou a queda de Adão.  No curso 


da restauração, a Inglaterra, como nação feminina, começou a dominar o mundo durante o reinado 


da rainha Elisabete I.  A vontade de Deus não foi aceite durante o seu reinado.  Por isso, começou 


com a rainha, continuou com ela e pereceu com ela.  Não é a Grã-Bretanha uma nação insular?  


O continente representa o homem, e a nação insular, a mulher.  Não é verdade que o povo de uma 


nação insular anseia sempre pelo continente?  É exactamente como a mulher anseia pelo homem.  


A nação Adão devia emergir através dessa nação feminina.  Adão foi conduzido à ruína através de 


uma mulher.  Do mesmo modo, através de uma mulher, através da Grã-Bretanha, Adão 


ressuscitará.  Adão é a América.  Portanto, a Grã-Bretanha tem de submeter ao seu filho.  Não 


devia a mãe submeter-se ao filho?  Nessa posição, a América foi abençoada com a civilização 


Cristã e produziu o seu fruto.  (81-245, 26.12.1975)        


 


1.3. A América é a Roma do século vinte 


 


No continente europeu, a América foi chamada o novo mundo.  As primeiras pessoas a imigrar 


para este novo mundo, com esperança no seu coração, eram pessoas que amavam Deus e 


procuravam liberdade de fé.  Eram pessoas que tinham completamente perdido esperança, sob a 


tirania do antigo regime.  Elas embarcaram num pequeno navio, chamado “Mayflower”, 


firmemente determinadas a atingir o lugar onde pudessem servir Deus como queriam, ainda que 


tivessem de perder a vida no Oceano Atlântico.  Depois de cinquenta e sete dias, de uma viagem 


difícil, chegaram à América, na área que é agora chamada Nova Inglaterra.  Eram os Puritanos 


ingleses, os antepassados da América.  (100-246, 14.10.1978) 


 


No contexto da história, durante os dois mil anos de história do Cristianismo, os Protestantes do 


Oeste desenvolveram um novo sistema de fé e procuraram uma nação ideal onde pudessem 


livremente exprimir essa fé.  Atravessaram o Atlântico e estabeleceram um povo.  O estado 


Protestante independente que representa este povo é a América.  De modo semelhante ao Vaticano, 







baseado no Catolicismo, no passado, a América era uma nova dimensão do Vaticano, baseada no 


Protestantismo. Deus trabalhou durante seis mil anos para colocar a América em tal posição.  A 


questão é como conduzir isto a um final maravilhoso.  Este, na verdade, é o desejo acalentado 


durante muito tempo, através da história, por Deus e Jesus, o qual representa o Cristianismo.  A 


minha missão consiste em levar isto a cabo.  (81-279, 29.12.1975) 


 


A América foi criada por pessoas que atravessaram o Atlântico em busca de liberdade religiosa, 


para evitar as setas da perseguição.  Do meu ponto de vista, os seus princípios fundadores são 


baseados nas crenças dos Puritanos.  Foi assim que Deus reuniu as pessoas do mundo, neste lugar, 


e abençoou materialmente esta nação.  Um tempo virá, no futuro, em que Satanás atacará, usando 


como arma a infra-estrutura económica.  Por conseguinte, em preparação para isto, Deus conferiu 


enormes bênçãos materiais à América, e fez com que o seu povo vivesse num nível de afluência 


mais elevado que qualquer outra nação.  A América foi a única nação da esfera cultural Cristã que 


recebeu autoridade sem paralelo em qualquer outra nação no mundo.  (53-315, 5.3.1972) 


 


Que causou a queda de Roma?  Deus estava a tentar salvar o mundo, mas os Romanos 


orgulhavam-se de si próprios, acima de todas as outras nações.  Roma devia ter aspirado à 


unificação do mundo, sacrificando-se a si própria como uma oferenda, antes da vinda do Senhor, 


mas Roma só queria ir num sentido único.  Contudo, Deus queria uma via com dois sentidos de 


trânsito.  É por isso que a revolução Cristã ocorreu contra Roma. 


O Protestantismo emergiu e foi talhado com base numa nova estrutura.  Foi severamente atacado, 


mas um novo e frágil rebento foi estabelecido num ambiente de oposição e perseguição.  Não é 


verdade que os Puritanos Cristãos atravessaram o oceano para o implantar?  Os fanáticos 


Protestantes todos atravessaram o Atlântico.  Os Puritanos não procuravam uma vida melhor.  


Atravessaram o Atlântico, arriscando a vida pela sua fé.   


O ponto focal providencial de Deus começou com essa resolução em face da morte.  Os Puritanos 


vieram por causa do Protestantismo e, depois de duzentos anos, estabeleceram um estado 


Protestante independente.  Esta é a história da América.  Não houve um único presidente Católico 


até Kennedy.  Até por volta de mil novecentos e sessenta, a Esquerda e Direita deviam unir-se com 


base nas Nações Unidas.  O presidente Kennedy teve essa oportunidade, porque esse foi um tempo 


para a união da frente e trás, e acima e abaixo.  (229-295, 13.4.1992)  


 


Os Protestantes separaram-se do Vaticano, devido ao seu desejo sincero do novo mundo de Deus.  


Os Puritanos da Inglaterra, em particular, declararam que a Inglaterra não era o lugar apropriado 


para a construção do mundo de Deus e, assim, no meio de severa perseguição, partiram para o novo 


mundo. 


O novo mundo que descobriram foi o continente americano.  Nessa altura muitos Católicos 


estavam a separar-se do Vaticano.  Os Puritanos ingleses, que eram Protestantes, embarcaram no 


“Mayflower” e, apesar de muitos adversários, atravessaram o Atlântico para alcançar a América, 


movidos pelo seu desejo de seguir Deus.  Mais tarde, pessoas de um número de nações através da 







Europa começaram a reunir-se na América.  Os Ingleses, Franceses e mais tarde pessoas da 


Alemanha, que depois se tornou uma nação inimiga, e muitas outras pessoas na Europa 


atravessaram o Atlântico e vieram para a América.  Depois da sua chegada, lutaram contra os 


Índios e continuaram a expandir o seu território em direcção ao Oeste.  (215-199, 17.2.1991) 


 


Durante o tempo do Catolicismo, os Protestantes foram perseguidos pela Igreja Católica e, por isso, 


atravessaram o Oceano Atlântico.  Se vocês considerarem os princípios fundadores da vossa terra 


natal, da vossa nação, podem ver que os vossos antepassados atravessaram o Atlântico com risco da 


vida.  Por consequência, quando chegaram a esta terra e começaram a construir uma nação, 


tentaram criar um reino ideal do desejo de Deus, um mundo de acordo com a Sua vontade.  Que 


aconteceu hoje a esses ideais fundadores?  Tornaram-se parte do liberalismo e nem uma palavra é 


mencionada acerca do Criacionismo afirmando, em vez disso, que a teoria da evolução é correcta.  


Vocês deviam saber que estamos a viver nas últimas horas da esfera cultural Cristã, onde a 


autoridade das igrejas está prestes a ser anulada. 


Os vossos antepassados viveram num tempo onde tiveram de fazer a determinação de percorrer o 


caminho de muitos riscos, tais como aventurarem-se através do Atlântico, arriscando a sua vida na 


guerra pela sua independência e luta contra os Índios.  Arriscaram a vida na travessia do Atlântico 


e ofereceram-na durante a Guerra da Independência.  Vocês deviam saber que eles avançaram com 


firme determinação de oferecer a vida a Deus.  Quando os vossos antepassados atravessaram o 


Atlântico, não tinham um líder.  Estavam simplesmente a seguir Deus.  Durante a Guerra da 


Independência, quando lutaram com os seus fracos soldados, fizeram-no seguindo Deus.  Serviram 


Deus como o seu capitão e vieram até aqui, orando e derramando lágrimas com o Céu.  (131-315, 


19.5.1984) 


 


A América do Norte e a América do Sul pertencem à esfera cultural Cristã.  O Catolicismo e 


Protestantismo são como irmãos.  Se a América, como existe agora, viesse para a Ásia, as pessoas 


na Ásia pensariam que tinha atravessado o Pacífico, sem consideração pelo seu irmão, para roubar 


nações distantes.  Não pensariam que a América tivesse vindo para ajudar.  Quando os 


Americanos vêm para a Ásia, é assim que os Asiáticos os consideram.  Eles pensam: “Que espécie 


de ajuda podem eles – que vieram aqui sem se unir com os seus próprios irmãos e, em vez disso, 


lutando com eles e abandonando-os – trazer-nos?”  Eles pensariam que os Americanos tinham 


vindo para os roubar.  Deus também diria: “Vocês Americanos, vocês têm de mudar”.  Quando 


eles atravessam o Pacífico para ir para a Ásia, encontram lá a semente da inimizade.  O Japão é um 


império económico e a China é um império, no que respeita à população.  A União Soviética é um 


império ideológico.  Portanto, para satisfazer estas nações vocês têm de trazer algo mais 


importante; mas que é que a América pode fornecer?  É por esse motivo que eles dizem que os 


Americanos vieram para os roubar.  (272-138, 1.10.1995) 


 


Os irmãos mais íntimos são a América do Norte e a América do Sul; uma é Protestante, e a outra 


Católica.  Nesta situação, o que quer que a América pretenda fazer com a Ásia… é inútil.  O 







Japão, na Ásia, foi o inimigo da América.  A China e a União Soviética também são suas inimigas.  


Elas não consideram a América, que pertence à esfera do Pacífico, como sua vizinha.  Pensam nela 


como um país estrangeiro.  Por mais que a América tente estabelecer relações amigáveis com 


outras nações, se um problema ocorrer no Japão, ela pensará que não há nada a fazer.  Isto é 


estúpido.  Se pensarmos no futuro, a América do Norte e do Sul deviam abraçar o Japão.  Têm de 


abraçar a Ásia.  (272-186, 5.10.1995) 


 


Quando conflito estalou entre Protestantes e Católicos, os Protestantes atravessaram o Atlântico 


para ir para a América e estabeleceram uma nação Protestante independente.  Deus construiu essa 


nação.  Como resultado, durante duzentos anos, a América extraiu toda a essência da Europa.  


Extraiu tudo, desde as suas ligações, até à essência da fé e, de frente para o Pacífico, produziu os 


frutos de dois mil anos de história, com base na esfera cultural feminina e na esfera cultural Cristã, 


durante duzentos anos.  (228-222, 3.4.1992) 


 


Satanás opôs-se à união entre a América e o Japão, e tentou parar a unificação da Ásia.  Satanás é 


um ser externo obcecado com problemas económicos.  Pensando nos seus problemas económicos, 


a América está a usar as suas leis para pôr em prática uma política restritiva, de modo a impedir a 


entrada do Japão nos seus mercados.  Assim, a América está a obstruir o progresso de todos os 


países do Pacífico, incluindo o Japão, Coreia, Malásia, Índia e Taiwan.  Neste tempo crítico dos 


Últimos Dias, a América está a aproximar-se de um ponto em que pode cometer um grave erro.  


(135-128, 4.10.1985) 


 


2. O Significado da Civilização Insular 


 


2.1. A Grã-Bretanha, a mais extraordinária nação oceânica 


 


As civilizações antigas emergiram do continente.  A civilização humana, que veio das margens do 


Rio Nilo no Egipto, mudou para as civilizações peninsulares e estabeleceu uma esfera de civilização 


mediterrânica na Grécia e na península da Itália.  A civilização peninsular foi transferida para 


civilizações insulares, criando assim uma esfera de civilização atlântica baseada na Grã-Bretanha, 


uma nação insular. 


Finalmente, a civilização insular da Grã-Bretanha atravessou o Oceano Atlântico e estabeleceu o 


milagre da civilização moderna no continente americano, criando assim a esfera da civilização do 


Pacífico.  O curso da história não parou aí.   


Estou plenamente consciente dos planos de Deus que esta civilização atravesse o Oceano Pacífico, 


desabroche como uma nova civilização insular, no Japão, uma nação insular comparável à Grã-


Bretanha, e em seguida, estabeleça aqui, na península coreana, a qual corresponde à península 


italiana, uma civilização abrangente, comparável à civilização romana no passado, para criar um 


mundo único e formar uma nova esfera de civilização unificada, adjacente ao continente asiático.  


(78-254, 7.6.1975) 







 


Deus moveu a esfera da civilização mundial do continente ocidental, através do Mar Mediterrâneo, 


a partir do Rio Nilo, passando por Roma e, em seguida, pela Grã-Bretanha, para formar a 


civilização continental da América, e movendo-se finalmente para a esfera de civilização do 


Pacífico.  Para isso, Ele teve de reunir as civilizações insulares e precisou de uma nação peninsular, 


por outras palavras, de uma região peninsular correspondente a Roma, a qual tinha influenciado a 


esfera cultural no Mar Mediterrâneo.  Isto é a Coreia.  Os frutos finais da civilização ocidental e 


da civilização asiática deviam ser produzidos na península coreana e oferecidos a Deus.  (79-75, 


1.6.1975) 


 


Devido ao fracasso do povo judeu, o desígnio de Deus para o continente – a conquista do mundo a 


partir da península italiana – acabou em fracasso.  Deus tentou fazer o mesmo com a civilização 


insular baseada na Grã-Bretanha, mas novamente isto fracassou.  O continente americano herdou 


esta missão, mas para que a vontade de Deus regresse à posição original, indemnização tem de ser 


paga.  Indemnização devia ser paga pelas nações insulares e peninsulares.  Sem isso (a 


providência) não pode mover-se para o continente.  (80-255, 24.10.1975) 


 


O domínio providencial passou através de Itália e da península ibérica, e moveu-se da civilização 


insular para a continental.  Aquilo que começou no continente asiático, com Jesus, atravessou a 


península, passou para além da ilha e voltou ao continente.  A península italiana falhou; a Grã-


Bretanha, a nação insular, falhou; e a América falhou.  Tudo acabou em fracasso.  Que se devia 


fazer com isto?  (227-67, 10.2.1992) 


 


Quando se observa a corrente do desenvolvimento da civilização, na história humana, vê-se que a 


antiga civilização continental, que emergiu das margens do rio, moveu-se para a civilização 


peninsular da Grécia, Roma e Ibéria.  Esta civilização peninsular moveu-se para a civilização 


insular da Grã-Bretanha, e a civilização insular passou através da civilização continental da 


América, para voltar para a civilização insular do Japão.  A perspectiva providencial mostra que a 


peregrinação da civilização devia agora culminar e produzir fruto na civilização peninsular da 


Coreia.  (279-208, 20.8.1996) 


 


Quando se observa o mundo ocidental, vê-se que a América nasceu da Grã-Bretanha e, assim, é 


como o seu filho.  Mas a América, que é como um filho, domina a Grã-Bretanha. Quando isso 


acontece, é o fim do mundo ocidental.  É esta a minha perspectiva.  Por conseguinte, estas três 


nações – a América, a Grã-Bretanha, que é o mais notável poder insular, e a França, a nação arcanjo 


- tinham de unir-se.  Nessa altura uma cidade marítima tomaria o comando, com a América 


conduzindo a nação arcanjo para ocupar a terra.  Isso foi a Segunda Guerra Mundial.  A nação 


Adão, não a nação Eva, tem de controlar a nação Eva e a nação arcanjo.  Só então pode a 


providência divina mover-se actualmente para ocupar o continente. 


Quando a Grã-Bretanha e a França se uniram com a América, deviam ter seguido em direcção ao 







continente.  Por consequência, a Segunda Guerra Mundial rebentou para ocupar o continente.  


Vocês deviam estar cientes do facto que uma fundação foi estabelecida, durante a Segunda Guerra 


Mundial, permitindo que a esfera vitoriosa compreendida pela América, Grã-Bretanha e França 


controlasse o mundo inteiro.  (119-241, 13.9.1982)     


 


A restauração é concluída quando três pessoas e nações divididas se unem.  Este é o ponto de vista 


do Princípio.  Esse tipo de teoria pode ser aplicado em qualquer lugar.  Onde fica a nação Adão, 


em termos da Europa?  Em termos do mundo livre inteiro, é a América.  Porquê?  Porque 


nasceu da Grã-Bretanha.  A Grã-Bretanha prosperou durante o tempo da rainha.  No século 


dezasseis, durante o reino da rainha Vitória, abriu cidades marítimas e controlou os oceanos do 


mundo, ocupando a América como sua colónia. 


Como é que a Grã-Bretanha veio a adquirir o direito de controlar os oceanos do mundo?  A Grã-


Bretanha, uma nação oceânica, era a nação Eva.  Como era uma nação feminina e insular, 


explorou e controlou os oceanos do mundo.  Foi assim que fez da América a sua colónia.  A 


América é como um filho da Grã-Bretanha.  Eva devia ser aquela a dar à luz um marido ideal.  


De outro modo, um marido ideal não pode nascer.  (119-241, 13.9.1982) 


 


2.2. A diferença entre a civilização britânica e a civilização japonesa 


 


O sistema democrático do século vinte começou inteiramente na Grã-Bretanha.  Como todos vocês 


sabem, a rainha Elisabete I da Inglaterra reforçou a sua política marítima e ocupou vários lugares no 


mundo, começando pela Ásia e África.  Deus influenciou-a a tomar tais acções.  Como a Grã-


Bretanha era uma nação insular, foi treinada muitas vezes, através da invasão dos Vikings.  Esteve 


sempre na posição de ser atacada.  Por conseguinte, treinou-se extensivamente, mais que qualquer 


outra raça, para reforçar a sua cultura oceânica.  Nessa altura, a Espanha e Portugal eram poderes 


oceânicos consideravelmente fortes.  Mas Elisabete I construiu a sua armada a um nível mais 


elevado, reforçando-a desde mil quinhentos e noventa e três até mil seiscentos e três.  (80-139, 


21.10.1975) 


 


Como uma nação insular, a Grã-Bretanha esteve sempre à mercê dos ataques de Vikings da 


Noruega e da Suécia.  Foi por isso que se interessou pelo oceano e se treinou para o defender.  A 


Grã-Bretanha estava numa posição onde não podia sobreviver, a não ser que tivesse controlo sobre 


o oceano.  Consequentemente, reforçou a sua política de domínio sobre o oceano, no reinado da 


rainha Elisabete.  Tudo isso estava de acordo com a providência de Deus.  A Espanha conquistou 


a América do Sul, e a Grã-Bretanha conquistou a América do Norte.  A Espanha utilizou uma 


política em que pretendeu ser amável externamente, enquanto, internamente, recorreu ao engano.  


Não sabemos isto, todos nós, da história?  A Espanha conquistou a América do Sul.  


Consequentemente, para evitar que a Espanha conquistasse toda a América do Norte, a Grã-


Bretanha reforçou a sua política marítima.  (80-292, 2.11.1975) 


 







A Grã-Bretanha é um pequeno país.  Este país gabou-se que o sol nunca se pôs em todas as suas 


colónias.  Herdou de Roma o espírito de envolvimento em pirataria, no oceano, e ocupou tudo.  


Portanto, quando ligamos tudo isto à perspectiva providencial de Deus, Ele usou os Britânicos 


porque usa a táctica de salvar o mundo rapidamente.  Mas os Britânicos não adoptaram essa 


perspectiva e moveram-se numa direcção egoísta.  É por isso que a Grã-Bretanha está isolada 


agora.  (99-150, 17.9.1978) 


 


A Grã-Bretanha foi capaz de estabelecer um domínio mundial, porque herdou a civilização romana.  


Antes da Grã-Bretanha ter sido ocupada por Roma, as pessoas não tomavam banho mais de uma 


vez por ano.  Isso não é barbárico?  Elas não podiam tomar banho, porque fazia muito frio.  Os 


Ingleses são todos descendentes de piratas.  Teriam tido tempo para tomar banho?  A Grã-


Bretanha herdou a civilização romana e expandiu o seu domínio global, com base na civilização 


oceânica.  Deus fez com que dominasse o mundo: “Vocês, a nação insular, deviam conquistar o 


mundo!”  Essa era a vontade de Deus.  (110-41, 8.11.1980) 


 


Deus é o Senhor do oceano, assim como o Senhor da terra.  Simbolicamente, tudo isso tem de 


estar combinado.  É por esse motivo que tivemos esse tipo de cerimónia de fortalecimento de laços 


de irmandade, efectuada numa ponte.  No futuro, o Japão mover-se-á para o continente, tomando 


tudo consigo.  O que o Japão quer nesta altura é enviar pelo menos cinquenta milhões de pessoas 


para outros países, através da sua política de emigração.  Diz-se que o Japão estaria em sérias 


dificuldades, daqui a cinquenta ou cem anos, se não fizesse isso.  (259-92, 1994.3) 


 


Hoje estamos numa situação diferente do tempo em que Jesus apareceu perante o povo de Israel 


como o Messias.  A situação do Império Romano é diferente da do Grande Império Britânico.  O 


Grande Império Britânico começou quando Henrique VIII ignorou os actos punitivos dirigidos 


contra ele pelo Vaticano, devido ao seu divórcio e estabeleceu a Igreja da Inglaterra sob a sua 


supervisão.  Nessa altura o centro da providência de Deus moveu-se da península italiana, onde 


estava localizado o corrupto Vaticano que foi contra a vontade de Deus, para a nação insular da 


Grã-Bretanha, revitalizada pela Igreja Anglicana. 


Durante a era dourada do Grande Império Britânico, sob o reino da rainha Elisabete, a Grã-Bretanha 


governou os cinco oceanos e seis continentes, pela expansão do seu território através do oceano, 


sob a sua política de expansão, de acordo com a vontade de Deus, e foi abundantemente abençoada 


por Ele.  Nessa altura a América também esteve sob o jugo do Império Britânico.  A prosperidade 


do Império Britânico foi manifestada pela revitalização da Igreja Anglicana e tornou-se a força 


motriz na expansão do movimento Protestante, que se opôs ao Vaticano em todas as partes da 


Europa.  (215-199, 17.2.1991) 


 


A Grã-Bretanha foi uma nação terrível!  Foi o baluarte de piratas.  Não é verdade?  Outrora, 


dominou o mundo.  Mas não foi isso possível, porque atacou e ocupou outras terras com 


espingardas e facas, a partir dos seus barcos no mar?  Eram um bando de piratas.  Contudo Deus 







apoiou-os, à medida que prosseguiram as suas actividades.  Desse modo, criaram uma esfera 


religiosa de influência.  Foi por isso que não pereceram; senão, teriam desaparecido 


completamente.  (207-240, 11.11.1990) 


 


A rainha Elisabete apoiou o Protestantismo.  Através dos trinta e três artigos do Estatuto de 


Westminster, ela estabeleceu a fundação para absorver o Calvinismo e estabeleceu a política de 


domínio do mar, criando, desse modo, uma base para impedir que a Espanha se intrometesse no seu 


domínio oceânico.  Tudo isto era parte da vontade de Deus.  (81-238, 28.12.1975) 


 


Que fez a rainha Elisabete I da Inglaterra, durante o seu reinado de quase cinquenta anos, desde mil 


quinhentos e cinquenta e oito até mil seiscentos e três?  Desenvolveu os oceanos.  Ela já sabia 


que não podia conquistar o mundo, sem atingir a hegemonia sobre o oceano.  Deus treinou a Grã-


Bretanha mais que qualquer outra nação.  (80-242, 24.10.1975) 


 


Deus tinha disseminado a fé Cristã, pelo estabelecimento da sede das missões na Grã-Bretanha, a 


qual era um país que tinha, naquela altura, uma fundação para se expandir pelo mundo, através do 


oceano.  A Grã-Bretanha, ela própria, não estava consciente do valor da vontade de Deus.  


Contudo, como estava numa posição de expandir as suas colónias, o Cristianismo ofereceu o apoio 


ideológico a todos os lugares que estavam sob domínio dela.  (78-309, 10.6.1975) 


 


A Grã-Bretanha é a nação mãe.  Porque esteve na posição de mãe?  Se o continente é o marido, a 


ilha do mar – a nação insular – simboliza a mulher.  A ilha anseia sempre pelo continente.  Grita: 


“Quando irei?  Quando virás?”  Nesse sentido, como isto é o Extremo Oriente, uma nação 


semelhante devia aparecer na Ásia, na outra extremidade da terra, como um oposto da Grã-Bretanha.  


Se uma aparece no Oeste, outra devia aparecer no Este.  Essa outra foi o Japão.  (189-93, 


19.3.1989) 


 


O Japão era a nação Eva do lado satânico.  Portanto, ela podia partilhar e reter igualmente todas as 


bênçãos da nação Eva do lado celestial.  O Cristianismo não teve sucesso na Ásia e, em vez disso, 


seguiu o caminho contrário para a Europa, através de Roma e da Grã-Bretanha.  Deste modo, 


percorreu o caminho contrário.  A península correspondente a Roma é a península coreana; o mar 


e ilha correspondentes ao Mar Mediterrâneo, é o Japão; e o continente correspondente à Europa é o 


continente asiático.  Em correlação, tudo regressa depois de um circuito completo.  O tempo 


chegou para o encontro destes dois.  Por consequência, intelectuais e políticos dizem que a era da 


civilização do Pacífico está a aproximar-se.  (251-144, 17.10.1993) 


 


O Japão não é diferente da Grã-Bretanha.  Ele é o país que herdou directamente a civilização 


britânica.  A América herdou a civilização britânica, enquanto, ao mesmo tempo, na Ásia, o Japão 


herdou directamente a civilização britânica.  (80-14, 1.10.1975) 


 







O Japão corresponde à Grã-Bretanha.  A civilização japonesa sucedeu-se à civilização britânica.  


A civilização japonesa foi criada pela extracção de todos os elementos da civilização Cristã, e 


retenção de somente a essência.  Essa era a nação satânica.  Quando o Cristianismo foi para o 


Oeste, quem dominou a esfera cultural ocidental?  Satanás.  Logo, quando se considera o Japão, 


para o qual tinha vindo a civilização ocidental, pode ver-se que corresponde à Grã-Bretanha.  Não 


é verdade que os japoneses caminham e conduzem à esquerda?  A era dourada do Japão durou 


cento e vinte anos.  Os cento e vinte anos, que começaram com a Reforma Meiji em mil oitocentos 


e sessenta e oito, terminaram em mil novecentos e oitenta e oito, por outras palavras, no ano 


passado.  (188-309, 1.3.1989) 


 


Eu escolhi o Japão e a Alemanha.  Substitui a Grã-Bretanha pelo Japão.  A civilização japonesa é 


uma réplica da civilização britânica.  Incorporou o sistema administrativo da Grã-Bretanha e 


imitou tudo do exército alemão.  Foi o que aconteceu no passado.  É por essa razão que as 


pessoas caminham e conduzem do lado esquerdo, na Grã-Bretanha, e fazem o mesmo no Japão.  


Há cento e vinte anos, durante a Revolução Meiji, o Japão importou toda a cultura da Grã-Bretanha.  


Eu coloquei o Japão no centro da providência, porque a Grã-Bretanha, a América e a França não 


cumpriram a sua responsabilidade.  Qualquer pessoa que tenha falhado na história providencial 


nunca é usada outra vez.  (213-100, 16.1.1991) 


 


A Grã-Bretanha, na posição de Eva, é uma nação insular.  Uma nação insular anseia pelo 


continente.  É exactamente como uma mulher.  A América está na posição de um homem nascido 


de Eva.  Não é verdade?  A França é o inimigo, porque lutou contra a Grã-Bretanha.  Na 


presença de Deus, estas três nações deviam unir-se, com base na esfera cultural Cristã.   


Quem está do lado satânico?  O Japão.  A civilização do Japão é como todas as coisas que 


Satanás tinha tirado de Deus.  Por conseguinte, ela está na posição de ter tomado toda a cultura da 


Grã-Bretanha, que estava do lado celestial.  Ela tomou tudo da Grã-Bretanha incluindo o sentido 


de condução dos carros que também se faz à esquerda.  (200-299, 26.2.1990) 


 


O Japão copiou da Grã-Bretanha.  Ele é uma imitação da civilização ocidental.  Adoptou a lei 


romana, organizou o seu exército nos mesmos moldes do exército alemão e seguiu a cultura de Grã-


Bretanha.  Não é por isso que os carros são conduzidos à esquerda, no Japão?  É exactamente o 


mesmo na Grã-Bretanha.  Satanás imita tudo o que existe no lado celestial.  Isso explica porque a 


civilização japonesa é uma civilização copiada.  Replicou o país abençoado por Deus e tomou-o 


para si.  Copiou as coisas do mundo desenvolvido.  Não foi por causa de Deus.  Essencialmente 


eu aprovei que o Japão voltasse para a posição de nação Eva, no lado celestial.  Não foi por causa 


do Japão, ele próprio.  Nesse sentido, pode ver-se que a história, como um todo, está a desenrolar-


se dentro da esfera das leis de restauração por indemnização.  (249-132, 8.10.1993) 


 


 


 







3. A Missão do Japão como a Nação Eva 


 


3.1. O Japão é a nação Eva 


 


Quando é a providência concluída?  Quando Adão e Eva são aperfeiçoados, e os três arcanjos, que 


os rodeiam, se unem.  Agora, a América, China e União Soviética tornaram-se os três arcanjos.  


Adão é a Coreia, e Eva é o Japão.  É isto que resta.  O mundo original seria aquele em que Adão, 


Eva e os três arcanjos estão completamente unidos.  Mas o mundo angélico e Eva reuniram-se e 


expulsaram Adão.  Os três arcanjos e Eva uniram-se e expulsaram Adão do Éden original. 


Para restaurar isto por indemnização, o Japão, a América e a Alemanha deviam ter-se unido durante 


a Segunda Guerra Mundial, mas isto não aconteceu.  Por consequência, precisa ser indemnizado 


outra vez, nesta altura.  Na Ásia, o Japão e a Coreia são inimigos.  Estas nações inimigas têm de 


unir-se.  (201-232, 22.4.1990) 


 


Estou numa posição de retomar estas nações, com base nas nações Adão e Eva.  Com a chegada da 


era da restauração, elas têm de ser restauradas com base em Eva.  Portanto, a nação Eva, Japão, 


tem todo o poder económico e, consequentemente, a América, China e Coreia precisam dela.  No 


que respeita a competição, elas estão a guerrear entre si, tentando ser a primeira a atrair o Japão.  


Sei isto.  É por essa razão que as uni em casamentos internacionais e liguei completamente a 


Coreia e o Japão.  A América, China e União Soviética não se opuseram a esta união.  (201-232, 


22.4.1990) 


 


Eu uni o Japão com a América, China e União Soviética.  Depois disso, tenho de educar a América, 


Japão e Coreia depois de elas se unirem completamente.  Como Eva, o Japão tem de atrair Caim e 


Abel para os seus braços e cuidar deles.  Ela tem de cumprir a missão de cuidar de gémeos.  Tem 


de fornecer todo o seu leite, sangue e carne.  Desse modo dá a sua vida e une vida, amor e 


linhagem verdadeiros.  É isso que o Japão está a fazer.  Que estou a planear agora, com base 


neste ponto de vista providencial?  Quando vim aqui, dei instruções para que fosse realizada uma 


campanha para angariar trezentos milhões de dólares.  (201-232, 22.4.1990) 


 


Agora, vocês não têm de pensar em nenhum sucesso ou objectivo egoísta.  A razão por que eu 


exijo o sucesso do Japão, é para obter sucesso para todo o mundo.  Se vocês, de entre todas as 


pessoas, puderem permanecer unidos e cumprir a missão de restaurar o Japão, não precisaremos 


nem sequer de vinte anos, a partir de agora.  Oferendas sacrificiais não deviam ter uma perspectiva 


egoísta.  Ao tratar do todo, deviam ter a sua existência determinada, de acordo com uma 


perspectiva baseada em Deus.  É essa a missão de uma oferenda sacrificial.  Para se tornarem 


uma oferenda sacrificial, vocês têm absolutamente de se refrear de avançar uma perspectiva 


baseada em vós próprios.  (15-84, 29.9.1965) 


 


 







Vocês deviam tornar-se a força principal que possa tomar responsabilidade pelos lugares mais 


difíceis de Tóquio.  Além disso, deviam permanecer na posição mais difícil da Igreja da 


Unificação e tornar-se pessoas que possam tomar responsabilidade por tarefas difíceis.  De outro 


modo, o Japão será colocado na posição mais difícil entre as outras nações.   


Temos de marchar em frente, sem parar, durante dez ou mesmo cem anos, de modo a atingir os 


nossos objectivos.  Se falharmos na nossa geração, temos de atingir esse objectivo, sem falha, 


através da segunda ou mesmo da terceira geração.  Quando a onda global rebentar, a vitória 


nacional será determinada dependendo do número de pessoas que saltarem para essa onda.  (15-84, 


29.9.1965) 


 


Os membros da Igreja da Unificação têm de pensar no que a Igreja da Unificação japonesa e 


coreana deviam fazer para transcender as emoções históricas e nacionais que ainda permanecem 


entre os dois países, de modo a criar um domínio de coração, como o de irmãos.  Esta é a tarefa 


mais importante.  Se vocês permanecerem numa posição onde países como o Japão ou a Coreia 


influenciam os vossos pensamentos, não poderão criar um novo país do desejo de Deus.  Nesse 


sentido, os membros japoneses e coreanos deviam unir-se, designar o objectivo de restaurar uma 


nova nação, e avançar até que restaurem completamente essa nação que Deus tem estado a procurar.  


Essa é a missão mundial dos membros da Igreja da Unificação.  (40-123, 30.1.1971) 


 


Quando a Coreia e o Japão, a Igreja da Unificação coreana e japonesa, se unirem e restaurarem a 


nação, esta tradição de ligar dois povos, tornar-se-á, a partir de aqui e através do curso da história, a 


base para uma tradição que pode servir de modelo para outras nações.  Por consequência, a missão 


que tem de ser realizada, a partir de agora, pelos membros japoneses e coreanos da Igreja da 


Unificação, consiste no estabelecimento, de um modo ou doutro, desta tradição do lado de Deu, 


como uma tradição verdadeira e sem mancha.  (40-123, 30.1.1971) 


 


Eu amo o povo japonês, mais que qualquer outra pessoa no Japão.  Tenho-me preocupado com o 


seu futuro e com o da China, da América e da Alemanha.  Portanto, não sou alguém que ama 


unicamente o povo coreano, porque nasci na Coreia.  Mesmo o povo japonês precisa da minha 


energia e, por isso, acredito que também tem de ser elevado até ao nível em que me possa amar, 


como amaria Deus. 


A não ser que Deus permaneça numa posição onde possa ser amado mais que um pai ou mãe 


japonesa, Ele não pode fazer parte de nenhuma família dessa nação.  Precisa ficar numa posição 


mais elevada.  Uma extremidade do pólo está ligada à outra.  Temos de ter tais actividades.  O 


Messias é absolutamente necessário.  Em particular, se o povo japonês for o primeiro a unir-se 


para criar uma base de operações para que as pessoas do mundo possam receber o Messias, o dia 


virá em que será louvado no Reino do Céu.  Logo, por mais difícil que seja, devíamos remover-


nos da soberania má e deixar por detrás uma boa linhagem do Céu.  (55-97, 23.4.1972) 


 


 







Estou a fazer com que o Japão se esforce sob a minha direcção, na América e nas outras nações do 


mundo.  Também estou a levar a cabo operações em conjunto com o Japão.  Isto será um apoio 


para ele.  Durante três anos, vocês têm de demonstrar um coração sincero para unir toda a criação, 


o corpo substancial e o coração, como um só.  Sem criar uma fundação para restaurar a fundação 


de vitória que eu, da nação Adão, estabeleci, não haverá condição para que o Japão possa dizer que 


cumpriu a sua missão, como a nação Eva.  A tarefa de restaurar por indemnização, ao nível 


nacional, o fracasso de Jesus de encontrar a sua Eva, durante o seu curso de três anos, também tem 


de ser realizada pela Igreja da Unificação do Japão.  (55-170, 23.4.1972) 


 


No que respeita ao título do Japão, como a nação Eva, Eva tem de amamentar os filhos Caim e Abel.  


Ela tem de os alimentar e educar.  Deste modo, Eva tem de ter um coração afectuoso para com o 


pai e oferecer-lhe o máximo amor, com um coração de amar Deus.  Tem de permanecer numa 


posição de amar Deus, com uma intensidade maior que ama o seu filho ou filha.  Através dessa 


ligação, ela tem de receber o esperma do marido, a semente do bebé, e envolver-se no processo de 


dar renascimento.  Mas uma pessoa não pode nascer outra vez, depois de ter crescido 


completamente.  Por consequência, o enxerto é necessário.  (122-44, 31.10.1982) 


 


3.2. A razão por que o Japão foi escolhido como a nação Eva 


 


É um mistério que o Rev. Moon da Coreia tivesse escolhido o Japão como a nação Eva.  Há 


muitos intelectuais no Japão que respeitam o Rev. Moon.  Intelectuais famosos, em lugares como a 


Universidade de Tóquio, perguntaram-me por que razão o Japão era a nação Eva e exprimiram o 


seu desagrado.  Eu disse-lhes que esperassem alguns anos para ver se se torna isso ou não.  (255-


244, 11.3.1994) 


 


Não há nenhum princípio ditando que o Japão seria escolhido como a nação Eva.  Deus não teve 


outra alternativa senão agarrar Satanás pela cauda, lutar para recuperar aquilo que Lhe pertencia e 


pô-lo no seu estado original, porque Satanás tinha agarrado a coisa mais preciosa.  Esse é o 


processo de restauração por indemnização.  Ele segue o caminho contrário (para recuperar aquilo 


que foi perdido).  Portanto as posições de Deus, Abel, Caim, Eva, Adão e Satanás são necessárias.  


Se a humanidade não tivesse caído, a ordem devia descer a partir do topo para baixo.  Mas como 


tudo isto foi perdido e ocupado por Satanás, Deus não teve outra alternativa senão seguir o outro 


caminho, com base em Abel.  (246-192, 16.4.1993) 


 


Tais circunstâncias foram criadas, porque a esfera cultural Cristã foi incapaz de cumprir a sua 


responsabilidade, depois da Segunda Guerra Mundial.  Então, quem tomará responsabilidade por 


isso?  Eu tenho de tomar responsabilidade pelos problemas por que Deus passou para preparar o 


caminho para mim.  Por conseguinte, escolhi o Japão, que estava em ruínas, para ser a nação Eva.  


A razão por que o Japão foi capaz de se tornar um império económico global, em apenas quarenta e 


sete anos, não é por ser superior de algum modo.  É porque foi escolhido como a nação Eva.  







Veio a tornar-se um poder económico mundial, porque se tornou uma base ampla para recuperar 


toda a criação perdida.  O mesmo aconteceu com a Alemanha e a América.  (242-212, 1.1.1993)  


 


Satanás tinha em seu poder a Grã-Bretanha, América e França, as quais eram as nações mais 


amadas por Deus.  Os países no mundo satânico vieram a permanecer na posição mais baixa 


possível, como servos de servos.  Eu não tinha outra alternativa senão restaurar estas nações 


inimigas, porque não as podia abandonar.  Tive de procurar a cauda do diabo, Satanás, que 


desempenhava o papel de chefe que se opôs ao caminho e reino celestiais.  Como Satanás tinha 


agarrado a cabeça, eu tive de procurar na posição mais baixa.  Por consequência, fui para o deserto 


e escolhi o Japão, a nação mais amada de Satanás, para ser a nação Eva.  Não havia outra maneira.  


(242-201, 1.1.1993) 


 


Represento o Reino do Céu e a nação Adão que representa Deus.  Se estou em tal posição, então 


tenho de procurar a nação representativa de Eva.  Tinha de encontrar uma nação que pudesse 


demonstrar absoluta obediência.  Que nação foi essa?  Foi o Japão, o qual tomou o lugar da Grã-


Bretanha.  Estou a tomar aquilo que Satanás mais ama, porque ele tinha tomado aquilo que Deus 


amava.  Isso (que Satanás mais ama) é o Japão e a Alemanha.  (195-205, 15.11.1989) 


 


Não havia outra alternativa senão tomar a nação Eva que Satanás mais amava, porque ele tinha 


tomado a Grã-Bretanha.  Isso tem de ser restaurado por indemnização.  Tal como Deus tinha 


tomado Abraão, o filho mais velho de um fabricante de ídolos, que Satanás muito amava, o Japão 


foi tomado em substituição da Grã-Bretanha, e a América foi tomada em vez de Abel.  Quem as 


colocou nas suas posições?  Não foi Deus, mas eu.  Como as pus nas suas posições, tenho de as 


recuperar.  Assim, como escolhi o Japão, tenho de fazer dela a nação Eva que a Grã-Bretanha não 


se pôde tornar.  Portanto, estas quatro nações, que incluem a Alemanha e a França, nações 


inimigas, têm de ser unidas.  A mãe e pai têm de unir-se.  O filho e a mãe têm de unir-se, e os 


irmãos mais velho e mais novo também se têm de unir.  (191-122, 24.6.1989) 


 


No futuro, o Japão, não a América ou a Alemanha, terá nas suas mãos o poder económico do mundo.  


Porquê?  Porque o Japão é a nação Eva.  Por conseguinte, a América, a nação arcanjo, devia 


seguir o Japão.  A Alemanha é o arcanjo e Caim do lado satânico.  A Alemanha também tem de 


estar sob a influência do Japão.  Por isso, no futuro, todo o dinheiro do mundo estará acumulado 


no Japão.  (204-289, 11.7.1997) 


 


Se eu não tivesse designado o Japão como a nação Eva, ele teria sido completamente destituído de 


qualquer importância.  Não são os japoneses um povo que crê numa mistura heterogénea de 


espíritos e veneram mesmo a cabeça do peixe-cabra do Alasca?  À luz da tradição Cristã, que crê 


num só Deus, a veneração de numerosos deuses escapa mesmo ao domínio de Satanás.  Contudo, 


escolhi o Japão para ser a nação Eva.  As coisas são assim devido ao amor de Deus e ao Seu 


processo de restauração.  De outro modo, os japoneses ter-se-iam tornado um povo miserável.  O 







mesmo acontece com a Alemanha.  Não é isso estranho?  Como pôde o povo que causou tanto 


dano à humanidade, ser novamente abençoado, num tão curto espaço de tempo, para se tornar a 


inveja de toda a gente?  Não há outra maneira de responder a esta pergunta sem compreender os 


meus ensinamentos.  Mesmo os japoneses não sabem isto.  (190-238, 19.6.1989) 


 


Em termos da Segunda Guerra Mundial, o Japão, na Ásia, foi a nação Eva.  Foi a nação Eva do 


lado de Satanás.  “Yaoyorozunokami” (muitos deuses) não tem nada a ver com o Deus único.  


Eles são um povo que venera mesmo a cabeça de um peixe-cabra do Alasca.  Não chamam eles 


aos seus deuses, “yaoyorozu” (em grande número)?  São um povo e a nação Eva do lado satânico; 


Eva do lado de Satanás.  Que é a “Amaterasu Oomikami”?  É uma deusa.  Por consequência, o 


Japão é a nação Eva do lado satânico. 


Satanás sabe que esta nação Eva foi o primeiro ponto de contacto com a Ásia, do qual os resultados 


da civilização ocidental podem voltar para a esfera providencial.  Satanás sabia que vêm da ilha – 


da Grã-Bretanha.  O Japão herdou tudo da Grã-Bretanha.  Herdou da civilização ocidental e da 


América.  Não herdou de dois lugares?  Os problemas económicos, neste preciso momento, 


foram herdados completamente da América.  Isto aconteceu imediatamente a seguir à Segunda 


Guerra Mundial.  Antes disso, foram inimigos de guerra.  Satanás, o lado satânico, está 


plenamente consciente disto.  (188-168, 19.2.1989)    


 


Para que a nação da Coreia possa ser salva, tem de haver uma nação Eva para a nação Adão.  


Quem se tornará essa nação Eva?  A Grã-Bretanha não se pôde tornar a nação Eva, porque o 


Cristianismo se opôs.  Por conseguinte, Deus teve de escolher uma nação inimiga, que Satanás 


muito amava.  Satanás tinha a América completamente sob os seus braços.  O Japão pertence à 


extremidade da cauda.  Não havia outra alternativa senão escolher o Japão como a nação Eva, 


porque Satanás tinha trazido a esfera cultural Cristã completamente para o seu lado, e porque a 


esfera cultural Cristã do lado satânico impediu que o lado celestial adquirisse o que quer que fosse.  


Embora não tenha uma nação, como o representativo da Coreia, a nação Adão, a nação do Senhor 


no seu Segundo Advento, eu, como um indivíduo, tenho de avançar com a nação Eva sob o meu 


comando.  O Japão é a nação Eva, tal como a Grã-Bretanha, uma nação insular.  Eu não posso 


regressar à Coreia sem estabelecer a condição de ter recuperado o que foi perdido na América.  


Essa condição é estabelecida fazendo a América a nação Abel e a Alemanha a nação Caim, e 


organizando estas quatro nações para as levar perante o Céu.  (188-151, 19.2.1989) 


 


O Japão foi capaz de adquirir dinheiro de todo o mundo, de modo a restaurar o que Eva tinha 


perdido.  Esse dinheiro não é somente para o Japão.  O Japão será destituído de qualquer 


importância, a não ser que invista pela causa do mundo, através da Ásia.  Este ano é o ano limite.  


Estou a fazer estas coisas porque não quero que o Japão, que está numa situação crítica, seja 


destruído.  O dinheiro está a entrar na Coreia, não porque eu precise dele, mas por causa do Japão.  


Há dois triliões e quatrocentos biliões de dólares espalhados pelo Japão, sem nada onde sejam 


gastos.  Eles não sabem como usar o dinheiro.  O Japão só sabe como adquirir dinheiro, mas não 







sabe como gastá-lo.  Devia fazer uma bolsa e economizar, porque é uma mulher.  Não se casaria, 


então, e partilharia tudo com o marido, na casa dele?  Devia ser assim porque, literalmente, ela é a 


nação Eva.  (183-83, 29.10.1988) 


 


Antes de o Japão ter sido escolhido como a nação Eva, não é verdade que as mulheres passaram 


pelas maiores dificuldades do mundo?  As mulheres japonesas foram violadas e batidas pelos 


homens, e passaram por um curso histórico de absoluta obediência, onde não eram mesmo livres 


para assumir uma postura confortável.  Foi miserável, em particular para as mulheres de guerreiros.  


Elas eram indescritivelmente miseráveis.  Em primeiro lugar, a “Amaterasu Oomikami” do Japão, 


a qual é o símbolo da nação Eva, é uma deidade feminina.  É por isso que esta nação é feminina, 


tanto no espírito como no corpo.  Os japoneses olham para as coisas de um só ponto de vista.  As 


mulheres só olham para um lado.  Quando se casam, não pensam em mais ninguém senão no seu 


marido.  Os seus olhos, nariz, ouvidos, lábios e antena estão todos virados para o marido.  (183-


25, 29.10.1988) 


 


A América, que devia seguir o Japão, a nação Eva, não o pode perder.  Não é verdade que todos os 


direitos de propriedade da nação Eva foram perdidos, devido a condições comerciais desfavoráveis?  


A América acumulou todos os bens materiais do mundo.  Estes passam através de Abel, Caim, Eva, 


da mãe e do pai, para voltarem para Deus.  (182-228, 23.10.1988) 


 


O Ocidente é o arcanjo.  O Japão, que representa a esfera cultural asiática, tomou para si todos os 


produtos da civilização ocidental, porque o arcanjo tomou o que pertencia a Eva do lado celestial.  


(168-69, 1.9.1987) 


 


Se eu não tivesse escolhido o Japão, como a nação Eva, não se teria tornado o que é hoje.  Ter-se-


ia tornado uma nação miserável.  Se a cultura Cristã me tivesse aceitado, a Grã-Bretanha ter-se-ia 


tornado a nação Eva.  A nação Adão é a Coreia.  A Grã-Bretanha seria a nação Eva; a França, o 


arcanjo; a Alemanha, Adão, e elas ter-se-iam unido automaticamente.  Contudo estas nações 


desobedeceram a Deus e rejeitaram-n’O.  Então, vocês não deviam esquecer-se que Ele tomou 


aquilo que era mais amado pelo inimigo, a nação Eva, e também tomou a Alemanha, a nação 


masculina, para restabelecer a Sua vontade, estabelecendo as nações Adão, Eva e arcanjo, com base 


na Igreja da Unificação.  Portanto, o Japão não foi abençoado por sua própria causa, mas para a 


causa do mundo, para a Igreja da Unificação e para a Coreia.  Se o Japão não usar essas bênçãos 


para a unificação da Coreia, será destruído.  (186-116, 29.1.1989) 


 


Estou a pensar em unir no Japão os maiores intelectuais do mundo.  Tanto a esquerda como a 


direita estão destinadas a declinar, no Japão.   


A América representa as esferas religiosas, baseadas nos valores espirituais, mas está 


completamente desprovida deles.  A União Soviética procurou um mundo material ideal, mas está 


completamente desprovida de bens materiais.  Isto foi invertido.  Deus fê-lo desse modo.  A 







nação Eva tem a responsabilidade de cuidar dessas coisas cuja matéria e espírito estão arruinados, 


para a causa do corpo externo e vida interna.  A mãe devia ligar estes dois.  Ela devia reviver a 


América e a União Soviética.  (201-219, 19.4.1990) 


 


Hoje não há um dono dos assuntos políticos e sociais na Coreia.  Não há um dono no mundo 


satânico.  A América e a União Soviética não têm dono.  Não há um dono no mundo comunista, 


China ou Japão.  Quem é o dono?  Não devia haver muitos donos.  Só há um.  Por 


consequência, depois de Eva se unir com Adão, estes dois deviam alinhar-se verticalmente com 


Deus, e o arcanjo devia unir-se horizontalmente com Adão.  A este respeito, eu sou Adão e as três 


nações arcangélicas, as nações representativas do mundo, são a América, China e União Soviética.  


No curso da restauração, o país com a maior quantidade de dinheiro é o Japão.  É a nação Eva.  O 


seu dinheiro não lhe pertence, mas tenta viver em afluência, com esse dinheiro, para si próprio.  


Isso está errado.  (200-338, 27.2.1990) 


 


Nos Últimos Dias virá uma era para restaurar os direitos de posse.  Consequentemente, este 


mundo tem de ser unido com a Igreja da Unificação.  É por isso que a Igreja da Unificação fala 


acerca das nações Adão, Eva e arcanjo.  A Alemanha é o irmão mais velho de Abel, no mundo 


satânico, porque pertence ao mundo democrático.  A América é o Abel no lado celestial.  O Japão 


pertence à nação Adão, porque é a nação Eva.  O mundo está a mover-se agora em direcção à 


esfera económica destas três nações: Alemanha, América e Japão.  Isto passa em seguida através 


da América e do Japão, para entrar na Coreia.  (182-150, 16.10.1988) 


 


Na altura em que Adão e Eva caíram, havia uma mulher com Adão e três arcanjos.  Era o mesmo 


que ter quatro homens à volta de uma mulher.  O Japão é a nação Eva e está exactamente na 


mesma situação.  A Coreia é a nação Adão; a União Soviética, China e América são os três 


arcanjos.  Como a nação Eva, o Japão estava nu e só tem estado a enriquecer desde há quarenta 


anos até agora.  Era como uma gueixa.  Só tem estado interessado em ganhar dinheiro.  


Começou a guerra e só ganhou dinheiro.  (259-249, 10.4.1994) 


 


O Japão é a nação Eva.  É a nação que venera uma deidade feminina, no lado satânico.  Não é 


verdade que Amaterasu Oomikami é uma deusa?  Esta deidade feminina, representativa de quatro 


mil anos de história, dominou a Ásia durante quarenta anos, até à vinda do Senhor.  Uma história 


de domínio da Ásia, durante cento e vinte anos, aconteceu porque uma linha de defesa tinha de ser 


construída pelo Japão para evitar muitas dificuldades.  (197-267, 19.1.1990) 


 


Adão e Eva deviam unir-se.  Não é verdade que a nação Adão é o irmão mais velho, e a nação Eva 


a sua irmã mais nova?  Essa é a relação vertical, mas horizontalmente elas formam uma relação 


conjugal.  (181-310, 3.10.1988) 


 


 







Como una nação invasora, o Japão derramou o sangue de muitas pessoas da Coreia e da China.  


Como foi possível que uma nação que derramou o sangue de outras pessoas, tivesse sido libertada e 


se tivesse tornado a nação próspera que é hoje, quarenta anos depois da guerra?  Foi porque eu a 


escolhi como nação Eva.  O Japão está na posição de nação Eva, ao nível mundial, como um 


substituto para a Grã-Bretanha.  (256-270, 14.3.1994) 


 


Ela devia carregar Caim e Abel nos braços, alimentá-los, uni-los para que não guerreiem um com o 


outro, e oferecê-los como filhos de Deus perante Ele e os Verdadeiros Pais.  Sem fazer isso, não 


haveria nenhuma responsabilidade para Eva cumprir.  É por esta razão que ela recebeu esta missão.  


Todas as coisas materiais que foram perdidas por causa de Eva, têm de ser restauradas por ela.  Por 


conseguinte, a era na qual a Grã-Bretanha, a nação insular Eva, pertencente à esfera cultural Cristã, 


podia governar o mundo, devia ser completamente herdada pelo Japão, neste tempo de intercâmbio 


entre a Ásia e as culturas do mundo, devido à minha graça de a ter escolhido como a nação Eva.  


Estou a ensinar estas coisas para que o Cristianismo dê as boas-vindas a Abel e herde o modelo da 


tradição do pai.  Este é o caminho que os membros japoneses e coreanos estão a percorrer agora.  


(146-34, 1.6.1986)        


 


Porque é o Japão, a nação Eva?  Depois da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha foi incapaz 


de cumprir a sua missão, como a nação Eva, e foi dominada por Satanás.  Portanto, a mais fraca 


Eva, no outro lado, foi recuperada juntamente com a Alemanha, a nação mais cruel.  Foram nações 


devastadas e em ruínas.  Não tinham nada.  O Senhor, no seu Segundo Advento, tinha de as pôr 


novamente em ordem e restaurar por indemnização o modelo de um mundo unificado estabelecido 


pela Grã-Bretanha, América e França, que foram vitoriosas durante a Segunda Guerra Mundial.  


De outro modo, uma nova história não podia começar do modo correcto.  É isso que tenho estado 


a fazer durante quarenta anos.  (251-147, 17.10.1993) 


 


3.3. A missão do Japão como a nação mãe 


 


Como o Japão foi escolhido como a nação Eva, tem de dar novamente nascimento a Caim e Abel.  


É por este motivo que há dois tipos de residentes coreanos no Japão: da Coreia do Norte e da Coreia 


do Sul, como Caim e Abel.  Os residentes da Coreia do Norte e do Sul estão em conflito, como 


Caim e Abel, mas têm de ser unidos.  Isto era inevitável, porque eu tinha escolhido o Japão como a 


nação Eva.  Sem isto, ela não se pode tornar a nação Eva.  Tem de unir estes dois no seu seio; tem 


de abraçar tanto a direita como a esquerda.  (244-326, 14.2.1993) 


 


A posição do Japão era exactamente como a de Grã-Bretanha, porque o Japão tinha tomado a 


missão da nação Eva.  Na Grã-Bretanha, Protestantes e Católicos, a Irlanda e a Escócia estão em 


conflito, mesmo agora.  Este conflito tem de ser resolvido.  O Japão tem de estar exactamente na 


mesma posição que a Grã-Bretanha, ou não se pode tornar a nação Eva. 


Portanto, existem lá dois filhos diferentes.  Eles são os pró Norte Coreanos Jochongryeon e os pró 







Sul Coreanos Mindan.  Há gémeos heterogéneos dentro do útero do Japão, a nação Eva.  O 


governo japonês e os japoneses têm ambos encarado isto com desdém.  O Japão tem de lhes dar 


nascimento e uni-los, de modo a cumprir a sua missão como a nação Eva.  Estou a dizer-vos que 


se envolvam em actividades cujo objectivo seja unir os Jochongryeon e Mindan no Japão, porque 


um tal tempo chegou. 


Como mulher, o Japão tem de amar os coreanos Jochongryeon e Mindan.  As únicas pessoas no 


Japão que sabem disto são os membros da Igreja da Unificação.  Por maiores que sejam as 


dificuldades, sem ir para além das barreiras que dividem estes dois grupos, sem restaurar os filhos e 


torná-los Caim e Abel, como irmãos de uma só mente, o Japão não pode cumprir a missão de Eva.   


Eva pode voltar para a nação Adão, depois de os unir.  Quando a mãe, que está unida com os filhos, 


se une com o pai, as esferas mundiais Caim e Abel, os mundos democrático e comunista serão 


digeridos.  Isto depende da Coreia e do Japão.  É como Rebeca e Tamar.  Não lutaram os 


gémeos no seu ventre?  Sem os dar à luz e uni-los, a missão da nação Eva não pode ser cumprida. 


Por mais difícil que seja, não é possível que as mulheres japonesas voltem para a sua nação sem 


digerir seiscentos mil coreanos, o mesmo número de pessoas em Israel.  Por consequência, não se 


preocupem em dar testemunho aos japoneses.  Deviam primeiro dar à luz os gémeos no vosso 


útero e uni-los com sucesso.  Quando poderem fazer isso – quando Jochongryeon e Mindan se 


unirem entre si e comigo, o Japão pode permanecer na sua posição.  (255-159, 10.3.1994) 


 


A nação Eva não pode permanecer, sem unir Jochongryeon e Mindan.  Quando todos me 


acolherem de braços abertos, podem unir-se comigo.  Por conseguinte, Adão e Eva têm de unir-se.  


Se a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, as entidades substanciais do Sul e Norte, se unirem por 


intermédio da união entre Jochongryeon e Mindan, os pais falsos na Coreia do Norte serão 


convertidos condicionalmente nos verdadeiros pais na Coreia do Sul.  Logo, se Eva puder abraçar 


automaticamente estes dois grupos e ligar essa tradição à península coreana, o domínio unificado 


entre a Coreia e o Japão manifestar-se-á.  (228-233, 3.4.1992) 


 


A mãe tem de abraçar os filhos da esquerda e da direita.  O Japão é a nação Eva.  Aonde devia o 


Japão, como um substituto para a Grã-Bretanha, a nação insular, ir com um homem e uma mulher 


nos seus braços?  Devia entrar na nação original e estabelecer a condição de dar renascimento 


através do pai e mãe que são os pais de toda a humanidade.  Eles deviam nascer através da mãe, 


depois de serem abraçados no seu amor.  (226-134, 2.2.1992) 


 


Há três arcanjos juntamente com Adão e Eva.  Entre eles, o arcanjo do lado satânico é a União 


Soviética, o arcanjo asiático é a China e o arcanjo Cristão no lado celestial é a América.  Os três 


arcanjos em conflito uniram-se pela primeira vez.  Deste modo, estas seis entidades – os três 


arcanjos que começaram como indivíduos sob o comando de Adão e Eva, Adão e Eva, e Deus 


deviam combinar-se verticalmente para se tornarem um só.   


A península coreana está dividida entre Norte e Sul.  Isto simboliza a divisão do mundo.  Agora 


tenho de fazer convergir os destinos da unificação, fazer um circuito e voltar.  Quem é aquele que 







dividiu este país entre Norte e Sul?  Foi o Japão.  Por consequência, os fundos para a reunificação 


da Coreia do Norte e da Coreia do Sul têm de ser fornecidos pelo Japão.  Para isso temos de 


educar e mobilizar todas as pessoas do Japão.  A única pessoa que pode fazer isso sou eu.  É o 


que estou a fazer.  De onde deviam vir os fundos para a reunificação da Coreia do Norte e da 


Coreia do Sul?  Do Japão.  (226-134, 2.2.1992) 


 


É bom que uma mulher venha a fazer parte da família do marido e seja amada por ela, mas, por 


outro lado, ela tem de dar filhos e filhas à luz.  Ela devia resolver todos os problemas económicos 


e assuntos relativos à educação, numa família, e estabelecer um domínio do coração.  Se o legado 


recebido durante gerações dos antepassados não for bom, devia ser convertido no domínio original 


do coração e ensinado de modo adequado.  Não se esqueçam que as mulheres representativas da 


nação Eva do Japão, têm esta missão.  Portanto, actividades extraordinárias têm sido realizadas 


pelas mulheres japonesas.  Houve situações miseráveis na história, em que as mulheres foram 


pontapeadas por homens, ou espancadas pelos pais.  Agora, o sofrimento têm de ser sentido nas 


ruas. 


Assim, não há lugar para descanso no que respeita ao seu mundo interior.  As coisas são assim 


mesmo agora.  Não há muitas mulheres no Japão?  Por consequência, nesta altura, a Bênção 


tornar-se-á um problema, e vocês precisam dar testemunho e trazer três pessoas cada um, uma das 


quais, pelo menos, tem de ser um homem mais velho que vocês.  (228-167, 27.3.1992) 


 


Foi o Japão que dividiu a península coreana em Norte e Sul.  Por esta razão, deve ir para a origem 


e influenciá-la.  Por conseguinte, estou a unir a esquerda e a direita para voltar à posição do noivo.  


Tenho de regressar e transformar completamente mesmo Kim Il Sung.  A esquerda e direita são 


como irmãos.  Envolvi mesmo Kim Il Sung para restaurar os direitos dos pais, depois de restaurar 


os direitos do filho mais velho.  Portanto, logo que um domínio unificado se manifestar aqui, na 


península coreana, a civilização ocidental da democracia e a civilização asiática, esquerda e direita 


unir-se-ão, porque o comunismo terá desaparecido completamente.  (228-233, 3.4.1992) 


 


Vocês devem criar um ambiente onde possam rapidamente cumprir a missão da nação Eva, 


investindo tudo o que têm, com um coração de arrependimento, enquanto pensam em tudo no Japão.  


Ele está na posição de regressar, sob a direcção da Coreia do Norte e da Coreia do Sul.  De outro 


modo, não pode regressar ao lugar onde o pai habita.  Comigo, o Japão tem de criar uma linha de 


frente comum.  O governo japonês desconhece esta missão.  O Japão foi capaz de acumular 


dinheiro porque esse dinheiro tem de ser usado para a Ásia, através de mim.  (229-154, 11.4.1992) 


 


No passado, o Japão foi inimigo de muitas nações asiáticas.  Não tem nenhuma condição para vir 


para a Ásia, nesta altura, porque invadiu a Manchúria e outras nações.  Como nação invasora há 


quarenta anos, o Japão governou com uma mão de ferro.  Pessoas ainda vivas testemunharam essa 


realidade e porque se lembram, as nações asiáticas odeiam que o Japão desembarque nelas.  Mas 


se o Japão me colocar a mim e à Igreja da Unificação em primeiro lugar, pode ir para qualquer lugar 







na Ásia.  Esse é o caminho que a Igreja da Unificação devia seguir, no futuro.  Não há outra 


alternativa.  Sozinho, o Japão não é nada.  (229-154, 11.4.1992) 


 


Para se tornar a nação Eva, o Japão tem de cumprir a missão de Eva.  Quem abraçará a esquerda e 


a direita?  A esposa de Jesus tem de abraçá-las.  Originalmente, a nação de Israel e o Judaísmo 


deviam ter apoiado Jesus, mas não o puderam fazer.  Por consequência, agora, a igreja na posição 


de noiva tem de as abraçar.   


O Israel e Judaísmo pensavam que quando o Senhor viesse podiam espezinhar o mundo e tornar-se 


número um, permanecendo na posição mais elevada.  Essa era uma crença errada.  Em termos da 


providência de Deus, como uma religião feminina, deviam ter recebido o marido e cumprido a sua 


missão celestial, abraçando Roma e cuidando dela, juntos como um casal.  Porém, em vez de 


pensarem desse modo, pensaram que, quando o Messias viesse, destruiria Roma num instante, 


subordiná-la-ia ao seu país e dominá-la-ia.  Mas pensaram de modo errado.  O mesmo se passa 


com o Japão, o qual devia abraçar a esquerda e a direita porque é agora a nação Eva.  Devia ter 


esse tipo de consciência, não só externa, mas também internamente.  Essas são as características 


da nação Eva.  (237-200, 17.11.1992) 


 


A linhagem e direito de posse têm de ser convertidos.  O Japão herdou o direito de posse de 


Satanás.  Adão tem de se tornar o senhor, à frente de Satanás.  Antes de Adão se tornar o senhor, 


Deus tem de tornar-se o dono.  Mas Ele ainda não se tornou o dono.  Adão não se tornou o dono.  


Para recuperar o direito de posse que Eva perdeu, o Japão tem de ir ao encontro do mundo, pôr tudo 


em ordem e devolver tudo ao lado de Deus.  Para devolver esse direito de posse, ele não me pode 


dar nada directamente.  Tem de ser dado através dos meus filhos e da Mãe.  Tem de ser feito ao 


contrário; como acontece com o processo de restauração.  (229-154, 11.4.1992) 


 


Quando uma mulher vem a fazer parte da família do marido, ela não vai para lá de mãos vazias.  


Uma mulher devia ir, depois de ter acumulado bens.  A família que dá a sua filha em casamento, 


espera que os pais do marido e a sua família inteira tenham o desejo de expandir o direito de posse 


da noiva que vem para sua casa, dependendo da sua própria família.  O mesmo se passa com as 


famílias da Igreja da Unificação que dão as filhas em casamento para a causa do Reino do Céu.  O 


clã desejaria que o direito de posse estivesse sob a custódia do dono eterno da tribo e recebesse uma 


fundação sólida que não envergonhasse ninguém nesse domínio.  Esse é o mesmo objectivo que 


eles próprios desejam.  Não há dúvida acerca disso.   


O Japão precisa de ligar uma nova tradição da nação Eva às mulheres da Coreia, de modo a poder 


cumprir a sua missão.  De outra maneira, não é possível que o domínio de Eva do Japão se ligue 


com a Eva da Coreia.  O comício da Mãe, no dia dez de Abril, para a libertação das mulheres, 


permitiu que isso acontecesse.   


Com base na Mãe, as mulheres coreanas e japonesas são como Caim e Abel.  As mulheres 


coreanas estão na posição da irmã mais velha, por terem restaurado os direitos do filho mais velho.  


Mas, no curso da restauração, elas pertencem ao domínio de Abel.  Por conseguinte, as mulheres 







japonesas, enquanto passam por dificuldades, deviam ser absolutamente obedientes às mulheres 


coreanas.  Esse é o domínio de libertação para o mundo satânico.  Logo, as mulheres japonesas 


deviam tornar-se bons exemplos na Igreja da Unificação e estabelecer uma tradição modelo para as 


mulheres restauradas do mundo satânico.  De outro modo, elas não serão capazes de cumprir a 


missão da nação Eva, nos Últimos Dias.  (230-281, 8.5.1992) 


 


A missão do Japão é a missão da nação Eva.  Como Eva simboliza a mãe, o Japão tem de abraçar e 


digerir o comunismo, embora externamente tenha a aparência de uma democracia.  Por esta razão, 


Deus conferiu ao Japão os direitos económicos do mundo.  Devido à Queda, causada por Eva, o 


domínio do coração dos filhos, juntamente com a criação, caiu no mundo satânico.  Por isso, a 


missão de Eva consiste em abraçar os filhos e toda a criação, com o coração de Deus, e regressar 


com eles.  Todavia, Eva não tem o domínio do coração de Deus.  Esse domínio pertence ao Adão 


aperfeiçoado, que é o Senhor vindouro.  Consequentemente, eles têm de se unir.  Isso são a nação 


Adão e nação Eva.  (237-188, 17.11.1992) 


 


Vocês compreendem qual é a missão de Eva, não é verdade?  Vocês têm a missão de unificar a 


Coreia do Norte e a Coreia do Sul.  Até agora, não houve nem sequer uma pessoa que tivesse 


sabido que a missão do Japão consistia em unificar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, 


sacrificando para isso a sua própria economia.  (237-214, 17.11.1992) 


 


Esta é a minha conclusão.  O Japão tem de digerir os seus inimigos e mudar completamente a 


linhagem, direito de posse e domínio do coração, para cumprir a sua missão, sem vergonha, como a 


nação Eva.  Para isso, na família, ele tem de ir para além do modelo de “família normal”, que 


possa assumir responsabilidade pelo mundo perante Deus.  Vocês não deviam esquecer-se que 


estão destinados a cumprir esta solene missão; têm de estar preparados. 


A nação Eva tem de cumprir a sua missão, em termos de assuntos económicos.  Agora, vocês têm 


de entrar em acção, porque todos ouviram o que eu disse.  Disse-vos claramente como deviam agir, 


com base em teoria sólida; por consequência, agora têm de pô-la em prática.  Espero que todos 


tomem responsabilidade e conduzam o caminho.  (237-255, 17.11.1992) 


 


O Japão devia permanecer ao lado do Adão restaurado, e ajudar a purificar o Adão caído.  Mas, em 


vez disso, os círculos políticos no Japão estão a pensar nas vantagens económicas que podem 


ganhar através do seu intercâmbio com a Coreia do Norte.  Essa é uma ideia absurda.  O Japão 


será destruído se não investir a sua economia para levar a cabo a unificação da Coreia do Norte e da 


Coreia do Sul.  Se falhar em cumprir a missão da nação Eva, desaparecerá sem deixar quaisquer 


vestígios.  Por conseguinte, vocês, que são os soldados corajosos da Igreja da Unificação, têm de 


cumprir a vossa responsabilidade, por maiores que sejam os sacrifícios requeridos.  Deviam 


esforçar-se pela causa da unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, mesmo que tenham de 


abandonar a vossa família ou que o vosso clã seja arruinado.  Essa é a missão dos corajosos 


soldados da Igreja da Unificação.  Não é a minha missão.  (240-156, 11.12.1992) 







 


Se a esfera cultural Cristã, que é a noiva, se tivesse unido comigo, depois da Segunda Guerra 


Mundial, nunca teria havido esta espécie de curso de indemnização e, consequentemente, a Coreia 


do Norte e a Coreia do Sul nunca teriam sido divididas.  Eu obtive vitória, por ter transmitido à 


Mãe a vitória que consegui como homem.  Portanto, tenho de indemnizar de novo o fracasso da 


esfera cultural Cristã – o fracasso de há quarenta e sete anos, em receber o noivo, causado pelo 


facto de a nação Eva não ter cumprido a sua missão.  Por consequência, todas as mulheres 


coreanas e japonesas estão a ser envolvidas com a Mãe, que é Eva.  (240-156, 11.12.1992) 


 


O Japão tem a missão de nação Eva.  Os seus bens não são para os japoneses.  Tem o título de 


nação Eva, para que possa restaurar na Ásia, na nação Adão, o domínio substancial de Jesus.  A 


nação Eva tem de restaurar o corpo de Jesus.  (249-137, 8.10.1993) 


 


No momento crítico da Queda, uma mulher ansiará por dois homens.  Ela ansiará pelo arcanjo, em 


vez de Adão.  As mulheres japonesas, que estão na posição da nação Eva, deviam seguir-me, 


amar-me e respeitar-me, mais que qualquer outra pessoa, e unir-se através de mim, por causa da 


história em que o arcanjo se tornou o marido e antepassado.  Elas devem tornar-se a irmã mais 


nova.  Estou a salvar a irmã mais nova e a treiná-la para se tornar a noiva e futura esposa, porque a 


irmã mais nova caiu.  Assim, a minha missão consiste em educá-las para se tornarem mães, avós e 


rainhas.  (304-227, 8.11.1999) 


 


De um ponto de vista providencial, o Japão e a Coreia são uma só nação.  Os japoneses deviam 


aprender coreano, por razões providenciais.  De um ponto de vista geopolítico, a Coreia é como a 


Itália.  A Itália falhou na sua tentativa de unir o mundo, à volta da realeza.  Consequentemente, a 


península coreana foi escolhida em vez da Itália, e o corpo de Jesus, que foi perdido através da 


morte, tem de ser unificado neste lugar.  Desse modo, com base na perfeição da esfera cultural 


Cristã mundial, a unidade e unificação do corpo e mente têm de ser conseguidas com a Igreja da 


Unificação.  Avançando desse modo, no seio da civilização mundial, a partir de um continente 


asiático unificado, entraremos pela primeira vez na era da civilização do Pacífico.  (227-340, 


16.2.1992) 


 


Como é que o Japão se tornou uma nação tão poderosa?  Satanás sabe o que acontece, no curso do 


cumprimento da vontade de Deus.  Como ele sabe que, no fim, a providência de Deus terá como 


base a península coreana, cometeu actos terríveis com este povo, durante quarenta anos. 


Por conseguinte, assassinou brutalmente a rainha Min, a imperatriz da dinastia Chosun.  Desse 


modo, ele ocupou completamente a Coreia.  É por isso que os japoneses proclamaram: “Unidade 


do Japão e da Coreia”, significando que o Japão e a Coreia eram uma nação.  Satanás aproximou-


se da Coreia e tentou engoli-la, porque sabia que a providência de Deus se desenvolveria na 


península coreana.  Usando tal estratégia, esta península foi dominada pelo Japão, durante 


quarenta anos.  (229-25, 9.4.1992)  







 


Porque é que o Japão foi abençoado economicamente?  Porque foi apoiado pelas nações do mundo.  


Aquilo que foi perdido ao nível mundial, por Eva, foi a terra, pessoas e amor.  Portanto, para 


restaurar isso, o Japão, como nação Eva, deve entrar numa posição em que possa atingir uma 


economia de nível mundial.  É assim que a restauração tem lugar.  Estou a colocar os japoneses à 


frente, porque o Japão está na posição de cumprir a missão que lhe foi confiada.  Mesmo assim, 


eles deviam estar numa posição mais elevada que qualquer outro povo, em termos de coração. É 


assim que os japoneses têm de ser, em termos de coração,.  (62-324, 26.9.1972) 







CAPÍTULO V 


 


Todas as Civilizações Frutificarão na Península 


 


1. A Civilização Peninsular e a Coreia 


 


1.1. A tendência da civilização mundial 


 


As civilizações antigas emergiram do continente.  A civilização humana, que veio das margens do 


Rio Nilo no Egipto, mudou para as civilizações peninsulares e estabeleceu uma esfera de civilização 


mediterrânica na Grécia e na península da Itália.  A civilização peninsular foi transferida para 


civilizações insulares, criando assim uma esfera de civilização atlântica baseada na Grã-Bretanha, 


uma nação insular. 


Finalmente, a civilização insular da Grã-Bretanha atravessou o Oceano Atlântico e estabeleceu o 


milagre da civilização moderna no continente americano, criando assim a esfera da civilização do 


Pacífico.  (78-254, 7.6.1975) 


 


A esfera cultural arcangélica teve a sua origem na civilização do Rio Nilo, estabelecida no Egipto.  


Em seguida, moveu-se para a civilização grega, uma civilização peninsular, centrada no Mar 


Mediterrâneo, e culminou na civilização romana.  Então, porque é que a expansão da civilização 


teve de girar em direcção às esferas ocidentais?  Foi inevitável devido à Queda.  (/9-72, 1.6.1975) 


 


O lugar de origem da civilização tem de ser uma área onde as quatro estações são distintas, e 


também uma região peninsular.  Uma tal região devia existir.  Que é uma região peninsular?  A 


terra simboliza o Céu, e a água, o mar.  A península liga os dois.  É assim que operam todos os 


princípios do Céu e terra.  Nesse sentido, a península italiana, como uma região peninsular, 


contribuiu para a cultura mundial.  Esta foi a primeira paragem para as civilizações do passado.  


Vocês deviam estar cientes que esta civilização peninsular centrada em Roma, esta área com uma 


civilização integrada, emergiu com a autoridade das eras passadas da história.  Passou também 


através das civilizações egípcia e grega, para se tornar uma área abrangente.  (107-300, 8.6.1980) 


 


Como uma nação insular, o Japão foi a primeira na Ásia a incorporar a civilização ocidental.  A era 


presente será uma era de civilização peninsular.  A península coreana é o lugar onde se unem as 


civilizações orientais e ocidentais.  Como o historiador Spengler mostrou, o desenvolvimento e 


queda de civilizações têm estado a ocorrer como as mudanças das quatro estações do ano.  A era 


da civilização atlântica acabou agora, precedendo a era da civilização do Pacífico.  (115-171, 


11.10.1981) 


 


Que espécie de pessoas são os coreanos?  São uma raça que devia herdar a história global das 


esferas culturais, e que pode estabelecer condições para restaurar os problemas da civilização 







baseada na península italiana.  A Coreia é uma tal região.  A reunificação da Coreia do Norte e do 


Sul significa a unificação dos mundos democrático e comunista.  Além disso, a independência da 


Coreia é uma restauração do fracasso do povo de Israel.  É por isso que, Israel e a Coreia, ambas 


recuperaram a sua soberania em mil novecentos e quarenta e oito.  (139-109, 28.1.1986) 


 


A Coreia tem a história mais curta da Ásia, nos tempos modernos, e é a única nação que pode 


absorver as culturas e religiões globais do Este e do Oeste.  Desde o Confucionismo, passando 


pelo Budismo até ao Cristianismo, a Coreia aceitou-os todos.  Durante este curto período de 


quarenta anos, a Coreia absorveu e assimilou os produtos da civilização ocidental e produziu os 


frutos dela.  Um fruto é algo como uma semente.  Portanto, a civilização peninsular só se torna a 


base da felicidade quando vai para além do mundo do amor, que se torna estabelecido idealmente 


pela criação de uma base que possa salvar o mundo.  De outro modo haverá destruição no mundo.  


(179-122, 1.8.1988) 


 


Não falei antes da civilização peninsular?  Não disse que a civilização peninsular se tinha 


desenvolvido como uma cultura dupla, e que a península coreana devia ser lembrada sempre que 


um vulcão entrar em erupção no Japão?  É por esta razão que vos tenho estado a dizer que 


construam barcos.  Construíram-nos?  Isso pode vir a acontecer.  Por consequência, os 


japoneses e americanos não deviam ser arrogantes.  Se se comportaram arrogantemente em ambas 


as costas do Oceano Pacífico, Deus não poupará estes dois.  A América e o Japão ambos serão 


atingidos.  Não oro para que isto aconteça, mas é razoável concluir que isto aconteceria 


inevitavelmente se o Japão cometesse um erro.  É uma afirmação válida, considerando o 


julgamento histórico entre o bem e o mal.  (198-237, 3.2.1990) 


 


O mundo devia ser unificado com base na corte papal em Roma, a civilização peninsular.  


Contudo, como o Vaticano não cumpriu a sua responsabilidade, a providência foi expandida para a 


Grã-Bretanha.  Quando isto forma um circulo, tem de passar pelo Japão, uma nação insular.  O 


Japão é o sucessor da esfera cultural da Grã-Bretanha.  Por conseguinte, a era de prosperidade do 


Japão durou cento e vinte anos, desde mil oitocentos e sessenta e oito até mil novecentos e oitenta e 


oito.  O período de cento e vinte anos que cobriu os períodos Meiji, Taisho, e Showa, é 


precisamente como o período de cento e vinte anos cobrindo os reinos dos reis Saul, David e 


Salomão.  O imperador Hirohito morreu em Janeiro de mil novecentos e oitenta e nove, não 


morreu?  Foram exactamente cento e vinte anos.  Durante este tempo, o Japão herdou 


completamente a esfera cultural da Grã-Bretanha.  Não se diz na literatura ocidental: “Se se trata 


de drama, tem de ser da Grã-Bretanha”?  A civilização e investigação mecânica modernas 


começaram na Grã-Bretanha, mas os seus frutos foram tirados pela Alemanha.  Isto era inevitável 


porque ela estava no lado satânico.  (199-78, 15.2.1990) 


 


Devido à Queda de Adão e Eva, indemnização foi paga durante um longo tempo, através do curso 


da história, durante milhões de anos.  Sangue foi derramado, à medida que indemnização estava 







sendo paga.  Hoje, o Rev. Moon tem de restaurar o estado original das coisas antes da Queda, e ir 


para além da nossa era, pela descoberta dos antecedentes lógicos da história, tecendo tudo o que foi 


destruído e remendando tudo o que foi esburacado.  É por este motivo que Adão, Eva, e os três 


arcanjos têm de ser restaurados, com base em Deus.  A providência move-se então para a Coreia e 


produz frutos.  A Coreia e o Japão têm de fazer isto.  Os fracassos da península e ilha, da 


península italiana e da Grã-Bretanha, têm de ser restaurados por indemnização.  A civilização 


peninsular centrada na corte papal em Roma dominou o mundo.  Para indemnizar isto, a 


providência tem estado a desenvolver-se novamente, com base nos EUA.  Como Jesus foi 


assassinado na Ásia, o seu corpo assassinado tem de ser recuperado, e os sons da trombeta, 


assinalando o ideal do Reino do Céu na terra e a libertação de todas as nações, devia soar através da 


Ásia.  (207-270, 11.11.1990) 


 


Depois disso, a providência tem de passar pela península coreana.  Portanto, a península tem de 


ser restaurada por indemnização.  Como no tempo da corte papal em Roma, estamos a entrar na 


era da civilização peninsular, com base na Igreja da Unificação, que representa toda a autoridade do 


mundo.  Algo representando o Vaticano aparecerá, para indemnizar a história das culturas 


mundiais e toda a religião.  Por consequência, a democracia emergiu, mantendo a sua base contra 


o comunismo.  Uma confrontação emergiu entre o comunismo, na lado satânico, e a democracia, 


no lado celestial.  (225-30, 1.1.1992) 


 


Se a península coreana simboliza o órgão reprodutor masculino, então, o Japão simboliza o órgão 


reprodutor feminino.  Estes dois têm de tornar-se um.  Um mundo unificado aparece quando estes 


dois se tornam um.  É por isso que a Coreia é chamada a nação Adão, e o Japão, a nação Eva.  


(251-147, 17.10.1993) 


 


1.2. A missão da civilização peninsular do ponto de vista do Princípio 


 


A história, como um todo, é realmente interessante.  Quando vocês consideram o lugar do 


aparecimento da cultura, verão que portos ou penínsulas, onde a terra encontra o oceano, se 


tornaram o berço da civilização.  Do mesmo modo, quando consideram o lugar do aparecimento 


de civilizações antigas, como a grega e a italiana, verão que elas se desenvolveram na proximidade 


de um vasto oceano, península ou rio.  É um facto histórico que civilizações se desenvolveram em 


tais lugares.  Porquê?  Porque são pontos de convergência.  Podemos geralmente compreender 


que todas as coisas são criadas através da harmonia da convergência.  (95-23, 11.9.1977) 


 


Quando observamos o berço de civilizações, de um ponto de vista geográfico, vemos que se 


desenvolveram com base no clima, durante o curso da história.  Então, que tipo de lugar é o mais 


ideal?  Podemos concluir que o local ideal é aquele que tem quatro estações e liga o mar à terra.  


Em termos de clima, devia ser uma área com quatro estações.  Devia ser uma península, assim 


como uma área com quatro estações distintas.  Que é uma região peninsular?  A terra simboliza o 







Céu, e a água, o mar.  A península liga os dois.  É essa a realidade do mundo.  É assim que 


operam todos os princípios do Céu e terra.  Nesse sentido, a península italiana, como uma região 


peninsular, contribuiu para a cultura mundial.  Esta foi a primeira paragem para as civilizações do 


passado.  Vocês deviam estar cientes que esta civilização peninsular, centrada em Roma, esta área 


com uma civilização integrada, emergiu com a autoridade das eras passadas da história.  Passou 


também através das civilizações egípcia e grega, para se tornar uma área abrangente.  (107-300, 


8.6.1980) 


 


Sabemos que as nações peninsulares, circundadas pelo mar, são os lugares onde floresceram as 


civilizações importantes da história.  Muitas crenças religiosas e ideologias emergiram de nações 


peninsulares e guiaram a esfera espiritual da humanidade.  Elas são a filosofia grega, que começou 


na península Balcã; a cultura Cristã, que floresceu na península italiana; a cultura Hindu e filosofia 


da Índia; a cultura Islâmica da península da Arábia; a cultura Budista, que produziu frutos nas 


penínsulas do sudoeste asiático; a arte da navegação da península ibérica; e a cultura nórdica da 


península escandinava.  Deste modo, podemos ver que as nações peninsulares exerceram a maior 


influência na história cultural do mundo.  (279-288, 22.9.1996) 


 


O Planeta Terra consiste de terra e oceanos.  O meu ponto de vista é que os oceanos 


desempenharam um papel maternal, começando com o nascimento das mais simples formas de vida.  


O oceano simboliza a feminilidade, porque nutre e abraça a vida, enquanto se pode dizer que a terra 


simboliza a masculinidade.  Por esta razão, as nações insulares, localizadas no oceano, são nações 


que representam a mulher, e as nações peninsulares, adjacentes às nações continentais e continentes, 


são nações que representam o homem.  As pessoas das nações peninsulares, em particular, têm 


tenacidade e intrepidez, derivadas de uma vida de preparação para ataques de inimigos, tanto do 


continente como do mar.  Além disso, devido ao seu espírito pioneiro e disposição aventureira e 


progressiva, elas produziram uma brilhante cultura e disseminaram-na pelo mundo.  (279-208, 


20.8.1996) 


 


A terra, na qual vivemos, está dividida em terra e mar.  De um ponto de vista geográfico, entre 


estes dois, as penínsulas estão numa posição intermédia, ligando os continentes ao mar.  Desde 


tempos antigos, as penínsulas desempenharam sempre um papel importante na formação de 


civilizações.  A Grécia e Roma, nas quais civilizações antigas floresceram, também estavam 


localizadas numa península.  As civilizações de Espanha e Portugal também se desenvolveram 


numa península (península ibérica).  Hoje, estas civilizações, contudo, têm de expandir-se ao 


mundo e produzir uma nova civilização no Este e no Oeste.  A península coreana, na Ásia, é o 


lugar onde esta civilização deve emergir.  (115-171, 10.11.1981) 


 


A Grã-Bretanha é a nação do tipo Eva, a América, a nação do tipo Abel, e a França, a nação do tipo 


arcanjo.  A mãe devia vir abraçar o filho, procurando estas nações.  Como aquilo que foi perdido 


foi encontrado deste modo, a seguir, o pai devia ser recuperado.  Estamos à procura da nação Adão, 







porque ela é a nação do Senhor vindouro, e é a península coreana. 


Porquê a península coreana?  Porque ela é como a península italiana.  Aquilo que foi perdido, 


com base no Vaticano, tem de ser restaurado através de indemnização.  Aquilo que foi perdido no 


Oeste, com base na península italiana, tem de ser encontrado no Este.  Por esta razão, a península 


coreana torna-se um problema global.  A península coreana é a fronteira entre a vida e a morte.  


O Norte e o Sul foram divididos entre comunismo e democracia, com Kim Il Sung no Norte, e Sun 


Myung Moon no Sul.  É assim.  No Norte, não chamam a Kim Il Sung, “Pai”?  No Sul, não me 


chamam a mim, “Pai” ou “Verdadeiro Pai”?  Quem libertará esta situação?  O presidente não 


pode; a libertação está nas minhas mãos.  (201-52, 28.2.1990) 


 


Situada no Mar Mediterrâneo, Roma foi um estado poderoso com uma história de mil anos.  É 


interessante que tivesse permanecido até hoje, sem desaparecer.  O Mar Mediterrâneo e Roma são 


como a união entre uma mulher e um homem; a união entre côncavo e convexo.  A península 


coreana é rodeada pelo Japão, nesse tipo de posição, centrada na civilização do Pacífico, a um nível 


global.  É exactamente o mesmo.  Esse local não é a Indonésia ou Singapura.  Na Ásia, só há 


uma Coreia.  Por esta razão, três nações, no nordeste da Ásia, são a questão a debater.  Se elas 


forem ocupadas, toda a Ásia é ocupada.  (259-249, 10.4.1994) 


 


Em que posição está a península coreana?  Na mesma posição que Roma.  Está na mesma 


posição que o Vaticano, em Roma.  Então que espécie de nação é a Coreia?  Está destinada a 


tornar-se uma nação que pode ordenar todas as religiões da humanidade, através das eras na história, 


de acordo com a vontade de Deus, e carregar a responsabilidade pela construção de um mundo e 


Reino do Céu unificados.  Porquê?  Porque se está a aproximar o tempo para o destino final da 


cultura que possa representar a autoridade papal que influenciou o mundo, com base no Vaticano e 


península italiana.   


Quando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul forem unificadas, com base em antecedentes culturais 


comuns, e tomarem essa posição, deviam permanecer na posição de influenciar as religiões e todas 


as pessoas do mundo.  Só então, pode uma esfera religiosa em conformidade com a vontade de 


Deus, que escolheu Israel, manifestar-se.  Só então serão estabelecidos um povo e nação, de 


acordo com a vontade de Deus.  (168-312, 1.10.1987) 


 


Roma tinha continuado as suas tradições, como um simples estado independente.  Do mesmo 


modo, na Ásia, a península coreana está na mesma posição que Roma.  Embora a Coreia esteja 


situada entre nações poderosas, não pereceu, mas sobreviveu até hoje.  A divisão entre Norte e Sul 


aconteceu pela primeira vez na história.  Evidentemente que houve um tempo em que três reinos 


existiram, mas foi a primeira vez que a Coreia foi dividida entre Norte e Sul, devido à direcção do 


pensamento global e envolvimento das nações do mundo.  Porque é que a Coreia do Norte e do 


Sul lutam uma contra a outra?  Quando consideramos Jesus, a sua mente e corpo foram separados 


numa península.  Por consequência, para restaurar por indemnização a separação entre a mente e o 


corpo, uma península é necessária.  Logo, de um ponto de vista geopolítico, podemos ver que o 







Senhor tem de vir para a Coreia.  (195-197, 15.11.1989) 


 


Para onde devia o Japão voltar agora?  Devia regressar para uma posição semelhante à da 


península romana.  Então, devia ligar-se ao continente.  O ponto focal, que permite esta ligação, é 


a península coreana.  Não é a península indochinesa, da Malásia ou Singapura.  Só há um 


Extremo Oriente.  Essa região só pode ser a península coreana.  (204-161, 8.7.1990) 


 


A Coreia é a nação de tipo Adão, e o Japão é a nação de tipo Eva.  Porque é que o Japão é a nação 


de tipo Eva?  O Japão é uma nação insular.  Uma ilha anseia sempre pela terra.  O oceano não 


simboliza a mulher?  As nações insulares simbolizam a mulher.  Esta relação é formada com base 


na península coreana e Japão.  Também há nações nas posições dos três arcanjos.  O arcanjo 


asiático é a China, o arcanjo Cristão ocidental do lado celestial é a América, e o arcanjo mau é a 


União Soviética.  Estes são os três arcanjos.  (207-270, 11.11.1990) 


 


A era da civilização do Pacífico manifestar-se-á com base na península coreana.  O Japão é 


exactamente como o útero de uma mulher.  Estes dois têm de tornar-se um.  Por conseguinte, o 


Japão tem de restaurar por indemnização todos os erros do Cristianismo e da Grã-Bretanha.  Os 


fracassos do Vaticano têm de ser ultrapassados, com base na península coreana.  O ideal do 


Vaticano, o ideal Cristão, e o palácio real ideal para o segundo advento do Senhor, deviam ser 


estabelecidos.  Como o corpo de Jesus foi perdido na Ásia, a esfera cultural Cristã tem de ser 


combinada tanto espiritual como fisicamente, na Ásia, para criar uma esfera cultural unificada.  


(226-134, 2.2.1992) 


 


Se a península coreana é a nação de tipo Adão, então, o Japão é a nação de tipo Eva.  Porque é a 


Coreia a nação de tipo Adão?  Geograficamente, a península coreana parece-se exactamente com o 


órgão reprodutor masculino.  O mesmo se pode dizer de Roma.  O Mar Mediterrâneo é como as 


partes privadas de uma mulher, e a Itália é como o órgão sexual masculino.  Portanto, estes dois 


têm de tornar-se um.  A cultura nunca pode deixar esta área.  Quando uma cultura única se 


enraíza não pode partir, porque está na mesma posição que se tivesse permanecido na fundação de 


amor.  Quando se considera tudo, de um ponto de vista geopolítico, o Mar Mediterrâneo parece-se 


exactamente com a união entre um homem e uma mulher.  (235-80, 29.8.1992) 


 


A civilização mundial desenvolve-se à medida que forma um circuito à volta do globo.  Por outras 


palavras, a civilização moveu-se da civilização continental do Egipto para a civilização peninsular 


de Roma e da Grécia, em seguida para a civilização insular da Grã-Bretanha e atingiu a civilização 


continental da América.  A civilização continental está agora a mover-se para o Oeste, 


atravessando o Oceano Pacífico, passando através da civilização insular do Japão e culminando, 


ultimamente, na civilização da península coreana, para se ligar com a Ásia.  A cultura consolidada 


aqui é de um nível elevado e criará um novo mundo.  (115-171, 10.11.1981) 


 







O fluxo da história não parará aí (no continente Norte Americano).  Estou plenamente consciente 


dos planos de Deus que esta civilização atravesse o Oceano Pacífico, desabroche como uma nova 


civilização insular, no Japão, uma nação insular comparável à Grã-Bretanha e, em seguida, 


estabeleça aqui, na península coreana, a qual corresponde à península italiana, uma civilização 


abrangente, comparável à civilização romana no passado, para criar um mundo único e formar uma 


nova esfera de civilização unificada, adjacente ao continente asiático.  (78-254, 7.6.1975) 


 


No Pacífico, uma invasão da península coreana seria um assunto de grande preocupação.  É por 


isso que o arquipélago japonês está a proteger a península, deste modo.  Por outras palavras, a 


mulher é como a carne, e o homem, como o osso.  A carne e os ossos formam um só corpo.  Se 


forem duas entidades, serão coisas separadas.  Estes dois são necessários, com base no amor.  Por 


mais Adãos que possa haver, sem uma Eva isso não tem significado.  Do mesmo modo, estes dois 


deviam cooperar num nível global e produzir o fruto do amor cósmico.  (183-164, 31.10.1988) 


 


A razão por que o Japão é abençoado, é que é a nação na posição de Eva.  Tudo o que foi perdido 


tem de ser restaurado, começando pelas coisas materiais, porque Eva caiu.  Para onde devia isto ir, 


com base no Japão, que recebeu as bênçãos materiais do mundo?  Devia ir para o continente 


chinês, passando através a península coreana.  Devia ir para o vasto continente chinês.  


Originalmente, quando Jesus chegou, a China e a Índia eram nações culturais e religiosas.  As 


esferas culturais baseadas no Hinduísmo e Budismo tinham a responsabilidade de absorver o 


Império Romano, pela formação de uma trindade, quando Jesus veio.  Se a nação de Israel e o 


mundo arábico, no Médio Oriente, se tivessem tornado um, ter-se-iam ligado à Índia.  Em termos 


de raça, o povo da Índia pertence à linhagem europeia.  A Ásia ter-se-ia ligado à Índia, e a Índia 


podia ter-se ligado à China, através de Burma.  Se estas esferas se tivessem combinado com a 


civilização religiosa da China e assimilado Roma, num domínio global, então, um único Reino do 


Céu podia ter sido criado na terra.  (135-317, 15.12.1985) 


 


O Japão é uma ilha, emergindo do oceano, enquanto a Coreia está ligada ao continente.  O 


continente, mais vasto, torna-se a terra natal primária do desejo de Deus.  A ilha pode ser 


considerada como uma terra natal secundária.  A ilha anseia sempre pela terra.  Vocês deviam 


estar cientes destas coisas e saber como estabelecer uma ligação com a terra natal mais vasta, não só 


aqui na Coreia, mas também na China, na União Soviética e no continente inteiro.  Desse modo, 


devíamos agir de maneira que Deus possa permanecer nesta terra, na nossa terra natal, e dizer: 


“Este é verdadeiramente o lugar ideal para viver com todas as pessoas do mundo”.  Aqueles que 


estão determinados a viver uma tal vida podem viver no domínio de libertação, logo que forem para 


o mundo espiritual.  Fronteiras nacionais desaparecerão.  (209-19, 24.11.1990) 


 


A civilização moderna, até agora, tem apoiado a autoridade de Roma, representando os mil e 


duzentos anos de história centrada em Roma.  Do mesmo modo, uma esfera cultural eterna será 


formada através do novo mundo milenar, centrado na península coreana, na Ásia.  Isso tem de ser 







substancialmente restaurado por indemnização.  Essa é a península coreana.  (168-67, 1.9.1987) 


 


2. A Missão Providencial da Península Coreana 


 


2.1. A península coreana é uma encapsulação do mundo 


 


Na península coreana, a República da Coreia está destinada a lutar e triunfar sobre o comunismo.  


Quando o fizer, desempenhará um papel activo no mundo; todavia, se for derrotada pelo 


comunismo, a República da Coreia desaparecerá sem deixar vestígios.  A guerra do Vietname é um 


bom exemplo do tipo de destino trágico que espera depois da derrota.  A Coreia do Norte 


representa o mal, enquanto a República da Coreia representa o bem.  O Diabo controla a Coreia do 


Norte, enquanto Deus está do lado da República da Coreia.  Deste modo, a península coreana está 


a tornar-se uma área, na história humana, na qual o bem e o mal estão na confrontação mais 


violenta no mundo.  Todo o mal no mundo desaparecerá quando o bem ultrapassar e derrotar o mal 


nesta área.  Através da história providencial, Deus tem estado ardentemente à espera de uma 


vitória completa, conseguida através da união do povo coreano e das pessoas livres do mundo.  


(129-331, 14.12.1983) 


 


Como uma raça cultural, com uma longa história que se estende ao longo de cinco mil anos, o povo 


coreano tem vivido desde tempos antigos uma rica vida espiritual, imersa numa tradição de venerar 


o Céu.  Os nossos antepassados aceitaram o Budismo e o Confucionismo, para formar uma cultura 


radiante.  Embora a história do Cristianismo não tenha sido longa, hoje nós tornámo-nos uma 


ardente nação Cristã, que representa o mundo em nome e de facto.  Além disso, muitas religiões 


de alto nível têm sido amalgamadas na cultura espiritual do nosso povo.  O facto de várias 


religiões diferentes coexistirem é um aspecto único da nossa cultura.  Isto exerceu uma boa 


influência na cultura e criou harmonia.  Considerando a natureza original do povo coreano, com a 


sua tradição inerentemente forte de venerar o Céu, não penso que o comunismo ateu se enraizará na 


península.  Se existe um Deus vivo, estou convencido que Ele mostraria ao mundo o exemplo de 


derrotar o comunismo, através do povo coreano.  (130-13, 18.12.1983) 


 


As tribulações do povo coreano são providenciais e têm um significado que vai muito para além da 


nação.  Deus está ansiosamente à espera que esta raça ultrapasse estas tribulações.  A península 


coreana pode ser chamada o legado combinado da história mundial onde o Oriente e o Ocidente, 


Sul e Norte se encontram e onde a confrontação e caos entre o espírito e a matéria, espiritualidade e 


materialismo estão condensados.  O turbilhão nesta península é semelhante às convulsões de uma 


mulher parturiente que carrega uma nova era no seu útero.   


As dificuldades que o povo coreano e a nação enfrentam agora, não podem ser resolvidas 


independentemente da vontade e providência de Deus.  Acredito que podem ser resolvidas em 


conjunto com o mundo, em vez de pela Coreia sozinha.  O povo coreano devia despertar para a 


vontade de Deus e ultrapassar dificuldades, seguindo aquele que foi enviado por Deus, com a 







finalidade de guiar as esferas espirituais do mundo.  (135-238, 11.12.1985) 


 


Portanto, nesta altura da história, as nações poderosas circundantes que têm interesse na península 


coreana, foram reunidas pela Igreja da Unificação.  É esse o caso da União Soviética, Estados 


Unidos, China comunista e Japão.  Reuniram-se aqui para serem usadas num momento particular 


no futuro.  Um porta-bandeiras da civilização Cristã, que pudesse ligar a vontade de Deus ao 


mundo, devia ter aparecido neste lugar e iniciado um movimento para unir o Cristianismo.  Era a 


minha intenção subjugar o Cristianismo mundial, dentro de sete anos.  (135-317, 15.12.1985) 


 


2.2. Uma esfera cultural unificada centrada na península coreana 


 


Tal como todas as civilizações europeias se uniram com base em Roma, hoje a Coreia está numa 


posição semelhante; assim, Roma será reconstituída na península coreana.  Por conseguinte, sem 


unir a Coreia, o Japão e os Estados Unidos, este assunto global não pode ser resolvido.  É essa a 


nossa posição actual.  (166-294, 14.6.1987) 


 


Todos vocês deviam amar a Coreia.  A finalidade de Deus, ao preparar a Coreia, devia ser 


cumprida, e ela devia tornar-se a terra natal.  No futuro, a península coreana inteira devia tornar-se 


um lugar sagrado.  Não devíamos recuperar a península de Liaotung, na Manchúria, que foi no 


passado território coreano?  O povo de Israel vendeu Jesus para recuperar a sua nação.  Então, 


vocês pensam que eu, que vivo com o título do “Segundo Advento do Senhor”, não seria capaz de 


recuperar a nossa terra nativa?  Ainda que a União Soviética obstruísse o meu caminho, eu levaria 


isto até ao fim.  Terei de entrar em negociações para recuperar a nossa terra nativa e aquilo que nos 


pertencia durante a antiga dinastia Sung, que mais tarde foi tomado pela União Soviética.  (168-49, 


30.8.1987) 


 


A Coreia do Norte fica situada a trinta milhas a norte deste preciso lugar.  Democracia e 


liberalismo estão em confrontação com o regime comunista de Kim Il Sung da Coreia do Norte, a 


qual é a sociedade mais fechada do mundo.  Neste território dividido, um lado afirma Deus, 


enquanto o outro toma a posição exactamente oposta e nega Deus.  Não há outro lugar, senão a 


península coreana, que manifeste mais clara e distintamente as diferenças entre estes dois mundos, 


que estão nas duas extremidades de um pólo.  A península coreana é uma encapsulação de todos os 


lugares no mundo inteiro, onde existe conflito entre liberdade e ditadura, bem e mal, e democracia e 


comunismo.  (168-234, 21.9.1987) 


 


Quando vocês observam as nações que rodeiam a Coreia de hoje e consideram a situação do mundo, 


verão que seria desfavorável para as nações poderosas, se a guerra rebentasse na península coreana.  


A China comunista, em particular, precisa de reviver de modo a estimular o desenvolvimento da sua 


ciência e tecnologia, e juntar-se às fileiras das nações desenvolvidas.  Se a Coreia do Norte, 


contudo, invadisse o Sul, isso criaria problemas consideráveis para a China. 







A China comunista está a pensar em associar-se com a Coreia, a partir de agora.  Estou plenamente 


consciente disto.  Porque não o Japão?  Como o Japão invadiu a China, os chineses acreditam 


que o Japão invadirá a sua economia.  Considerando esta situação, em que a China comunista está 


a tentar relacionar-se com a Coreia, uma invasão do Sul, pela Coreia do Norte, não é algo que a 


China desejasse.  Então e o Japão?  O Japão, do mesmo modo, não quer isto.  Também quer ter 


intercâmbio com a Coreia.  (170-212, 15.11. 1987) 


 


A população chinesa é cerca de um bilião e duzentos milhões de pessoas.  Há cerca de duzentos e 


quarenta milhões de pessoas nos Estados Unidos, e duzentos e setenta milhões na União Soviética.  


Há muitas nações desenvolvidas e poderosas que dominam o mundo, mas, comparada com elas, 


quão infortunada tem sido a Coreia, até agora?  Mesmo para além de ser infortunada, a Coreia era 


uma nação fraca e miserável.  No entanto, durante os seus cinco mil anos de história, a Coreia 


possuía grande parte das vastas terras que hoje pertencem à China.  O povo coreano não gosta de 


lutar.  É um povo que ama a paz.  Não há registos na história acerca da raça Balhae?  Não tem 


isto sido um problema, até agora, em círculos académicos?  Essa raça era chamada povo de 


“Dong-yi” e diz-se que entraram na península coreana.  Eram um povo que, cansado da vida nas 


terras áridas do continente chinês, onde numerosas tribos estavam em confrontação entre si, tinha 


procurado refúgio na península coreana, tendo atravessado o Rio Tumen e Rio Yalu  (172-279, 


24.1.1988) 


 


No nome das pessoas virtuosas do passado, vocês estão no processo de defender a libertação da 


reunificação da Coreia do Norte e do Sul, de modo a organizar a tribo, povo e nação, com base na 


fundação ideal da família pela qual ansiaram.  Assim, deviam estar cientes do facto extraordinário 


que, no dia em que a flor da libertação desabrochar, uma era orgulhosa na história descerá sobre a 


península coreana, durante a qual a bandeira da unificação pode ser erguida mais alto que o cume 


dos Himalaias, em todas as nações.  Se não estão cientes disto, as realizações que acumulei virão 


amaldiçoar-vos e julgar-vos.  O amargo ressentimento dominado por lágrimas de sangue que 


emergiram para além do desfiladeiro da morte, e as realizações da história aqui, que estão 


entrelaçadas como um cristal, passarão julgamento sobre vocês.  (173-115, 7.2.1988) 


 


De um ponto de vista geopolítico, o Japão é uma nação insular. Afinal, as nações insulares não 


podem viver em isolamento.  É por isso que o Japão precisa estabelecer laços com o continente.  


Correntemente o Japão está a manter laços com o continente americano, através do Oceano Pacífico.  


Estas duas nações eram inimigas há quarenta anos, durante a Segunda Guerra Mundial.  A 


singularidade deste povos é que lutaram entre si, como inimigos.  Mas em que direcção se moverá 


o Japão?  Devia atravessar o Oceano Pacífico, para ir às costas da América, ou ligar-se ao 


continente?  Esta é a questão.   


O caminho mais curto é ir através da península coreana.  Não devia ligar-se através da Sibéria ou 


da China comunista.  O Japão não pode entrar na China comunista e digerir o caos lá.  Não pode 


digerir o bilião e duzentos milhões de pessoas da China comunista.  É também incapaz de digerir a 







União Soviética, a qual é a nação dominante no vasto mundo comunista.  Deste ponto de vista, o 


Japão está numa situação onde não tem outra alternativa senão ligar-se à Coreia, com base nos 


Estados Unidos.  (177-14, 15.5.1988) 


 


Como todos vocês estão cientes, a guerra russo-japonesa começou por causa da península coreana.  


O mesmo é verdade em relação à guerra sino-japonesa.  Se vocês considerarem a origem da 


Grande Guerra Asiática, nos tempos modernos, verão que começou com o incidente na ponte de 


Marco Pólo.  A causa de tumulto na Ásia, durante os tempos modernos, encontra-se inteiramente 


na Coreia, a qual foi o ponto focal dos acontecimentos.  A Coreia foi a base.  A China também 


precisava da Coreia.  A Coreia está situada num lugar muito interessante, cobiçado tanto pela 


União Soviética como pelo Japão.  O Japão não pode estender a sua influência política ao mundo, 


sem se ligar primeiro ao continente.  Considerando isto, se a Coreia do Norte, apoiada pela União 


Soviética, insistisse em eleições em conjunto para o Norte e Sul, e se a Coreia do Sul também 


respondesse, pedindo a abolição do trigésimo oitavo paralelo, a União Soviética ficaria 


verdadeiramente satisfeita!  De que precisa a União Soviética?  Precisa da península coreana, 


como a sua fortaleza no Pacífico.  Se a União Soviética puder ocupar a península coreana, então 


pode apertar o pescoço ao Japão e poderá também ter a China ao alcance dos canhões.  (178-12, 


27.5.1988) 


 


Agora entrámos na fase onde posso recuperar a nação.  Portanto, nem o partido do governo nem o 


partido da oposição são os donos.  Rodeada por quatro nações poderosas, a península coreana está 


a ser marginalizada por estes quatro mestres.  O centro desta nação é a Igreja da Unificação.  Não 


fui eu o primeiro a pedir a reunificação da Coreia do Norte e do Sul?  Estamos a pedir a criação de 


um governo unificado entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.  Considerando isto, é necessário 


ter-se a habilidade de digerir estas quatro nações poderosas, se se quiser levar a cabo a reunificação 


das duas Coreias.  Até agora, eu tenho estado a fazer tal trabalho na América e Japão, assim como 


na China comunista e na União Soviética.  Agora estamos a entrar na era onde elas se podem 


tornar uma só, se eu levantar o peso que tinha sido firmado ao solo.  (178-231, 4.6.1988) 


 


Quando falamos da pulsação de energia na península coreana, então esta pulsação está ligada ao 


destino da Coreia.  Está ligada à prosperidade celestial e mesmo ao destino nacional.  Que é o 


destino nacional?  Eu considero-o como a sorte da nação, a direcção que ela está a tomar.  A 


direcção que a Coreia toma, em termos da sua sobrevivência, permitirá que a República da Coreia 


prospere quando o seu pulso bater com vigor, e estiver bem ligada ao mundo.  A República da 


Coreia devia criar um mundo unido, pela união com a prosperidade celestial e pulso do mundo, e 


pela atracção do apoio da prosperidade.  (178-265, 8.6.1988) 


 


O comunismo tem de desaparecer.  O mundo democrático devia também desaparecer.  O mundo 


democrático é baseado no humanismo, e o mundo comunista é baseado no materialismo.  Ambos 


expulsaram Deus.  O Vaticano em Roma tentou levar a cabo a unificação do mundo, baseada no 







teísmo, e estabelecer um reino ideal.  Devido ao seu fracasso, contudo, a providência regressou e 


isso tem de ser ultrapassado pelo pagamento de indemnização.   


Indemnização teve de ser paga na Grã-Bretanha, com base no continente, e os erros do Vaticano, em 


Roma, na península italiana, têm de ser restaurados na Ásia.  Consequentemente, uma península 


na Ásia, como a de Roma, devia ser restaurada.  Essa é a península coreana.  (188-315, 1.3.1989) 


 


Satanás sabia que a península coreana devia tornar-se o lugar que levaria a cabo unificação, daquilo 


que não foi unificado pela corte papal na península italiana.  Por conseguinte, para restaurar por 


indemnização quatro mil anos, o Japão entrou numa era onde reinou durante quarenta anos.  Vocês 


têm de compreender que o país que esteve sob este domínio, durante quarenta anos, é a nação ideal 


para a qual o Senhor, no seu Segundo Advento, podia vir.  Quando se observa a tendência do 


desenvolvimento da história, e considerando os princípios da restauração por indemnização, a base 


lógica para o Segundo Advento do Senhor, na península da Coreia, pode ser encontrada.   


Que país, deviam a Grã-Bretanha, a América e a França procurar, através do seu esforço 


combinado?  Deviam procurar a nação tipo Adão.  Deviam procurar a nação na posição de pai.  


Têm de procurar o pai.  Têm de procurar a nação na posição de pai.  (189-93, 19.3.1989) 


 


Isto não é a minha crença.  É o ponto de vista do Princípio.  A unificação da península coreana 


acontecerá automaticamente.  A Coreia devia abraçar Eva e tornar-se uma com ela.  Só então os 


arcanjos se dedicarão completamente a Adão e Eva.  Este é o ponto de vista do Princípio.  (189-


104, 19.3.1989) 


 


A civilização do Pacífico é a cultura preparada para criar a esfera de influência para a ideologia do 


pai.  É aqui que a esfera cultural unificada aparece, para levar à conclusão uma única cultura 


consolidada.  Consequentemente, a unificação de línguas, culturas e nações começará com base na 


cultura parental.  Um tal tempo chegou.  Isto terá lugar em sucessão, a partir da península 


coreana.  (193-225, 4.10.1989)       


 


A Coreia está numa posição delicada, em termos de geopolítica.  Desde o passado, tem feito 


sacrifícios através da história, porque era um importante lugar para a expansão da influência de 


nações poderosas.  A nossa terra natal passou por todo um conjunto de tribulações durante a era 


polarizada entre o Este e o Oeste.  Simplesmente porque entrámos numa era pluralística de 


harmonia não significa que os nossos interesses nacionais estejam assegurados, e que problemas 


nacionais estejam resolvidos.  As quatro nações poderosas que rodeiam a Coreia, por outras 


palavras, os Estados Unidos, Japão, União Soviética e China estão interligadas entre si, cada uma 


delas com os seus próprios interesses importantes e preocupações com a península coreana.  Do 


ponto de vista da providência de Deus, eu vejo a situação da Coreia como a encapsulação do mundo 


e da história.  Por esta razão, todas as situações históricas e problemas globais estão directa ou 


indirectamente ligados com a península coreana.  Logo, a Coreia é uma encapsulação dos 


problemas do mundo e, por isso, a solução de problemas globais está numa relação inseparável com 







a solução dos problemas da Coreia.  (193-317, 12.10.1989) 


 


Se a mãe estiver no extremo ocidente, o pai não deve aparecer no oeste.  Se a mulher estiver no 


extremo ocidente, o homem tem de estar no extremo oriente.  A expressão “O Extremo Oriente” é 


significativa deste ponto de vista.  A península coreana é o lugar onde o homem e a mulher estão 


ligados.  Se a terra simboliza o homem, o oceano simboliza a mulher.   


Por esta razão, as pessoas de uma ilha anseiam sempre pela terra.  Quando viajam, em busca de 


terras, chegam sempre à península.  Portanto, embora mil anos de história tenham passado, a 


península italiana continua a exercer autoridade como o centro da esfera cultural Cristã global, com 


base nos seus laços tradicionais.  Do mesmo modo, do outro lado, a península está a tomar uma 


posição proeminente no Extremo Oriente.  (196-162, 1.1.1990) 


 


Para onde devia o Japão voltar agora?  Devia voltar para um lugar semelhante à península romana.  


Desse modo, devia ligar-se ao continente.  O ponto focal que lhe permite fazer isso é a península 


coreana.  Não é a península da Indochina, da Malásia ou Singapura.  Só existe uma única região 


no Extremo Oriente, e ela só pode ser a península coreana. 


A história desta península devia ser semelhante à da nação de Israel.  Isso é assim porque o 


Cristianismo é uma extensão do Judaísmo.  Como um único étnico grupo, com uma longa história, 


a Coreia devia passar por tribulações e derramar muito sangue.  Devia ser um povo justo.  


Quanto sangue foi derramado, através das eras na história, por causa de traidores?  O que é pior, é 


assim que foi durante quinhentos ou seiscentos anos da dinastia Chosun.  O número seis tem de ser 


restaurado por indemnização.  Uma vez que foi uma tal era, o sangue de muitas pessoas boas teve 


de ser derramado durante esse tempo.  (204-161, 8.7.1990) 


 


Eu percorri este caminho miserável do destino da Igreja da Unificação, durante quarenta anos, mas 


não pereci.  Porquê?  Porque sabia que este é o tipo de padrão da família que eu desejava; o modo 


como uma nação do meu desejo devia ser; o modo como o mundo do meu desejo devia ser; e o 


modo como o Deus que eu desejava devia ser.  Eu sabia que estas coisas, que eu desejava, eram as 


coisas que Deus desejava.   


Por conseguinte, se vocês investirem, investirem e continuarem a investir, aquilo que investem 


mover-se-á num círculo e certamente fixar-se-á num certo eixo onde a história do mundo pode 


começar a estabelecer-se.  Se possível, o meu desejo é que isso seja realizado com base no 


trigésimo oitavo paralelo da península coreana.  Além disso, estou a pensar em estabelecer isto à 


volta da minha terra natal e, portanto, estou agora a avançar em direcção à terra natal.  (208-226, 


18.11.1990) 


 


Tenho lutado neste campo de batalha que emergiu na intersecção entre a Coreia do Norte e a Coreia 


do Sul, enquanto ansiava pelo dia da independência da Coreia.  Para que a península coreana possa 


nascer como uma nova criança favorita, esta nação tem de enfrentar um destino trágico de divisão, 


numa posição onde tem de passar pelas dores de parto no lugar de intersecção entre a Coreia do 







Norte e a Coreia do Sul, e onde a nação se torna uma base de avanço representando o mundo 


democrático e o mundo comunista.   


Quem devia assumir a responsabilidade por isto?  Tem de ser assumida pelo povo coreano.  O 


povo coreano deve assumir esta responsabilidade, mas não devia ser alguém ignorante do caminho 


que a Coreia devia tomar no futuro.  De outro modo, esta tragédia podia ter sido ultrapassada 


através da tradicional história da Coreia.  Houve muitas pessoas ou patriotas que pensaram em 


ultrapassar isto, mas o facto que foram incapazes de o fazer, significa que a situação miserável na 


península coreana não era algo que pudesse ser resolvido só por esforços humanos.  Como eu 


sabia isto; como estava consciente da história providencial da península coreana, dirigida pela 


vontade celestial, não tive outra alternativa senão preparar-me para desbravar, sem demora, uma 


estrada nunca antes percorrida.  (211-135, 30.12.1990) 


 


A Coreia do Sul e o Japão deviam trabalhar juntas ao tomarem a iniciativa pela reunificação da 


Coreia do Norte e da Coreia do Sul, por intermédio de influência exercida sobre a Coreia do Norte.  


De outro modo, a península coreana e o Japão não podem ser unidos.  (212-140, 2.1.1991) 


 


2.3. A reunificação da península coreana é o modelo para a unificação do mundo 


 


A unificação tem de ser conseguida com base na Coreia do Sul.  Então, com base na península 


coreana, devíamos unificar o Japão, a nação tipo Eva, a China, e unir a União Soviética com os 


Estados Unidos.  Eu já estabeleci todas as fundações para isso.  Fiz tudo.  Vim para esta nação e 


fiz tudo o que era necessário para estabelecer as fundações no mundo externo de tipo Caim.  


Gastei dinheiro e trabalhei até agora para as pessoas dos mundos da política e da economia, de 


modo a estabelecer a fundação nesses dois mundos.  Haverá cada vez menos pessoas que se 


oporão ao Rev. Moon da Igreja da Unificação.  Há algumas pessoas nas igrejas estabelecidas que 


se opõem a nós, mas não é verdade que me reconhecem agora como aquele que unirá a Coreia do 


Norte e a Coreia do Sul?  (214-306, 3.2.1001) 


 


A península coreana está dividida entre Norte e Sul.  Isto simboliza a divisão do mundo.  Agora 


tenho de fazer convergir os destinos da unificação, fazer um circuito e voltar.  Quem é aquele que 


dividiu este país entre Norte e Sul?  Foi o Japão.  Por consequência, os fundos para a reunificação 


da Coreia do Norte e da Coreia do Sul têm de ser fornecidos pelo Japão.  Para isso temos de 


educar e mobilizar todas as pessoas do Japão.  A única pessoa que pode fazer isso sou eu.  É o 


que estou a fazer.  De onde deviam vir os fundos para a reunificação da Coreia do Norte e da 


Coreia do Sul?  Do Japão.  (226-134, 2.2.1992) 


 


 Em termos de restauração por indemnização, o Japão tem a missão de restaurar aquilo que a Grã-


Bretanha falhou em fazer, e permanece na posição de influenciar a Ásia e o mundo inteiro com a sua 


soberania económica.  Se falhar nisto, é o seu fim.  Como não me acolheu bem, perdeu o 


continente, península e ilha.  Para restaurar isso por indemnização, devia voltar para o continente e 







indemnizar isto pela ordem inversa.  O continente neste caso é a América, a ilha é o Japão e a 


península, a Coreia.  É por isso que está a voltar para o continente.  (227-67, 10.2.1992) 


 


 O inimigo de Adão é Eva, e o inimigo de Eva é Adão.  Os inimigos de Abel e Caim são a sua mãe e 


pai.  Estes irmãos, Abel e Caim, são inimigos mútuos.  São todos inimigos.  A península coreana 


é o lugar onde estes inimigos lutam entre si para encontrar as suas posições.  A península coreana é 


o lugar onde a história é concluída.  Em termos da história cultural, é o ponto final para uma 


confrontação entre o comunismo e a democracia.  Não é esse o caso do Sul e do Norte?  Kim Il 


Sung, no Norte, está na posição do pai que voltou, representando o mundo comunista.  E o Rev. 


Moon, o Verdadeiro Pai, está na posição do pai que regressou, representando o mundo democrático 


baseado no Cristianismo.  Dois pais emergiram.   


 A península coreana, até agora, estava numa posição na Ásia que não podia ser deixada sozinha 


pelos Estados Unidos, China e União Soviética.  O Japão é como Eva antes do casamento e tornou-


se uma mulher verdadeiramente bela vestida em cores brilhantes.  É por esta razão que a União 


Soviética, China e os Estados Unidos todos a querem arrebatar.  É exactamente a mesma situação 


que quando o arcanjo caiu.  (228-231, 3.4.1992) 


 


 Deus ama a península coreana.  Ele não ama unicamente a Coreia do Sul.  Como a Coreia do 


Norte não podia permanecer em tal posição, agora temos de salvá-la.  Tal como Jacob salvou Esaú 


e ofereceu todas os seus bens acumulados durante vinte e um anos, no meio de tribulações, para 


herdar de Esaú os direitos do filho mais velho, eu também tenho a responsabilidade de desbravar um 


caminho com o povo da Coreia do Norte à cabeça, para o alimentar e salvar.  Para isso, o governo, 


na posição de Caim, devia unir-se com o Rev. Moon, que está na posição de Abel.  (228-235, 


3.4.1992) 


 


 Eu fui aquele que salvou Kim Il Sung da morte.  Somos como irmãos gémeos.  Não somos os 


gémeos na península coreana?  Portanto, não devíamos matar-nos um ao outro, mas salvar-nos 


mutuamente.  Esaú e Jacob não eram irmãos?  Depois de vinte e um anos, Jacob regressou e 


ofereceu tudo o que tinha, ao seu irmão mais velho.  Esaú não se sentiu muito feliz ao passar todos 


os direitos do irmão mais velho, mas, ao transmitir as bênçãos da posição de um irmão, a dignidade 


real de Israel foi estabelecida.  O Rev. Moon, que pertence ao domínio do terceiro Israel, tem de 


unir as nações na Ásia, através da reunificação da Coreia do Norte e do Sul, na península coreana.  


O Norte e Sul são como Caim e Abel.  Consequentemente, o corpo que Jesus perdeu na Ásia devia 


ser trazido e enxertado a ele.  (228-239, 3.4.1992) 


 


 Vocês deviam compreender que a península coreana, que foi dividida entre democracia e 


comunismo, é o centro do mundo, e a reunificação da Coreia do Norte e do Sul é a chave para a paz 


mundial e unificação.  Até hoje, eu tenho devotado todo o meu ser e esforços para esta tarefa, em 


todas as partes do mundo.  No ano passado, em Novembro de mil novecentos e noventa e um, 


visitei a Coreia do Norte e negociei com Kim Il Sung para esta finalidade.  Agora o dia está a 







aproximar-se quando todas as religiões do mundo se unirão.  O dia para a reunificação da Coreia 


do Norte e do Sul, na península coreana, está a aproximar-se.  (229-80, 10.4.1992) 


 


 A península coreana tem estado dividida entre Norte e Sul, durante quarenta anos.  No mundo de 


hoje, Israel, no Médio Oriente, e a península coreana, estes dois lugares, têm o risco mais elevado de 


começar uma terceira guerra mundial.  Estão em conflito devido aos seus antecedentes religiosos.  


A ideologia  Juche de Kim Il Sung
 
 é como uma religião centrada em Satanás.  É uma religião 


completamente satânica, assim como uma ditadura que não pode ser descrita por palavras.  A 


Igreja da Unificação do Rev. Moon é a única religião que pode unificar o mundo.  (229-125, 


11.4.1992) 


 


 O mundo enfrenta agora o problema de Israel, no Médio Oriente, baseado na religião, e o problema 


entre a Coreia do Norte e do Sul, baseado na democracia e comunismo.  Por consequência, se uma 


terceira guerra mundial, causada pela colisão entre estes dois campos com antecedentes religiosos e 


ideológicos, rebentasse, a humanidade na terra enfrentaria destruição completa.  Estamos a viver 


no meio de tal perigo.  Quem guiará isto para um mundo de paz?  (229-125, 11.4.1992) 


  


 Quando Adão e Eva se unem, a unidade entre Caim e Abel pode começar.  Quando isso acontece, 


um novo começo ideal terá lugar na Ásia, com base na Coreia e no Japão.  A unidade da Ásia e do 


Oeste, do Este e Oeste, e do Norte e Sul será conseguida.  Não se trata aqui do Norte e Sul na 


península coreana.  Esta unidade é a unidade das diferenças culturais entre o Este e o Oeste e a 


eliminação da diferença entre o desenvolvimento económico do Norte e do Sul.  Logo, a unidade 


mundial não é um problema.  (230-292, 8.5.1992) 


 


 Se esta nação me tivesse apoiado, há quarenta anos, ter-se-ia tornado um palácio onde poderia 


residir o filho mais velho, de dignidade restaurada, capaz de conduzir o mundo.  Ter-se-ia tornado 


a nação do filho mais velho, de dignidade restaurada, e a nação estabelecida do domínio do terceiro 


Israel.  Uma vez que isto não aconteceu, foi dividida em duas.  Tal como Israel foi dividido e teve 


conflito entre as dinastias do Norte e Sul, a península coreana foi dividida.  Como isto voltou 


novamente para nós, devíamos realizar as condições para a unificação favorável, com base no Rev. 


Moon.  Mas, como ainda não aconteceu, não há unificação nesta altura.  (230-346, 10.5.1992) 


 


 A península coreana foi dividida entre Norte e Sul, não porque o nosso povo o desejasse, mas por 


causa da influência das nações poderosas circundantes, as quais incluem os Estados Unidos e a 


União Soviética, e a China e o Japão.  Consequentemente, a reunificação da Coreia do Norte e do 


Sul não acontece simplesmente por nos sentarmos lá na península coreana e desejarmos unificação.  


Temos de transformar a situação existente, onde os Estados Unidos, União Soviética, China e Japão 


desempenham um papel dominante na ordem internacional, porque mantêm a nossa nação dividida.  


Por outras palavras, devíamos desenvolver a influência dominante do nosso povo e da Coreia, de 


modo que as nações poderosas que nos rodeiam possam cooperar na reunificação da península 







coreana, em vez de obstrui-la.  (231-8, 11.5.1992) 


 


2.4. Desenvolvimentos providenciais para a restauração da nação Adão 


 


2.4.1. A providência centrada no Japão, Estados Unidos e Alemanha 


 


Eva, que tinha recebido a semente da morte, devia abraçar os dois filhos, Caim e Abel, centrando-se 


em Adão, para receber a semente da vida.  Colhe-se aquilo que se semeia.  Durante a Segunda 


Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, uma nação insular na posição de Eva, que tinha dado nascimento 


à América, um filho de tipo Abel, devia ter abraçado a França, o arcanjo.  Ela devia ter abraçado 


Caim e Abel.  O equivalente disso é o Japão, uma nação insular.  Como uma nação na posição de 


Eva, o Japão abraçou a Alemanha e a Itália.  É a mesma situação.   


Hitler, da Alemanha, acreditava na destruição do Cristianismo.  A sua ideologia era destruir tudo o 


que fosse espiritual e ideológico, com base na sua crença da superioridade da raça alemã.  E a 


Itália, que se moveu para trás e para a frente entre as duas, estava na posição do arcanjo.  A 


Alemanha e a Itália permaneceram na posição de dois filhos, perante a mãe satânica.  A Segunda 


Guerra Mundial foi uma guerra para resolver isto ao nível mundial.  Uma vez que foi semeado 


deste modo, no Outono as cascas deviam ser jogadas fora.  A Segunda Guerra Mundial jogou tudo 


isso fora e uniu o mundo na esfera cultural Cristã, sob o domínio de um dono.  (207-269, 


11.11.1990) 


 


Antes da Queda de Adão e Eva, havia Deus e os três arcanjos.  No que respeita a Adão, Eva devia 


tê-lo seguido e os três arcanjos também.  O ideal era que Eva e os três arcanjos entrassem no Céu, 


depois de se unirem com Deus, chefiados por Adão.  Por isso, eu, como o representativo de Adão, 


estou agora a influenciar o Japão, a nação Eva, os Estados Unidos, China e a União Soviética.  


Assim, voltámos à posição de receber os três arcanjos e a esfera de Eva.  (199-84, 15.2.1990) 


 


A Coreia é a nação Adão e o Japão a nação Eva.  Porque é o Japão a nação Eva?  O Japão é uma 


nação insular.  Uma ilha anseia sempre pela terra.  Portanto, a nação insular simboliza a mulher.  


Isto é realizado com base na península coreana e no Japão.  Há também nações na posição dos três 


arcanjos.  O arcanjo asiático é a China, o arcanjo ocidental Cristão do lado celestial é a América, e 


a União Soviética é o arcanjo mau.  Estes são os três arcanjos.  (207-270, 11.11.1990) 


 


A Grã-Bretanha era a nação Eva.  Na família de Adão, que foi perdida, Eva foi quem errou; em 


seguida Caim e Abel.  Caim e Abel caíram porque falharam em unir-se.  A Grã-Bretanha, na 


forma de uma nação global, foi a substanciação da restauração desse incidente.  A Grã-Bretanha é 


uma nação insular.  A nação insular anseia sempre pela terra.  Isto simboliza Eva, a mãe.  A 


América é o país nascido da nação Eva, com base na raça anglo-saxónica.  É por isso que é Abel.  


E a França é o arcanjo.  Embora a França fosse o inimigo que lutou contra a Inglaterra e a América, 


nos Últimos Dias haverá unificação baseada nas Nações Aliadas da Grã-Bretanha, América e 







França.  (277-34, 24.3.1996) 


 


O que eu fiz na América, até agora, foi restaurar as nações Adão e Eva e, em seguida, as nações 


Caim e Abel.  Uma semente tem de ser restaurada por indemnização ao nível global da nação, 


porque uma semente foi plantada pela Queda de Adão.  A Coreia é a nação Adão, o Japão a nação 


Eva, e a América está na posição de Abel.  A nação Abel emergiu de modo a restaurar os direitos 


do filho mais velho e restaurar a soberania.  A Alemanha era a nação de tipo Caim no lado satânico.  


O Japão, contudo, permaneceu na posição de Eva, e assim, a Alemanha tornou-se a nação de tipo 


Caim, no lado do Céu.   


Estas quatro nações deviam estabelecer a tradição de uma única nação, na arena global.  Essa 


arena é a América.  Os japoneses, alemães, coreanos e americanos deviam unir-se comigo na 


América, que está a dirigir o mundo livre da esfera cultural Cristã.  A América está à beira do 


colapso.  A América está à beira do colapso.  A não ser que eu restaure estas coisas, as nações 


Adão e Eva não terão onde permanecer.  Portanto, embora eu esteja na posição da nação de Adão, 


vou para a América para a salvar, porque está à beira do colapso.  Levo comigo os coreanos e 


japoneses para educar os americanos e conseguir que se unam com os alemães.  Todos eles vêm de 


nações inimigas.  Todas estas nações são inimigas.  (141-224, 22.2.1986) 


 


Estabeleci a Coreia como a nação Adão e o Japão como a nação Eva e, depois de ir para os Estados 


Unidos, estou a encontrá-los a todos.  Durante doze anos, até agora, tenho estado envolvido com 


um movimento para unificar Adão e Eva, na fundação da unidade entre Caim e Abel, e do 


Catolicismo e Protestantismo.  (143-132, 17.3.1986) 


 


Depois de a nação Eva e nação Adão cumprirem tudo, será a vez da nação arcanjo.  Os três 


grandes arcanjos são: a China, que é o arcanjo asiático, os Estados Unidos, que é o arcanjo 


ocidental da esfera cultural Cristã, e a União Soviética, que é o arcanjo do lado satânico.  Quando 


estes três arcanjos herdarem os direitos originais de herança, pela sua união com Deus e as nações 


Adão e Eva, as posições de Deus, Adão e Eva e dos três arcanjos no Jardim do Éden, ao nível 


individual, antes da Queda, podem finalmente ser restauradas por indemnização, ao nível mundial.  


Quando Verdadeiros Pais forem designados aqui, os poderes e influência do diabo desaparecerão 


nos lugares onde existir o nome dos Verdadeiros Pais.  Estou a proclamar os Verdadeiros Pais ao 


mundo, porque esse tempo chegou agora.  A história tem estado a mover-se deste modo.  Estas 


não são as minhas palavras, mas vêm de Deus.  (209-297, 30.11.1990)   


 


 De um ponto de vista providencial, os Estados Unidos é um fiel de armazém, não o dono.  Tem 


tudo: um armazém de conhecimento, forças armadas, materiais, ciência e tecnologia.  Não é o dono, 


mas o gerente.  Por conseguinte, devia distribuir tudo isto pelo mundo.  Mas a América está a 


fazer um espalhafato para conservar tudo para si própria.  O Céu controla o armazém.  Este 


armazém está a mover-se para a Ásia. 


 Nesta altura, o Japão tomou conta de tudo isto.  Não é verdade?  O Japão é a nação Eva.  Por 







consequência, o Japão tem de unir-se com o arcanjo para recuperar o que foi perdido.  A Eva está a 


fazer isto para Adão.  Depois de fazer isto, aonde devia ir?  Devia voltar para Adão.  A América 


declinará agora, se abandonar a Coreia.  Cárter não foi reeleito, porque fez precisamente isso.  


Vocês pensam que isso só aconteceu por acaso?  Estou a fazer tudo isto por causa desse ponto de 


vista providencial.  Vocês talvez estejam desapontados que a América seja a nação arcanjo, mas é 


nessa posição que o Cristianismo está.  É relativo.  Quando o Senhor voltar, não é verdade que 


toda a gente da nação Eva lhe pertence?  É isso que a esfera cultural Cristã é.  Ela deve criar o 


domínio da noiva.  Todas as outras nações estão na posição de arcanjo.  (210-185, 19.12.1990) 


 


2.4.2. A providência da restauração por indemnização na altura da Segunda Guerra Mundial 


 


A Grã-Bretanha foi a nação Eva e os Estados Unidos foi o filho nascido de Eva.  A França foi o 


inimigo.  Estes três foram as Nações Aliadas.  Os poderes do Eixo incluíram a nação Eva, Japão, 


uma nação insular.  O mesmo aconteceu com o lado satânico.  Com base na nação insular do 


Japão, a Alemanha esteve do lado do mal, como o filho do lado satânico.  Depois da Primeira 


Guerra Mundial, a Alemanha viu que, durante as Grandes Guerras Asiáticas, o Japão ocupou 


instantaneamente o Norte do Vietname, que era território francês.  Também ocupou Singapura 


num instante.  Vendo que o Japão derrotou os seus inimigos, a Alemanha pensou que podia 


dominar o mundo se se unisse com o Japão.  É por isso que estabeleceu uma aliança com o Japão e 


a Itália.  Quanto à Itália, como estava na posição de arcanjo, mudou de um lado para o outro.  


(228-222, 3.4.1992) 


 


De entre as nações que tinham a intenção de exterminar o Cristianismo, nações tinham de ser 


estabelecidas como representativas da Grã-Bretanha, a nação Eva original; da América, a nação 


Abel original; e da França, a nação Caim original.  Deus escolheu Eva, colocando a América na 


posição de Adão, porque Satanás tinha tomado os representativos da esfera cultural Cristã.  Deus 


não teve outra alternativa senão agarrar o Japão, que corresponde à cauda, porque Satanás tinha 


ocupado a Grã-Bretanha, que corresponde à cabeça que Ele favorecia.  Depois disso, Ele agarrou a 


cauda da América e, em seguida, a cauda da Alemanha.  Desse modo, recriou as posições das 


nações Eva, Caim e Abel.  Esta situação está a ser ultrapassada pela restauração por indemnização 


de quatro mil anos, em quarenta anos.  Sem isso, o mundo pereceria.  (228-225, 3.4.1992) 


 


A Grã-Bretanha era a nação, centrada no Cristianismo, representativa de Eva.  A França 


representava Caim, e a América, Abel.  A América é como um filho nascido da Grã-Bretanha.  


Como esta semente foi semeada através do mundo, uma nação global produzirá os seus frutos.  Só 


quando produz frutos desse modo, podem ser restaurados aqueles que lutaram do lado celestial.  


Logo, com a Grã-Bretanha à cabeça, os Estados Unidos foram a nação Abel, e a França, a nação 


Caim.  Estas três nações tornaram-se uma para formar as Nações Aliadas.  O lado de Satanás foi 


o oposto.  O Japão foi a nação Eva do lado de Satanás.  Não é verdade que Amaterasu Oomikami 


(o nome da deusa do sol venerada no Japão) é uma deidade feminina?  Com esta base, a Alemanha 







foi a nação Abel no lado satânico.  A Alemanha chacinou mais de seis milhões de judeus nesta 


altura.  A sua intenção era massacrar todo o Cristianismo e devastar o mundo.  (228-282, 


5.7.1992)    


 


 O Japão foi a nação Eva do lado satânico.  Hitler da Alemanha criou uma aliança de três nações, 


que incluía a própria Alemanha, a Itália e o Japão.  O objecto final da Alemanha era a destruição da 


França e da Grã-Bretanha.  Contudo, o Japão tinha invadido e instantaneamente ocupado o 


Vietname, que era território francês, e a Singapura que era território inglês.  Vendo isto, a 


Alemanha acreditava que podia atingir vitória na Ásia, se formasse uma aliança com o Japão.  Se 


pudesse ser vitoriosa, por intermédio desta aliança, a Alemanha acreditava que poderia tomar uma 


posição dominante.  A Alemanha acreditava que, mesmo que o Japão ganhasse teria de seguir a 


Alemanha, que ocupava uma posição dominante no continente, visto que o Japão era uma nação 


insular e não continental.  (257-100, 13.3.1994) 


 


 O lado de Satanás também organizou uma aliança semelhante à das Nações Aliadas.  O Japão, 


Alemanha e Itália – estas três nações formaram as Forças do Eixo.  Nesta aliança, o Japão era a 


nação Eva.  No Este, a mulher tinha iniciado uma guerra com o objectivo de unificar o Oriente 


inteiro.  E que aconteceu no Ocidente?  A Alemanha simbolizava o corpo.  Ela tinha tentado 


unificar e ocupar todo o Ocidente.  Quando se considera tudo isto, o Japão começou uma guerra e a 


Alemanha também.  A Itália era como uma carraça que os seguia.  (235-49, 28.8.1992) 


 


 Durante a Segunda Guerra Mundial, as Nações Aliadas da Grã-Bretanha, América e França lutaram 


contra as Forças do Eixo do Japão, Alemanha e Itália.  Isto foi para colher aquilo que foi semeado 


no Jardim do Éden.  Elas eram a mãe, Caim e Abel.  Dentro da providência de Deus, houve uma 


divisão em dois grupos, um interno e o outro externo.  Por consequência, estes dois lados 


cresceram para se tornarem as nações Eva, Caim e Abel, internas e externas.  Isso tornou-se a 


direita e a esquerda na política.  (239-262, 6.12.1992) 


 


 Deus não escolhe e usa algo duas vezes, para cumprir a Sua vontade.  Todavia, se a América fosse 


removida, as esferas culturais da Igreja da Unificação, do Cristianismo e Judaísmo seriam separadas.  


Portanto, eu escolhi a América com relutância.  Tenho de ir para a América e lutar lá, porque a 


escolhi e para fazer com que o Japão, a nação Eva, me siga e compense o fracasso da América.  O 


pecado de Adão, que foi semeado, produziu frutos no mundo.  Isto tem de ser impiedosamente 


jogado fora.  Originalmente, havia Deus, Adão e Eva, e os três arcanjos.  Considerando isto, a 


Coreia é a nação Adão, e o Japão a nação Eva.  É por esta razão que realizamos casamentos 


internacionais.  Adão e Eva casaram-se por sua própria iniciativa.  Como consequência, o mundo 


de morte foi criado.  Contudo, a segunda geração do povo coreano e do povo japonês têm de ter 


um casamento internacional.  Que o governo se oponha a isso, se quiser.  (197-269, 19.1.1990) 


 


  







Se a América fosse desprezada, o mundo livre e a esfera cultural Cristã teriam desaparecido 


completamente.  Fui eu que decidi colocar novamente a América na posição de Abel.  Não foi 


Deus.  Uma vez que se cometa um erro tudo acaba aí.  Porém, como havia um precedente 


histórico onde os erros dos pais foram redimidos através de Abel, eu escolhi a América para estar na 


posição de Abel, e o Japão para ser a nação Eva em vez da Grã-Bretanha; e tomei a Alemanha, a 


nação inimiga que estava do lado satânico e que era amada ao máximo pelo malvado Satanás, para 


substituir a França.  (204-288, 11.7.1990) 


 


 Dois tipos de povos, o lado satânico e o lado celestial, foram atribuídos.  A Segunda Guerra 


Mundial foi o resultado da confrontação com as nações Eva, Adão e arcanjo, no lado de Satanás.  


Com o lado satânico capitulando nessa altura, a América tornou-se a defensora da esfera cultural 


Cristã e da esfera Protestante.  Se a América se tivesse unido com a Igreja da Unificação da Coreia, 


e com o Rev. Moon, não se teria tornado naquilo que hoje é.  O comunismo não teria emergido.  


A América perecerá se abandonar a Coreia e, por conseguinte, eu cuidei do Japão para que se 


tornasse a nação Eva, e a América, que se opôs à Igreja da Unificação, para se tornar a nação 


arcanjo.  Isto não aconteceu devido aos méritos da América ou do Japão, mas por causa de mim.  


(204-164, 8.7.1990) 


 


 Durante sete anos depois da independência da Coreia, eu lutei para cumprir a minha 


responsabilidade de unir o Cristianismo.  Esse homem extraordinário, que pode permanecer com 


orgulho perante a história, tornou-se agora um homem frágil de setenta anos e regressou à cena, por 


intermédio do percurso de um caminho de indemnização que durou quarenta anos.  A América 


permanece na posição de arcanjo do lado celestial; a China comunista, na posição de arcanjo da 


Ásia; e a União Soviética, como o arcanjo do partido comunista, porque as nações Adão e Eva se 


uniram.  Quando estes três arcanjos, que tinham resistido, se submeterem naturalmente e 


começarem a seguir a Coreia, chegará a era do reino de paz, no qual a linhagem do mundo satânico 


pode ser desenraizada do mundo e substituída pela linhagem da nação celestial.  (197-271, 


19.1.1990) 


 


 A unidade da China, América, e da União Soviética centrou-se em mim.  É como a unidade entre 


os três anjos centrada em Adão e Eva no Jardim do Éden.  Quando isto acontece, a providência de 


Deus será completada.  Aquilo que foi semeado nesse ambiente crescerá a um nível global e devia 


ser eliminado através de restauração por indemnização.  Portanto, a Coreia é a nação Adão, o Japão 


é a nação Eva, e os países circundantes são os três grandes arcanjos.  É assim exactamente. 


 Os três grandes arcanjos estão centrados em Deus, Adão e Eva.  Estes três grandes arcanjos 


correspondem aos países da China, América, e União Soviética.  Já não se opõem ao lado do Céu.  


Todos foram ligados com base em mim.  (207-327, 11.11.1990) 


 


 Havia três arcanjos à volta de Deus, Adão e Eva.  Do mesmo modo, a nação Adão devia ser 


estabelecida, centrada em Deus.  Tudo o que foi semeado ao nível individual tem de produzir fruto 







aos níveis nacional e global para que isto seja completado.  É por isso que existe Deus, a nação 


Adão, a nação Eva e os três arcanjos ao lado deles.  Isto significa que a Coreia e o Japão são 


respectivamente as nações Adão e Eva, e os três arcanjos consistem do arcanjo da Ásia, do arcanjo 


Cristão do lado celestial, e do arcanjo do lado satânico, ao nível mundial.  Estes três arcanjos 


unem-se para tomar Eva.  Se Adão e Eva são de novo iludidos, será a morte do mundo.  Se isso 


acontecer, será certamente o fim.  (208-332, 21.11.1990) 


 


 Com autoridade plena no mundo, o Segundo Advento do Senhor devia unir todas as fundações para 


governar o Céu e a terra, e criar um mundo centrado numa realeza unificada.  Esta era a vontade de 


Deus, mas, devido à oposição da América, representando a esfera cultural Cristã, em relação ao Rev. 


Moon da Igreja da Unificação, isto foi completamente transferido para o domínio de Satanás.  


Nessa situação, eu avancei usando só as minhas mãos.  Fui capaz de guiar o Japão, a nação Eva 


derrotada do lado de Satanás, assim como a América.  (242-124, 1.1.1993) 


 


2.4.3. A providência para as nações Adão, Eva, e arcanjo 


 


 A questão é como reunir, de um ponto de vista providencial, as nações Adão, Eva, e arcanjo, para 


que se tornem como uma só.  O que isto significa é que, de agora em diante, coreanos, japoneses, 


americanos e alemães deviam viver sob o mesmo tecto.  Vocês têm de preparar-se para isso, aqui, 


para poderem entrar no Reino do Céu.  Pensam que os alemães, americanos, coreanos e japoneses 


viveriam separadamente no Reino do Céu?  Eles pertencem a uma nação.  Todavia, estão todos 


divididos no mundo espiritual.  Para que a união tenha lugar lá, devia acontecer primeiro na terra.  


Eles deviam ascender, depois de se unirem na terra.  Esse é o problema.  (173-71, 3.1.1988) 


 


 Se Jesus não tivesse morrido, teria tido de abraçar a China e a Índia, como se fossem os seus dois 


filhos.  Essas nações deviam ter-se comportado desse modo.  Israel, a nação mãe, devia ter-se 


unido com ele, como Caim e Abel, com base na Índia e China permanecendo numa posição onde 


pudessem receber Jesus, o noivo, como Adão, para que o Messias pudesse estabelecer a soberania 


da nação Adão.  Contudo, o povo de Israel não aceitou o Messias, e, assim, a providência de Deus 


foi para o Oeste, na direcção contrária.  Como a providência se moveu para Roma, para a península, 


regressa para a nação insular.  (188-309, 1.3.1989) 


 


 A responsabilidade da religião consiste em estabelecer a fundação histórica para receber a mãe.  


Isto devia acontecer numa escala mundial.  Nesse sentido, acredito que Deus não podia deixar de 


pensar no ponto providencial de regresso, que permitiria que o mundo se tornasse um, com base nas 


esferas religiosas.  Esse tempo foi o da Segunda Guerra Mundial.  Por isso, Deus teve de preparar 


as nações Eva, Caim e Abel, e Adão.  A Sua vontade era que elas apoiassem o pai, que vem como 


Adão, e trabalhassem para o ligar com os dirigentes do mundo de modo a criar uma nação unificada.  


A história devia ser encarada deste ponto de vista. (193-189, 4.10.1989) 


 







 A Igreja da Unificação está baseada num conjunto pouco comum de quatro civilizações; por outras 


palavras, nas quatro culturas das nações Adão, Eva, arcanjo, e Abel e Caim, as quais são como 


inimigos.  Todas estas nações têm antecedentes muito diferentes e permanecem em confrontação 


entre si.  Contudo, a partir desta situação difícil, planeio usá-las como a base da tradição e um 


ponto de partida.  Vocês compreender quão assustador isto é?  É necessário compreender quão 


extraordinário este facto é.  Vocês talvez pensem que seja difícil fazer disto um ponto de partida, 


mas essa é a base da tradição de que nós, a Igreja da Unificação, nos podemos orgulhar, mais do que 


qualquer outra coisa.  (129-234, 6.11.1983) 


 


 O erro de Adão e Eva e do arcanjo, que foi semeado no princípio, devia ser restaurado por 


indemnização, ao nível nacional, como o fruto na estação da colheita, com base nas nações Adão, 


Eva e arcanjo.  Então, devia regressar ao ponto de partida, depois de completar uma volta inteira.  


Se a Grã-Bretanha, a América e a França se tivessem unido comigo, a Coreia ter-se-ia tornado a 


nação Adão.  A Coreia, como a nação Adão baseada na soberania da nação celestial, a nação 


vertical, teria conduzido o caminho, com a Grã-Bretanha, como nação Eva, e a América como o 


filho mais velho.  Como Abel, a América teria dirigido o mundo e conseguido domínio global.  A  


América, que permaneceu na posição de Abel, teria finalmente assegurado o seu comando sobre as 


nações do mundo.  Todas as outras nações estariam na posição de Caim e teriam de segui-la.  


Portanto, todos os problemas podiam ser resolvidos se o Senhor aparecesse na base da era de uma 


esfera cultural Cristã, a qual foi unificada na devida altura com a era para a globalização da 


restauração do domínio do filho mais velho, e ligasse isso à fundação para a cooperação entre mãe e 


filho.  (184-252, 1.1.1989) 


 


 Depois de vir para a América, eu fiz convergir a tendência global da civilização ocidental na 


corrente asiática.  Até agora, a Ásia tem sido roubada, mas agora pode receber tudo.  A primeira 


nação a receber tudo é o Japão.  O Japão foi abençoado como a nação Eva, mas devia vir à procura 


da nação Adão.  Devido à Queda de Eva, a criação e toda a autoridade tinham sido tiradas pelo 


mundo satânico.  Na era da restituição, esta corrente global entrou agora na era de uma contra 


corrente.  A Grã-Bretanha foi uma vez chamada “a nação onde o sol nunca se põe”.  Do mesmo 


modo, hoje, todos os direitos económicos e autoridade estão concentrados na Ásia, e em particular 


no Japão.  Estas coisas mover-se-ão a partir do Japão e passarão através da Coreia para 


encontrarem o seu lugar no continente.  (184-274, 1.1.1989) 


 


2.5. Devíamos procurar a terra pátria 


 


2.5.1. A libertação da terra pátria é a esperança de toda a humanidade 


 


Que teria acontecido se Adão e Eva, os nossos progenitores, não tivessem caído?  Então, na 


família de Adão, ele ter-se-ia tornado o patriarca.  Ao mesmo tempo, ele teria sido o chefe do clã.  


Ele ter-se-ia tornado o representativo da sua nação, isto é, o rei.  Assim, este mundo teria sido 







unido sob a ideologia de Adão.  Todos os outros “ismos” sem valor deviam desaparecer.  Estes 


inúteis e insensatos “ismos” apareceram e estão a confundir o mundo e, por isso, deviam ser 


arrancados pelas raízes.   


O único “ismo” que precisamos conhecer é o Adamismo; a única língua, cultura, tradições, modo de 


vida e regime seriam aqueles que vêm de Adão.  De facto, tudo neste mundo devia ter sido de 


acordo com o regime ideológico da nação de Adão.  Um tal “ismo” é o Deusismo, porque 


precisamos de nos unir com Deus, através do Seu coração.  (20-123, 1.5.1968)  


 


Que tinha Deus planeado para Adão e Eva, se eles não tivessem caído?  Tê-los-ia abençoado num 


casamento sagrado, e a sua intenção era que tivessem filhos e filhas com os quais se pudesse 


deleitar, formando desse modo uma família que teria sido uma fonte de alegria para Ele, e 


expandindo-a para uma tribo e, em seguida, para uma nação.  Uma vez que esta nação se 


expandisse ainda mais, teria formado um mundo com uma ideologia centrada simultaneamente em 


Deus e em Adão. 


A ideologia desse mundo teria sido a ideologia de Adão , e o mesmo teria acontecido com a visão 


do universo, cosmos e a própria vida.  Teria sido maravilhoso ter cinco raças, todas de diferente 


compleição, vivendo juntas nesse mundo.  A cor da pele é simplesmente uma reflexão do ambiente 


de uma pessoa, e, por isso, ter numerosas pessoas com diferente cor de pele é natural e encantador.  


Então, como vieram estas pessoas a ter línguas diferentes?  Devido à Queda dos primeiros 


antepassados humanos, Deus separou-as.  (156-202, 25.5.1966) 


 


Não pode haver fronteiras nacionais, num mundo criado por Deus.  Não pode haver discriminação 


racial entre pretos e brancos.  Não pode haver razão para conflito, porque só a bondade prevalece 


nesse mundo.  Porém, vemos que o mundo, no qual estamos a viver, está dividido em nações 


separadas por fronteiras nacionais.  Não só há discriminação racial, mas, mesmo na família, pode 


haver discórdia e desunião, entre marido e mulher, e entre pais e filhos.  As pessoas bondosas 


estão-se debatendo com as más.  Considerando a presente situação mundial, pode facilmente 


discernir-se que o Senhor, no seu Segundo Advento, tem de unir o mundo num só, tornando-o num 


lugar sem discriminação racial e sem fronteiras entre as nações.  Ele tem de reunir todas as 


famílias destruídas, e estabelecer um reino de paz neste mundo, onde, mesmo neste preciso 


momento, a bondade está em conflito com o mal.  (53-72, 9.2.1972) 


 


Como seria o Reino do Céu ideal?  Como seria o reino na terra?  Seria o lugar onde as pessoas de 


todo o mundo viveriam como membros da Igreja da Unificação.  O reino na terra estaria onde cada 


pessoa adoptasse o nosso modo de vida.  Como seria esse mundo?  Seria um mundo onde toda a 


gente viveria com Deus, e onde ninguém afirmaria que Ele não existe ou teria dúvidas sobre a Sua 


existência.  Seria um mundo onde toda a gente se uniria sob Deus, como o nosso Pai Celestial.  


Não haveria tentações de Satanás, porque ele não existiria.  O mundo governado por Deus seria o 


Reino do Céu na terra, onde Ele habitaria connosco.  (79-304, 21.9.1975) 


 







Não há dúvida que o Reino de Deus é um lugar governado de acordo com a vontade de Deus, pela 


soberania mantida pelos Seus filhos de descendência directa, sob o Seu domínio, seguindo as suas 


ordens.  Em tal lugar, não podem existir democracia ou comunismo.  Uma vez estabelecido, o 


reino existiria eternamente.  Tendo tudo isto em conta, não se pode deixar de pensar que é 


verdadeiramente lamentável que não se seja um cidadão de tal reino.  Na verdade, todos nós 


devíamos lamentar o facto de não termos uma tal soberania imutável.  (72-292, 1.9.1974) 


 


Onde teria primeiro lugar a realização do ideal Reino de Deus, isto é, a restauração da terra pátria?  


Começaria com um indivíduo que amasse os seus inimigos.  Por conseguinte, desde que Deus 


continue a existir, o Cristianismo, a religião que apareceu primeiro com o movimento para eliminar 


fronteiras nacionais, transcender todas as barreiras do ambiente e cultura, e abraçar os seus inimigos, 


com o poder do amor, não pode deixar de se tornar a religião mais difundida no mundo.  Quando 


se semeiam feijões colhem-se feijões; quando se semeiam feijões vermelhos colhem-se feijões 


vermelhos; e quando se semeiam sementes de flores vermelhas, flores vermelhas desabrocharão.  


De modo semelhante, se Satanás, que se vinga dos seus inimigos, semeia sementes do diabo, nesse 


lugar crescerão árvores do mal, que se vingam dos seus inimigos.  Se, por outro lado, aquele que 


ama os seus inimigos semeia as sementes de bondade, nesse lugar crescerão árvores de bondade, 


que amarão os seus inimigos.  Tal é a lei da natureza.  (107-18, 21.2.1980) 


 


Que espécie de lugar seria a terra original?  Não seria um lugar onde existe o mal; em vez disso, 


seria um mundo eterno e unificado onde as pessoas estariam completamente libertas do mal, e, 


cheias do transbordante amor original, viveriam cantando de felicidade para todo o sempre.  Já 


alguma vez houve alguém que tivesse vivido em tal lugar?  Nem sequer uma pessoa viveu lá.  


Embora muitas pessoas procurassem uma tal nação, através do curso da história, até agora um tal 


mundo não foi estabelecido na terra.  Muitas descreveram esse mundo com palavras, mas não 


houve uma única que alguma vez conseguisse estabelecê-lo na realidade.  (18-102, 28.5.1967) 


 


Precisamos ir para além das limitações culturais criadas pelos numerosos povos, e cinco raças do 


mundo, e reconstruir essas culturas numa única esfera cultural.  Por outras palavras, precisamos 


estabelecer um mundo ideal governado por um sistema doméstico, social e nacional, assim como 


outras instituições, todas baseadas no Deusismo.  Este processo pode também ser referido como 


Adamismo aperfeiçoado.  Não é comunismo nem democracia, mas uma ideologia centrada em 


Adão.  Esta ideologia é o caminho que nos conduz ao Deusismo.  Uma ideologia é como um 


cajado que nos ajuda a prosseguir um certo objectivo.  A ideologia, ela própria, não é aquilo que 


procuramos.  Uma ideologia é um processo necessário, pelo qual precisamos passar para atingir o 


nosso objectivo, e, portanto, ideologias passam por mudanças. 


Hoje, os Estados Unidos é considerado um país desenvolvido, como o suserano da democracia, mas 


um tempo virá, no futuro, em que se tornará corrompido por causa do dinheiro e o seu povo deixará 


de se interessar pela democracia.  A presente situação da Coreia também reflecte este facto.  


Embora a democracia, em si mesma, seja uma coisa boa, presentemente as pessoas na Coreia estão 







envolvidas em todos os tipos de intrigas e difamação dos outros por causa de dinheiro, e estão a 


lutar contra todas as outras pessoas para usurparem o poder.  Pode isso ser chamado democracia?  


O que está actualmente a acontecer é um fenómeno que resulta do desgoverno pela classe 


privilegiada.  (21-156, 17.11.1968) 


 


Precisamos unir a Coreia do Norte e do Sul, que estão divididas, e eliminar a diferença entre os 


ricos e pobres, que existe entre os dois estados.  Temos de unificar as culturas do Este e Oeste, 


eliminar a discriminação racial e cultural, e tornar-nos pessoas com amor universal.  Através de 


quê podemos unir-nos?  O mundo tem estado privado do amor absoluto, e por isso, logo que 


estejamos firmemente estabelecidos na terra, através desse amor, os gritos de oposição contra a 


Igreja da Unificação estão destinados a desaparecer.  Todas as pessoas deste mundo, 


independentemente do sexo e idade, estariam cobertas como um só corpo nesta grande manta de 


amor, e todos os espíritos no mundo espiritual quereriam também estar cobertos por ela!  Por 


consequência, a unificação cósmica não é simplesmente palavras, mas algo que será cumprido!  


(195-122, 5.11.1989) 


 


Uma vez que se saiba que Deus existe definitivamente, não se pode deixar de seguir a Sua vontade.  


Então, qual é a vontade de Deus?  É criar um mundo ideal, pela transformação das pessoas deste 


mundo no seu povo amado e esta terra no Seu amado domínio, e uni-las como uma nação soberana.  


(56-192, 14.5.1972) 


 


Cada pessoa, independentemente de quem possa ser, precisa viver na sua própria nação.  Essa é a 


condição absoluta que todos os seres humanos têm de cumprir.  Toda a gente, sem excepção, 


precisa levar uma vida com objectivos, cheia de esperanças por tal nação e tal justa finalidade.  No 


seu coração elas precisam imaginar a Utopia e esforçar-se por viver pela sua nação e finalidade 


última, pelo estabelecimento e aplicação, na sua vida, de leis justas. 


Vocês têm uma noção de Deus?  Como não têm, precisam adquiri-la, não é verdade?  Como seria 


essa nação?  Seria uma nação ideal, uma nação unificada.  Seria uma nação onde qualquer pessoa 


e todas as pessoas pudessem entrar.  Ninguém é excluído da responsabilidade de construir uma tal 


nação.  Famílias, tribos, nações e o mundo têm de cooperar no seu estabelecimento.  É desse 


modo que indivíduos, famílias, tribos, raças, nações e todo o mundo podem ser unidos.  (18-213, 


8.6.1967) 


 


Falando de modo geral, „globalismo‟ significa ver o mundo como uma nação e toda a humanidade 


como compatriotas, mas o globalismo a que a Igreja da Unificação se refere, transcende todas as 


barreiras, a partir do nível da família.  É uma globalização para toda a humanidade estabelecer um 


mundo com um Deus, como Pai, e toda a humanidade, como irmãos e irmãs.  Quão fascinante é o 


nosso globalismo!  (98-254, 3.8.1978) 


 


 







2.5.2. Estabeleçamos a pedra angular para uma nova terra pátria 


 


Sabemos que atingimos o ponto onde é fútil esperar estabelecer um mundo pacífico ou unificado, 


no verdadeiro sentido do termo, por intermédio do poder, sabedoria, cultura ou de quaisquer outras 


qualidades humanas.  Tendo isto em mente, qual é o problema central que enfrentamos ao resolver 


o problema da cultura mundial?  Antes de tudo o mais, o que precisamos clarificar primeiro, é a 


questão da existência de Deus. 


No dia em que a humanidade se torne consciente do facto que Deus verdadeiramente existe, virá a 


compreender subsequentemente qual é a Sua vontade, e logo que isto for a realidade, então, o 


mundo no qual vive tornar-se-á o mundo ideal de unidade e paz.  (56-131, 14.5.1972) 


 


A Igreja da Unificação é diferente das outras.  Ensina-nos a amar os nossos irmãos e irmãs, como 


amaríamos a nossa mãe e pai, e a amar a nossa tribo, raça e nação, como amaríamos os nossos 


irmãos e irmãs.  Devíamos estar prontos a deixar a nossa mãe e pai, se necessário fosse, para amar 


a nossa nação.  Além disso, devíamos estar preparados para abandonar a nossa nação, de modo a 


amar o mundo, e devíamos estar dispostos a renunciar o mundo, para amar Deus.  Esta é ideologia 


principal da Igreja da Unificação: procurar o caminho do amor, que sacrifica o que é pequeno e 


perto de nós, por aquilo que é grande e está longe:.  (100-80, 8.10.1978) 


 


Vocês preferiam ser nacionalistas ou cosmopolitas?  A religião não consiste simplesmente em 


cosmopolitismo.  Segue uma doutrina que luta não só pelo bem da humanidade, mas também pelo 


de Deus.  O comunismo e democracia, por outro lado, lutam só pelo bem dos seres humanos.  


Então, entre a doutrina que aspira pelo bem de tanto os seres humanos e Deus, e a doutrina que 


aspira só pelo bem dos seres humanos, qual seria melhor?  Qual é melhor, a doutrina que é tanto 


para Deus como para os seres humanos, ou a doutrina que é só para os servos, deixando de lado o 


Senhor?  A religião é boa, porque aspira também pelo bem de Deus.  (41-44, 12.2.1971) 


 


Qual é o modo de pensar que permanecerá até ao fim?  O movimento que ensina a amar o mundo 


mais que a nossa própria nação ou povo; o movimento que ensina a amar Deus mais que qualquer 


outro ser, será a ideologia e modo de pensar que permanece até ao fim.  Portanto, o problema em 


questão para nós consiste em saber como podemos seguir essa doutrina, que apresentará ao mundo 


um movimento inter-racial, para além das fronteiras nacionais.  Essa doutrina tentará também 


encontrar o caminho para aquele lugar onde Deus possa livremente amar a humanidade, e consiga 


que ela pratique amor inter-racial.  (53-24, 4.2.1972) 


 


A ideologia que guiará este mundo, no futuro, será aquela que ensine a salvar o mundo, ainda que 


isso signifique o sacrifício da nossa própria nação.  Quando um país seguir um tal ensinamento, e 


uma nação e povo aparecerem na terra conduzidos por um tal novo movimento, então, será 


realizado um novo mundo de esperança, que permitirá a realização de um mundo unificado e ideal.  







Aqueles que têm pontos de vista nacionais e históricos limitados, que falham em transcender 


barreiras tradicionais, não podem herdar o mundo ideal de Deus.  (51-44, 4.11.1971)        


 


A raça amarela é como o primeiro filho, a preta, como o segundo, e a branca, como o terceiro; lutas 


entre estas raças podem acabar e unidade pode ser conseguida através da Ideologia da Unificação, 


que teve a sua origem na Coreia.  Deste modo, uma terra pátria ideal pode ser estabelecida.  A 


partir daí, o mundo será transformado num mundo de paz, unidade e vitória. 


Assim, o Reino do Céu na terra seria construído, e, ao mesmo tempo, unir-nos-íamos com Deus.  


Precisamos que Ele desça à terra e atendê-l‟O como a figura central do Reino do Céu e, assim, 


estabelecer, na terra e no mundo espiritual, um Reino do Céu unificado.  Vocês precisam 


compreender que esta é a missão que tem de ser cumprida por membros da Igreja da Unificação.  


Sobre tal fundação, unir-nos-íamos finalmente com o Pai e seríamos capazes de viver pacificamente 


no Reino do Céu.  (79-83, 1.6.1975) 


 


Que é a Igreja da Unificação?  Em que direcção se está a mover, carregando a direita e esquerda 


nos seus braços?  Está a guiar-nos a passar por este mundo de luta, entrar num mundo de 


felicidade, o mundo da Utopia, e seguir o caminho mostrado por Deus.  Este caminho não é plano.  


Isso significa que a Igreja da Unificação devia estar equipada com um sistema lógico que possa 


tomar responsabilidade por todos os fracassos e destroços causados por vários sistemas ideológicos.  


Ao mesmo tempo, devia também ser capaz de carregar nos seus braços estas ideologias, movê-las 


horizontalmente em direcção à unidade, e lutar por uma forma transcendente de existência baseada 


numa consciência espiritual, que também as possa mover verticalmente, com base na religião.   


A Igreja da Unificação devia ter a capacidade de sistematizar teoricamente todas as ideologias quer 


de uma perspectiva humana, tais como o humanismo e o materialismo, quer de uma perspectiva 


teocêntrica, passada e presente, e integrar todas estas ideologias numa só.  Ao mesmo tempo, os 


membros da Igreja deviam encarnar a teologia única que incorpora realidade espiritual e 


experiência e que pode unir todas as religiões, de uma perspectiva vertical, transcendendo 


denominações.  (162-102, 30.3.1987)  


 


Quais são as características da nação pela qual vocês anseiam?  Essa nação é diferente, em todos 


os respeitos, das nações onde vocês vivem presentemente.  Um dia terão de dizer adeus a essas 


nações.  Se estiverem ligados a elas, então têm de saber que estão ligados ao pecado.  No fundo 


do vosso coração, vocês sabem que nasceram como descendentes de seres humanos caídos.  Eles 


não estavam relacionados com a bondade original, que teria permitido que a vontade dessa nação se 


unisse com a vontade de Deus.  (37-217, 27.12.1970) 


 


Sem uma nação, não pode haver nacionalidade.  Sem uma nação, não pode haver base para o 


vosso registo.  Precisamos criar uma nação de Deus e registar-nos novamente.  Precisamos 


estabelecer o Reino de Deus na terra e, como cidadãos que amam o reino e o seu povo, e vitoriosos 


filhos e filhas que herdaram a verdadeira linhagem de sangue dos pais de bondade, viver na terra 







juntamente com as nossas tribos e membros de família.  Só depois disso, podemos entrar no Reino 


do Céu no mundo espiritual.  Este é o ensinamento do Princípio Divino.  (58-145, 22.5.1972) 


 


Uma vez que estabeleçamos a nação de Deus, seremos capazes de ver as tradições que devíamos 


transmitir aos nossos descendentes durante milhares de gerações no futuro.  Veremos os esforços 


que fizemos, derramando sangue e suor, assim como o monumento de Deus que celebra a Sua 


vitória, e todos os vestígios de glória na terra eternamente.  Sem uma nação, todo o nosso trabalho 


terá sido em vão.  O crucifixo, cultura e instituições do Cristianismo de hoje, todos os quais têm 


sido transmitidos desde os tempos mais antigos, deviam ser lançados ao rio ou queimados até às 


cinzas, se não criaram uma nação desejada por Deus.  Os cristãos deviam compreender que 


Satanás se está a rir deles.  Logo, vocês deviam compreender que o verdadeiro problema, a ser 


resolvido depressa, é a construção da nação de Deus.  (55-339, 9.5.1972) 


 


Vocês precisam receber amor de Verdadeiros Pais e Deus.  Todavia, sem a Sua nação, não podem 


livremente receber o Seu amor.  Originalmente, Adão era só um indivíduo, mas ele teria sido o 


começo de uma nação.  Só quando tivermos uma nação melhor que as nações satânicas do mundo 


caído, poderemos receber amor de Deus.  Presentemente, estamos a receber amor d‟Ele por 


procuração; até agora, não fomos elegíveis para receber amor d‟Ele directamente.  Embora 


possamos receber amor dos Verdadeiros Pais, teremos de estabelecer uma nação, antes de podermos 


receber amor de Deus, porque Satanás e as suas nações ainda existem.  Precisamos trepar para 


estar acima da sua fundação.  (90-116, 21.10.1976)  


 


A terra pátria, que precisamos reivindicar na terra, não é uma nação existente, com uma certa 


história e tradições.  É completamente diferente, em essência, dessas outras nações.  Precisamos 


tornar-nos cidadãos, com a ideologia dominante apropriada, para podermos herdar uma tal nação, 


que existe num nível completamente diferente das outras.  Essa ideologia dominante devia estar de 


acordo com a ideologia do Criador absoluto.  Para que uma nação desejada pelo Ser absoluto 


possa existir, então, sob a soberania dessa nação, os cidadãos deviam estar completamente unidos.  


Portanto, a nação devia tomar forma, com base em tal cidadania.  (49-93, 9.10.1971) 


 


Tem de haver soberania, cidadãos e território, para que uma nação possa ser estabelecida.  O 


mesmo é verdade em relação ao Reino de Deus.  Os pais estão na posição da soberania; os filhos, 


na posição de cidadãos; e o reino, na posição do território.  Destes, nenhum pode ser deixado de 


fora.  Essa é uma regra absolutamente rígida.  (35-279, 25.10.1970) 


 


Para estabelecer uma nação, tem de haver território, cidadãos e soberania.  Então, que é a 


soberania?  Significa, fundamentalmente, estabelecer uma relação com Deus.  Por conseguinte, 


aqueles que governam a nação deviam estabelecer uma ligação com Deus e conduzir os negócios do 


Estado, depois dos cidadãos estarem a dormir profundamente.  Deste modo, o soberano tem de 


estar completamente unido com o seu povo.  Uma vez unido com ele, tem de acreditar que tudo o 







que está à sua frente, está lá, não para o seu próprio uso, mas por causa da nação.  Então a sua 


nação prosperará.  (30-88, 17.3.1970) 


 


Por maior que uma nação seja, devia assemelhar-se à estrutura dos seres humanos, porque Deus 


gosta que tudo se assemelhe à Sua imagem.  Por isso, a nação ideal devia assemelhar-se à 


humanidade.  Assemelhar-se-ia à pessoa ideal do Céu e da terra.  (26-183, 25.10.1969) 


 


Vocês deviam viver cada dia com o pensamento na vossa mente que estão a viajar de um lado para 


o outro e a tomar parte neste grande trabalho, no mundo mau de hoje, como mensageiros de Deus.  


Deviam pensar que receberam a missão de se tornarem sujeitos leais procurando a nação de Deus, 


por causa da restauração da terra pátria.  Se não cumprirem isto, não poderão ser reconhecidos 


como os cidadãos dignificados da nação celestial vindoura.  (50-254, 7.11.1971) 
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CAPÍTULO I 


 


O Verdadeiro Amor de Deus É a Força Motriz da Criação 


 


1. O Verdadeiro Amor É o Centro onde Reside a Vontade de Deus  


 


Deus é o Grande Rei da verdade, bondade, sinceridade, e amor.  (301-38, 16.4.1999) 


 


Deus sempre existiu ou começou a existir num determinado momento?  Mesmo Deus tem crescido.  


Precisamos saber isto.  Como podemos sabê-lo?  É o mesmo princípio que faz com que tudo o que se 


assemelha à natureza original de Deus, comece como uma pequena célula e cresça.  Então, que fez 


com que Deus crescesse?  Ele cresceu por causa do amor.  Cresceu com base no amor absoluto.  


Deus é o companheiro sujeito do amor, e os seres humanos são os companheiros objectos deste 


amor.  (243-278, 1.28.1993) 


 


Deus criou os Céus e a terra por causa do verdadeiro amor.  Ele não criou o Céu e a terra para poder 


ver os seres humanos.  Criou para o amor.  Deus não pode possuir amor por Si próprio.  Não pode 


sentir amor por Si próprio.  Evidentemente que Ele contém amor dentro de Si próprio, mas não pode, 


por Si próprio, sentir amor que transborde com a alegria de estar em perfeita harmonia.  Por mais 


bela que uma flor possa ser, tem de libertar uma fragrância; e por mais perfumada que seja a sua 


fragrância, o vento tem de soprar, para que essa fragrância se espalhe.  Assim, do mesmo modo que 


a flor precisa do vento, Deus precisa de um companheiro objecto que O estimule.  (210-223, 


23.12.1990) 


 


O Verdadeiro Amor é a força fundamental de Deus quando Ele cria.  É a Sua força motivadora.  É 


por essa razão que também Deus gosta de verdadeiro amor, mais que de qualquer outra coisa.  Deus 


pode comer, tal como nós.  Ele tem olhos e nariz.  Ele tem todas essas coisas.  É esse o tipo de ser 


que Ele é, mas se vocês querem saber o que Ele gosta, não são os bocados de ouro que os seres 


humanos tanto apreciam.  Ele pode fazer esses sempre que quiser.  O mesmo se pode dizer do 


conhecimento.  Deus é omnisciente e omnipotente.  Ele é o grande Rei do conhecimento e o Grande 


Rei das habilidades.  (212-295, 8.1.1991) 


 


A profundidade do verdadeiro amor incorpora tudo, indo completamente até à origem, quando Deus 


nasceu.  Vocês não fazem ideia de quão profundo é.  Começa com a raiz original de quando Deus 


começou a existir, e, por isso, não temos ideia de quão profundo é.  Podemos viver toda a nossa vida 


sem chegar ao fundo.  Mesmo depois de irmos para o próximo mundo, continuamos a desenvolver-


nos em direcção a esse objectivo, por toda a eternidade.  Por conseguinte, é inconcebível que 


maridos e mulheres lutem e se separem. 


Também Deus cresceu e Se desenvolveu.  Até essa profundidade, desde o Seu começo, Deus tem 


tido a mesma raiz original que o verdadeiro amor.  Na raiz original, Deus não apareceu primeiro.  O 


amor apareceu.  Dizemos que Deus tem características duais, mas porquê características duais?  É 


por causa do amor que as características duais são apreciadas.  (246-286, 20.4.1993) 


 


O verdadeiro amor torna-se uma ponte que Deus pode usar para nos visitar sempre que deseje.  Se 


todas as partes do corpo estão sempre unidas externamente, isso estará bem.  Se estiverem também 


unidas internamente, isso também estará bem.  Será o mesmo tanto no norte, sul, este ou oeste, como 


no mundo celestial ou mundo terreno, ou em qualquer outro lugar.  Os membros do corpo podem 


estar em harmonia uns com os outros com base no amor, e podem associar-se por si próprios, com 


base no amor.  Só o amor tem esta capacidade.  O mesmo é verdade em relação a estruturas sociais.  


Quando estabelecemos absolutamente um partido político no nome de Deus e dizemos que nos 


uniremos completamente, estamos a dizer que nos uniremos, tendo Deus como base.  (139-200, 


31.1.1986) 


 







Também Deus é absolutamente obediente no que respeita ao verdadeiro amor.  Com base no 


verdadeiro amor, mesmo Deus diz que oferecerá a Sua vida.  Porque é que tanto os homens como as 


mulheres procuram oferecer a sua vida, quando existe verdadeiro amor?  A razão é que começámos 


a existir devido ao amor, e existimos para amar.  Se não existisse conceito de amor, não teria sido 


necessário que Deus começasse a existir. 


É por isso que tudo criado por Deus está estruturado em pares.  Catiões e aniões manifestam amor, 


embora a um nível mais baixo, à medida que se combinam entre si.  Isto está a ser anunciado pela 


primeira vez na história, como resultado da minha vinda a este mundo.  Sou a primeira pessoa na 


história a anunciar que mesmo Deus considera verdadeiro amor como absoluto e diz que viverá em 


absoluta obediência a verdadeiro amor.  Isto não é algo conceptual.  É um facto.  Deste modo, Deus 


criou de modo a realizar verdadeiro amor.  (203-103, 17.6.1990) 


 


Verdadeiro amor não aparece sem o envolvimento de Deus.  Sem o Seu envolvimento, não há 


nenhuma palavra, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma família, e nenhum amor que sejam 


verdadeiros.  Todos estes só são possíveis com o envolvimento de Deus.  Ele é o Grande Rei da 


verdade, bondade, sinceridade e amor.  Por esta razão, não pode haver nada de bom em qualquer 


lugar onde Deus não esteja envolvido.  O mesmo se aplica ao nosso trabalho.  Algo feito sem Deus é 


fraudulento e não pode ser acreditado.  Isto é assim com tudo.  É só com o envolvimento de Deus 


que o padrão da verdade, o padrão eterno, é estabelecido.  (301-38, 16.4.1999) 


 


Como podemos, então, distinguir entre verdadeiro amor e falso amor?  Um amor que procure viver 


para si próprio é um amor ligado ao diabo, e um amor que procure viver para os outros, com base 


num companheiro, é um amor ligado às leis do universo e a Deus.  É aí que está a linha divisória.  O 


amor de Deus dá, dá, dá novamente e, em seguida, esquece-se que deu.  Isto é verdadeiro amor.  


Uma avó, nos seus noventa anos, diz ao seu filho que tem mais de setenta: “Filho, tem cuidado com 


os carros quando saíres hoje”, e relaciona-se com ele, como se ainda fosse o jovem rapaz de há 


muitos anos.  Ela disse-lhe a mesma coisa todos os dias, até ter mais de noventa anos, mas nunca se 


cansa de o dizer.  Um amor que ama durante milhares ou dezenas de milhares de anos, sem se cansar 


– isto é verdadeiro amor.  (142-333, 14.3.1986) 


 


Verdadeiro amor só pode começar da posição em que estejamos dispostos a investir mesmo a nossa 


própria vida, repetidas vezes, e a dar e dar, mas esquecermos que demos.  Verdadeiro amor atravessa 


o Céu e a terra.  Atravessa mesmo o mundo da morte, à medida que ascende.  Pode atravessar e 


entrar em qualquer coisa que lhe agrade, mesmo o mundo da vida ou uma mente forte.  Não há lugar 


onde o amor não possa ir.  O amor entra mesmo em quartos secretos.  (256-179, 13.3.1994) 


 


O amor possui a velocidade mais elevada.  O verdadeiro amor é uma força em harmonia com a 


habilidade criadora de Deus.  Portanto, se uma pessoa tiver este amor, pode chamar por Deus, 


mesmo dos confins da terra, dizendo: “Por favor vem!” e Ele virá.  Uma neta, mesmo que seja feia, 


só precisa mexer um dedo, e o seu avô irá aonde ela está.  O amor é assim tão extraordinário.  Isto é 


verdadeiro amor.  (301-125, 25.4.1999) 


 


O amor não acontece simplesmente.  A glória não acontece sem passar pelo amor de Deus.  Quando 


dizemos: “Aquela pessoa é abençoada com glória”, não nos referimos a um amor onde ela exista 


sozinha.  Nem nos referimos ao facto de ser milionária e sentar-se num monte de ouro.  Dizemos que 


uma pessoa é abençoada com glória quando possui plenamente os laços de amor e está numa 


imutável posição de felicidade.  Glória não pode existir sem o amor de Deus.  Depois de termos 


completado a nossa responsabilidade, depois de termos passado através do padrão do estágio de 


perfeição, recebemos o amor de Deus, e glória vem até nós automaticamente.  (158-296, 4.2.1968) 


 


Verdadeiro amor pode ser mais elevado que Deus.  Isso significa o seguinte: mesmo Deus quer que o 


Seu companheiro de amor seja dezenas de milhares de vezes mais maravilhoso que Ele.  Dito de 


outro modo, significa que um companheiro objecto de verdadeiro amor é mais elevado que Deus.  







Também no vosso caso, o amor significa que querem que o vosso companheiro seja mais elevado 


que vocês.  (274-22, 25.10.1995) 


 


Verdadeiro amor é o amor de Deus.  Quando vocês forem para o mundo espiritual, serão capazes de 


sentir a cor e sabor de verdadeiro amor.  O mundo espiritual é esse tipo de mundo.  Quando nos 


tornamos encarnações desse verdadeiro amor, não haverá lugar com o qual não possamos 


comunicar.  Poderemos aperceber-nos de todas as situações.  Se Deus, o dono de verdadeiro amor, 


tiver pêlo suave no Seu corpo, mesmo esse pêlo suave pertencerá ao verdadeiro amor, e todo o Céu e 


terra sentirão imediatamente o mais leve movimento desse pêlo.  Será assim tão sensível.  As nossas 


emoções comunicarão mesmo com as emoções do universo inteiro.  (304-15, 5.9.1999) 


 


O Deusismo é a ideologia do verdadeiro amor, e essa ideologia não pode ser conseguida sem 


primeiro encontrarmos o caminho do sacrifício e investirmos as nossas vidas caídas.  Precisamos 


compreender que esta é a razão por que a Bíblia ensina a lógica paradoxal: “Aqueles que desejam 


morrer viverão, e aqueles que desejam viver morrerão”.  (268-162, 31.3.1995) 


 


Como se devia uma pessoa preparar antes de procurar o caminho do amor?  Devia formar uma união 


de amor com Deus, o Pai.  Só então poderá haver verdadeiro amor.  Este é o centro onde a Vontade 


de Deus pode habitar, e onde um indivíduo se pode tornar um com essa vontade.  (103-132, 


18.2.1979) 


 


2. Verdadeiro Amor para a Causa da União Completa com Deus e Verdadeiros Pais 


 


Originalmente, a mente e o corpo deviam ser indivisíveis.  A mente de uma pessoa devia ser a mente 


de Deus, e o seu corpo devia ser um recipiente para conter essa mente.  Mas a Queda humana voltou 


a mente dos seres humanos para o diabo.  Desde esse tempo, o corpo das pessoas tornou-se servo do 


diabo. 


A consciência humana é o agente de Deus na mente humana.  A consciência não está centrada em si 


própria, mas existe para a causa da justiça do Céu.  A consciência procura sempre correr em direcção 


ao bem.  O corpo rebela-se contra isso.  O corpo só procura o seu próprio conforto.  É egoísta e tenta 


manifestar desejos da carne, de acordo com necessidades instintivas.  A consciência censura o corpo 


e tenta fazer com que ele se conforme com a mente.  É aqui que conflito e luta sangrenta sempre têm 


lugar dentro de nós próprios.  No entanto, nenhuma pessoa pode conquistar o corpo, sem tornar 


possível que Deus entre e resida nela.  É unicamente com base no poder do verdadeiro amor e 


verdade de Deus, que a mente, a qual é o companheiro sujeito, pode controlar o corpo, o 


companheiro objecto, e produzir uma união ideal com Deus.  Este é o ser humano perfeito, do qual 


as religiões falam.  (219-118, 28.8.1991) 


 


Deus era o Pai e os nossos antepassados humanos, o Seu filho e filha.  Para que esse verdadeiro 


amor seja manifestado, temos de nos unir completamente com Ele.  O princípio básico é que temos 


de nos tornar como um só.  Se vocês perguntarem qual é o princípio básico para essa união 


completa, a conclusão é que a submissão é a única maneira de consegui-la.  No dia em que Deus se 


torne um com os seres humanos, tudo o que pertence a Deus pertencerá a cada um de nós.  Deus será 


Deus, mas Ele será também cada pessoa.  Cada pessoa será ela própria, mas também será Deus.  Só 


verdadeiro amor nos pode unir completamente com Deus.  (91-220, 20.2.1977) 


 


Quando uma pessoa se torna a incarnação de verdadeiro amor, torna-se o corpo de Deus e as Suas 


células.  Os seus membros tornam-se os membros do Santo Deus, e ela pode viver para sempre como 


um só corpo com Deus, respirando e comendo amor.  Um tal mundo é chamado o Reino do Céu.  A 


Bíblia não fala na união baseada em verdadeiro amor: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida….”  


Falta aqui o amor.  (177-149, 17.5.1988) 


 







Uma verdadeira pessoa é alguém que vive com verdadeiro amor.  Verdadeiro amor é um amor que 


dá, e um amor que diz que viverá eternamente para a causa do centro.  Isto é a essência de Deus.  


Verdadeiro amor é o amor de Deus.  Uma pessoa que ame Deus por toda a eternidade torna-se um 


dono de verdadeiro amor.  (123-328, 9.1.1983) 


 


Verdadeiro amor é um amor que se relaciona só com Deus.  Existe o eu, a República da Coreia, e os 


hábitos e costumes deste mundo, as tradições dos cidadãos do país, e outras coisas, mas verdadeiro 


amor não é um amor que forma laços com tais coisas.  É um amor que só forma uma relação com 


Deus. 


Como os seres humanos caíram, o nosso amor não pôde tornar-se um amor relacionado só com 


Deus.  Uma relação foi formada com Satanás.  Isso acontece não só na família.  Foi para além da 


família e expandiu-se para os níveis da tribo, sociedade, nação, e mundo terreno e celestial.  Todos 


os costumes e tradições que existem no ambiente no qual nascemos, como seres humanos caídos, 


não têm relação com Deus.  Vocês não fazem ideia de quão difícil é repudiá-los e resolver esta 


situação.  (274-195, 3.11.1995) 


 


Verdadeiro amor pode controlar mesmo Deus.  Atingir um estado de unidade centrada em 


verdadeiro amor dá origem ao direito de posse.  O que quer que pertença ao companheiro de amor de 


uma pessoa, pertencerá a essa pessoa.  Não podemos mudar os nossos companheiros em qualquer 


tempo ou em qualquer lugar.  Temos de ser os donos de amor absoluto.  (281-192, 13.2.1997) 


 


Verdadeiro amor tem o poder de unir absolutamente a mente e corpo de Deus, e torná-los num só.  


Se Deus se assemelha aos seres humanos, não teria Ele também uma mente e corpo?  Qual é o centro 


que une num só esta mente e corpo?  Não é conhecimento, poder ou dinheiro.  Só verdadeiro amor 


une a mente e o corpo de Deus.  (210-132, 17.12.1990) 


 


Nós seres humanos somos muito ambiciosos.  Mas quando entramos no domínio do verdadeiro amor 


de Deus, toda a nossa ambição desaparece.  Dentro do domínio do verdadeiro amor, existe o direito 


de herança, e mesmo Deus, o sujeito do amor, se torna nosso.  Não é só tudo aquilo que pertence a 


Deus que se torna nosso, mas também a Sua mente e corpo.  Tornamos num só com Ele.  Deus e 


vocês tornam-se um só.  (213-76, 1.14.1991)  


 


Verdadeiro amor significa pertencer ao domínio da união com Deus e ser governado por Ele.  Não é 


ser dominado por Satanás.  Isto não é o que acontece no vosso domínio da Queda.  Vocês ainda têm 


a forma original do domínio do coração de Deus, que é vertical, mas como herdaram a linhagem 


errada, a forma horizontal não forma um ângulo recto com a vertical.  Talvez forme um ângulo de 


setenta e cinco graus.  Esta diferença faz com que vocês sintam uma consciência culpada, e a pressão 


de uma agonia inevitável e amarga.  (183-42, 29.10.1988) 


 


Verdadeiro amor é mais precioso que um diamante.  Ondas poderosas são emitidas pela sua antena, e 


as pessoas encontram-se, tocam-se, e beijam-se em alinhamento com a direcção da antena.  Esta é a 


antena dos Verdadeiros Pais.  É algo precioso que nunca muda e nunca se desgasta.  Todos os bons 


espíritos no mundo espiritual tentam seguir o caminho resplandecente das suas novas pessoas, 


através dos Verdadeiros Pais.  (217-264, 2.6.1991) 


 


A coisa mais infeliz neste mundo é ter perdido Verdadeiros Pais.  Precisamos compreender quão 


triste é tê-los perdido.  É só então que podemos saber quanta alegria dá encontrá-los.  É por esse 


motivo que eu vos guio em todos os detalhes.  O verdadeiro amor de Deus emerge através dos 


Verdadeiros Pais, e, por isso mesmo, o mundo angélico, assim como toda a criação, devem ser 


governados por eles.  Também temos de estar cientes que o mundo está dentro deste domínio de 


amor. 


Verdadeiros Pais têm de aparecer numa posição difícil, em que recebem oposição do mundo e são 


maltratados.  Têm de aparecer numa posição mais preciosa que qualquer ser na criação.  Mesmo que 







os anjos no mundo angélico ou Deus se lhes oponham, eles têm de ultrapassar essa oposição e 


continuar a avançar.  Só então emergirá um novo ideal.  (107-92, 6.4.1980) 


 


Verdadeiro amor não começa com uma mulher.  Vem através de Deus e de um homem.  É por essa 


razão que os homens procuram mulheres para plantarem nelas as sementes da vida.  As mulheres são 


receptáculos.  Receptáculos completamente vazios.  Um receptáculo vazio toma um valor igual ao 


do objecto nele colocado.  (259-244, 10.4.1994) 


 


Os seres humanos vieram a ter verdadeiro amor e falso amor, mas que são falso amor e verdadeiro 


amor?  Falso amor é aquele que se relaciona com Satanás, e verdadeiro amor é o que nos permite ter 


uma relação com Deus.  Então, ambos homens e mulheres querem verdadeiro amor?  Originalmente 


não estava planeado que os seres humanos quisessem verdadeiro amor.  É porque caímos que 


precisamos de verdadeiro amor.  Caímos.  Este é o problema.  (189-75, 19.3.1989) 


 


Quando uma mulher se torna rainha, e um homem, rei, eles fazem-no com base no verdadeiro amor.  


Uma rainha e rei aparecem com base no verdadeiro amor.  Sem verdadeiro amor, isto não pode 


acontecer.  Verdadeiro amor significa que um homem e mulher se encontram na posição mais 


elevada.  Duas pessoas encontram-se frente a frente, na posição mais elevada, e Deus liga-se a esse 


ponto.  O casamento consiste em reunir o mundo mais elevado dos homens e o mundo mais elevado 


das mulheres, de modo a ocupar Deus.  Casamos para ocupar estes dois mundos.  Homens e 


mulheres, por si próprios, são só metade, e, portanto, casam-se para se tornarem completos.  Ter 


verdadeiro amor significa tornar-se um com Deus.  (260-154, 2.5.1994) 


 


Onde é que Deus e os seres humanos se tornam um?  Na cerimónia de casamento.  Tornam-se um 


centrados em Deus, o qual é o centro do verdadeiro amor original.  Isto significa que Deus entra no 


coração de Adão e de Eva.  O casamento de Adão e Eva é o casamento do corpo de Deus.  É o 


casamento de Deus.  A posição externa é o corpo, e a posição interna, a mente.  É por isso que Deus 


é directamente o nosso Pai.  O amor de Deus é o vosso amor; a Sua vida, a vossa vida; a Sua 


linhagem, a vossa linhagem.  (217-196, 27.5.1991) 


 


Maridos e mulheres vêm de diferente lugares, não é verdade?  Embora as nossas mães e pais se 


tivessem tornado pais, tivessem dado nascimento a cada um de nós, e tivessem produzido os laços de 


pais e filhos, um dos elementos horizontais nessa ligação veio de outro lugar.  Portanto, embora um 


marido e mulher possam separar-se, a relação entre pai e filho nunca pode ser destruída.  Só pode 


haver uma linha que é vertical.  A posição perpendicular é a única maneira de herdar a linhagem que 


liga a história humana, com base no verdadeiro amor original entre o Céu e a terra.  Porque é a 


posição perpendicular, necessária?  Uma vez que nos movamos para a posição perpendicular, a 


nossa sombra desaparece.  As sombras desapareçam ao meio-dia, não é verdade?  Deus e a 


humanidade não estão na relação perpendicular baseada no amor ideal. 


Então, qual é o caminho neste universo que ligará os seres humanos e Deus pela linha perpendicular 


mais curta, com base no verdadeiro amor?  A relação que nos ligará deste modo é a relação entre pai 


e filho.  Não há distância mais curta que a medida na perpendicular.  Se houver um pequeno desvio, 


por mais pequeno que seja, a linha não é perpendicular.  A distância mais curta é a medida na 


perpendicular.  Nessa linha perpendicular, a mãe e o pai estão ligados pela distância mais curta entre 


o este e o oeste.  Em seguida, os irmãos estão ligados pela distância mais curta entre frente e trás.  


Estas formam ângulos de noventa graus.  Quando se consideram todas estas relações, em termos de 


planos, existem vinte e quatro deles.  É porque o omnisciente e omnipotente Deus tem tal poder 


conceptual ideal, que Ele reside no centro de uma forma esférica, no centro do universo formado à 


volta de uma série de ângulos rectos produzidos pela intersecção entre a vertical e a horizontal, 


frente e trás, e esquerda e direita.  Com base em quê existe Deus?  Com base em verdadeiro amor.  


Se vocês perguntarem a Deus, Ele dirá que isso é tudo o que existe.  (198-298, 5.2.1990) 


 







Através de verdadeiro amor, podemos tornar-nos absolutos, únicos, eternos e imutáveis.  A pessoa 


que está harmonizada em verdadeiro amor pode permanecer na posição de companheira de Deus.  


Uma tal pessoa entra num domínio onde pode, em qualquer altura, estar relacionada com o Deus 


único, absoluto, imutável e eterno.  (304-286, 9.11.1999) 


 


Os membros da Igreja da Unificação são mais íntimos entre si, do que entre os seus próprios irmãos 


e irmãs.  No futuro, os mundos da frente e de trás têm de tornar-se um, em seguida, maridos e 


mulheres têm de tornar-se um, o que fará com que os mundos da esquerda e direita se tornem um.  


As posições mais elevada e a mais baixa, a frente e trás, a esquerda e direita, todas se têm de tornar 


uma.  Qual é o significado das posições mais elevada e mais baixa, frente e trás, e esquerda e direita?  


As posições mais elevada e mais baixa referem-se aos nossos deveres como pais e filhos, e a 


esquerda e direita, às nossas responsabilidades como marido e mulher.  Quando as pessoas se 


aperfeiçoam deste modo, temos então de ascender à posição de Deus no mundo espiritual, e voltar 


para Ele.  Só verdadeiro amor pode fazer isto.   


Uma verdadeira família é uma expansão da família aperfeiçoada de Adão, que foi treinada de acordo 


com esta fórmula padrão.  Então, quando isto se expande ao nível mundial, é o mesmo que unir 


completamente o este e o oeste, e o homem e a mulher.  A unidade conjugal tem de ser realizada 


com o homem como o companheiro sujeito.  As posições da frente e trás, e acima e abaixo, também 


têm de tornar-se uma.  Quando isto acontece, não pode haver dúvida que um mundo de verdadeiro 


amor será realizado, com base nestes princípios.  (222-321, 6.11.1991) 


 


O caminho do verdadeiro amor centrado em Deus é o caminho do Reino do Céu.  O destino final do 


falso amor é o lugar conhecido como o inferno.  Até agora, todas as religiões não estavam 


completamente seguras disto.  Não conheciam as fronteiras entre o Céu e o inferno.  Agora, é claro.  


Quando restaurarmos amor caído e fizermos um novo começo, faremos um novo começo em relação 


ao Céu.  (278-30, 28.4.1996) 


 


3. Os Companheiros Absolutos do Amor de Deus São os Nossos Antepassados Humanos Adão 


e Eva 


 


No Éden, Deus criou uma nova criação.  Adão e Eva, os principais caracteres no Jardim, deviam ter 


tido alegria eterna, juntamente com esta nova criação.  Deus estabeleceu Adão e Eva, e, com uma 


nova emoção no Seu coração, considerou-os como o modelo a seguir.  Para Deus, cada momento 


teve de ter sido precioso.  Os movimentos de Adão e Eva em cada momento tiveram de ter sido 


indescritivelmente sérios.  Ao mesmo tempo, a Sua ligação com eles, em cada momento, teve de ter 


sido indescritivelmente preciosa. 


À medida que Adão e Eva cresciam, o seu intelecto e capacidade mental desenvolviam-se, em cada 


dia, tornando-os perfeitamente adequados para representar a natureza original de Deus.  Não havia 


dúvida que eles estavam qualificados para se relacionarem com o novo mundo criado por Deus – 


observá-lo, escutá-lo e tocá-lo, como representantes do coração de Deus.   


Quando Ele olhou para Adão e Eva, a Sua esperança foi que os seus movimentos fossem os Seus; as 


palavras que falassem, as Suas; e que, quando eles ouvissem, vissem ou sentissem algo, seria como 


se o próprio Deus tivesse ouvido, visto ou sentido.  Sem a menor sombra de dúvida que Adão e Eva, 


que tinham uma tal relação com Deus, eram os seres que Ele tinha imaginado no Seu coração, e 


representavam toda a Sua existência. 


Uma vez que Deus tinha abraçado a criação que criou para Adão e Eva e tinha criado Adão e Eva, 


eles próprios, que espécie de dia ansiava Ele, então, ver?  No sexto dia, Ele tinha completado o Seu 


trabalho da criação.  Mas o facto de não ter criado Adão e Eva perfeitos, significa que algo mais 


devia ainda acontecer entre eles e Deus. 


A esperança de Deus não era que Adão e Eva permanecessem como Ele os criou, nem, 


simplesmente, vê-los crescer.  A Sua esperança estava, em vez disso, focada num dia particular que 


Ele desejava produzir através de Adão e Eva. 







No momento em que esse dia chegasse, Deus, Adão e Eva, e toda a criação estariam alegres.  


Portanto, sem a menor sombra de dúvida, que toda a criação, seres humanos e Deus ansiavam ver 


esse dia.  (8-267, 7.2.1960) 


 


Os nossos antepassados Adão e Eva cresceram no seio do amor de Deus, e foram criados sob o mais 


sagrado e mais extraordinário coração de amor de Deus.  Porém, por mais adoráveis que eles 


parecessem, à medida que cresciam, ou por mais livre que fosse o seu ambiente, havia um fardo que 


eles não podiam carregar.  Que era?  Não era que não pudessem ter prazer com a criação, nem que 


não tivessem servos para fazer os seus recados.  Era que não podiam formar uma ligação com Deus 


como o Seu filho e filha.  É daqui que provem a sua mágoa. 


Depois de Ele ter estabelecido um mundo de esperança, no qual podia sentir alegria relacionada com 


o ideal da criação infinita, ter-se-ia regozijado ao observá-los a usar livremente tudo no universo.  A 


razão por que Ele fez tudo deste modo é que amava Adão e Eva.  Não era que Ele apreciasse alguma 


condição externa.  Ele tinha infundido em Adão e Eva todo o Seu ser.  Os ossos dos Seus ossos e a 


carne da Sua carne estavam latentes neles.  O Seu coração movia-se em relação a eles, de modo que 


não se podia esquecer deles mesmo que tentasse.  É por esse motivo que permitiu que tivessem toda 


a criação. 


Todavia, Adão e Eva abandonaram Deus quando caíram.  Não abandonaram a criação, nem as 


bênçãos que Ele lhes tinha dado.  Em vez disso, abandonaram o princípio que nunca deviam ter 


abandonado.  Que era esse princípio?  Era a base para criarem laços de coração com Deus.  Eles 


abandonaram a base do coração.  Isto foi a Queda. 


Cada vez que Deus olhava para Adão e Eva, um desejo profundo ardia no Seu coração.  Cada vez 


que Ele olhava para eles, pensava no modo como se aperfeiçoariam e viveriam vidas felizes, e uma 


sensação de felicidade crescia dentro d’Ele.  Esperava que eles dominassem a criação que tinha 


criado – tivessem prazer nela e a acariciassem – como se eles próprios a tivessem criado.  Todavia, 


tais desejos íntimos no coração de Deus foram interrompidos quando Adão e Eva caíram.  Isto foi o 


pecado mais terrível e imperdoável cometido pelos nossos antepassados. 


No entanto, Deus não podia deixar a humanidade como está.  Porquê?  Porque Ele nos criou de 


acordo com as Suas leis e princípios, os quais têm um padrão eterno, e Ele não pode ignorar este 


padrão.   


Deus teve um forte desejo de abandonar Adão e Eva caídos.  No entanto, abandoná-los teria 


significado abandonar os princípios básicos da criação que Ele tinha passado seis dias a criar.  Ao 


mesmo tempo, Ele colocar-se-ia, a Si próprio, numa posição onde teria de abandonar o padrão 


eterno.  Mesmo a existência de Deus, o sujeito da eternidade, seria invadida.  Como Deus sabia estas 


coisas, começou a providência para salvar Adão e Eva.  (9-49, 10.4.1960)   


 


Satanás entrou numa relação de amor com Eva, e esta prosseguiu para causar a queda de Adão.  Isto 


é, Eva exerceu domínio sobre Adão.  Por esta razão, inúmeras mulheres têm sido violadas por 


homens através da história, até ao tempo presente, de modo a pagar indemnização.  As mulheres não 


gostarão de ouvir isto, mas é um facto. 


Porquê, então, criou Deus Adão e Eva?  A Bíblia diz: “Não sabeis que sois o templo de Deus e que o 


Seu espírito habita em vós?” (I Cor. 3:16).  Como se explica que mesmo pessoas cujo corpo precisa 


ser salvo, se referem a esse corpo?  Referem-se ao corpo como o templo de Deus.  Um templo é um 


lugar onde Deus vem residir. 


Mesmo que uma pessoa caída, precisando ser salva, se torne um templo onde Deus pode habitar, 


teria sido preferível que Ele habitasse no Adão não caído.  Teria Deus ido para o coração de Adão e 


habitado lá?  É desnecessário perguntar, porque Ele teria alegremente entrado e permanecido lá 


durante centenas e mesmo milhares de anos. 


Então, que eram Adão e Eva?  Se eles tivessem sido loucos ignorantes, não teriam sido capazes de 


exercer domínio sobre a criação que Deus criou.  Sem habilidades semelhantes às d’Aquele que 


criou o mundo, não seriam capazes de exercer domínio sobre ele.  Quem, então, lhes daria a 


habilidade para exercer domínio?  Deus, dar-lhes-ia essa habilidade.  Isto é, Ele entraria na mente e 


corpo de Adão e conduzi-lo-ia propriamente.   







Nesta perspectiva, Adão, que devia ter-se tornado o corpo de Deus, seria o primeiro antepassado da 


humanidade.  Por outras palavras, Adão teria sido Deus em forma substancial.  Para que o Deus 


invisível exercesse domínio sobre o mundo substancial, Ele tinha de ter uma forma substancial, ou 


um corpo.  Só então, poderia ver e ouvir.  Por isso, criou Adão para ser a Sua forma substancial. 


Quem, então, era Eva?  Era a mulher de Adão, a mulher da forma substancial.  Se Adão era Deus 


que tinha tomado forma substancial, então, Eva era a mulher de Deus que tinha tomado forma 


substancial.  Vocês talvez estejam chocados e incapazes de dizer palavra com a ideia do Santo Deus 


tomar uma esposa, mas Adão era o corpo de Deus que tinha tomado forma substancial, e Eva foi 


criada como a esposa do Deus incarnado. 


Que deviam Adão e Eva fazer?  Deviam assemelhar-se exactamente à natureza interna de Deus, 


unir-se completamente um com o outro e produzir os frutos do amor.  Então, os seus filhos, ao 


mesmo tempo que seriam filhos de Adão e Eva, teriam também sido os filhos de Deus.  Com 


verdadeiro amor, eles deviam criar filhos que seriam os filhos de Adão e, ao mesmo tempo, os filhos 


de Deus. 


Precisamos compreender que a sua incapacidade em estabelecer laços de amor de modo normal, 


resultou numa história de sofrimento durante inúmeras gerações e nesta trágica história caída de 


hoje.  (22-279, 4.5.1969) 


 


Se Deus é o Rei, Adão e Eva são o Seu primeiro príncipe e princesa.  Precisamos compreender 


claramente que os nossos primeiros antepassados Adão e Eva eram os primeiros príncipe e princesa, 


que estavam na posição de herdar tudo no cosmos.  O Céu é o lugar para onde vamos depois de 


vivermos uma vida de acordo com o domínio de coração da família real.  Até agora, nenhuma 


religião, nenhum ser humano na história sabia disto. 


Contudo, o Cristianismo diz: “Se acreditarem em Jesus serão imediatamente salvos”.  Nada poderia 


ser mais insensato.  No domínio do coração, no domínio do primeiro filho, Adão e Eva eram a 


primeira geração do filho e filha mais velhos.  Eram a primeira geração de verdadeiros pais e a 


primeira geração de figuras centrais no Reino do Céu na terra.  Se descendentes reais desse rei ainda 


estivessem vivos nesta terra, como seria hoje o mundo?  Sem sombra de dúvida que tudo tinha sido 


preparado com base no ideal de Deus.  No entanto, devido à Queda, a humanidade foi dividida em 


centenas e milhares de grupos étnicos, e o direito da realeza tem sido suprimido por todas as lutas.  


Isto é o resultado da Queda humana.  (228-169, 27.3.1992)  


 


Deus, que existe como o sujeito de características duais, desenvolveu a sua natureza masculina, de 


modo substancial, como Adão.  Ele desenvolveu a Sua natureza interna, de modo substancial, para 


que pudesse ser vista e pôs isto, na forma de Adão, numa relação Consigo.  Desenvolveu também a 


parte feminina da Sua natureza interna, de modo substancial, como Eva.  Por outras palavras, o 


corpo dos seres humanos representa um investimento e forma substancial de toda a natureza interna 


de Deus.  (143-80, 16.3.1986) 


 


Eva destruiu o ideal original tanto para si própria como para Adão.  Por esta razão, foi necessário 


que Maria, que representava a Eva caída, restaurasse uma mulher que se pudesse tornar a esposa de 


Jesus, o segundo Adão.  Esta restauração não devia ter sido feita só por Maria.  Quando o Criador 


criou Eva com base em Adão, o arcanjo assistiu-O.  Do mesmo modo, quando uma segunda Eva 


devia ser criada juntamente com o modelo do segundo Adão, o arcanjo devia também assistir.  Era 


deste modo que Eva devia ser restaurada. 


Então, Jesus e a Eva restaurada deviam ter-se tornado um.  Se servos, na posição dos anjos, e o 


arcanjo criassem uma filha na posição de Eva, com base em Jesus na posição de Adão, então, não 


teria esta filha sido a filha de Deus, que não caiu?  Maria e José deviam ter abençoado em casamento 


Jesus e esta filha de Deus.  É aqui que a filha e filho de Deus se teriam tornado um. 


Como o problema da inversão da ordem de domínio foi criado por Eva, as mulheres têm de tomar 


responsabilidade por isto.  Maria devia ter restaurado tudo isto.  É por isso que as mulheres têm de 


inverter a ordem de domínio.  A missão de Maria não é unicamente restaurar três figuras – o arcanjo, 


Adão e Eva – mas também recuperar mesmo o coração de Deus. 







Deste modo, a Vontade de Deus e finalidade da humanidade podem ser cumpridas.  É aqui que 


podemos encontrar o ponto de começo, a partir do qual a Vontade de Deus, pela qual Ele ansiou 


durante quatro mil anos, podia ser cumprida e a humanidade podia realizar o Reino do Céu.  


Portanto, isto tem sido o objectivo para a humanidade e para Deus. 


Quando Adão e Eva se unem e aperfeiçoam o seu amor, isto constitui o ponto de partida em direcção 


àquilo que está completo.  Por conseguinte, a inversão da ordem de domínio tem de ser cumprida.  


(38-70, 1.1.1971)  


 


Se Adão não tivesse caído, a família que ele e Eva formaram, teria sido uma família com a qual 


Deus se poderia regozijar.  Ao mesmo tempo, teria sido a fundação para que os primeiros 


antepassados sentissem a maior felicidade.  Não teriam sentido nenhuma mágoa, desapontamento, 


ou lamentação.  Em vez disso, só teriam sentido alegria e felicidade, e teriam esperança no futuro 


eterno.  Teriam entrado no domínio directo de Deus,  mas tudo isto foi arruinado pela Queda de 


Adão e Eva. 


Assim, isto precisa ser restaurado, mas não pode ser restaurado de qualquer modo.  A restauração 


tem de ocorrer de um modo consistente com os princípios básicos da criação.  Podemos ver que a 


história da restauração tem sido a história da recriação, porque estes são os princípios básicos.  No 


Jardim do Éden, havia o arcanjo, Eva, Adão e Deus.  Por outras palavras, este lugar tinha a sua 


própria base de quatro posições centrada em Deus.  Como a Queda ocorreu num tal lugar, a 


restauração tem de ocorrer por intermédio dos princípios básicos da recriação.  Por consequência, os 


seres humanos têm sido responsáveis, até agora, pela restauração.  (46-196, 15.8.1971)  


 


Como o povo judeu não recebeu Jesus, ele sozinho decidiu sacrificar-se para a nação e o mundo.  


Jesus teve de deixar a sua família, e viver uma vida solitária.  Todavia, ele recebeu o amor de Deus.  


Finalmente, ele teve de se sacrificar como um irmão não caído, para salvar Adão e Eva caídos. 


Todas as pessoas estavam na posição de Adão e Eva caídos.  Jesus sacrificou-se a si próprio por eles.  


Tornou-se uma oferta.  Não amaldiçoou aqueles que procuraram matá-lo.  Em vez disso, orou e 


suplicou a Deus que os abençoasse.  Foi assim que pôde permanecer como mediador entre Deus e 


Adão e Eva caídos.  Jesus morreu como o Adão que não caiu.  Ele percorreu o curso modelo para 


salvar toda a humanidade.  Foi assim que se tornou um representante de Adão, e quem quer que o 


seguisse podia ser salvo.  (52-66, 22.12.1971) 


 


Se Adão e Eva tivessem atingido a maturidade e perfeição, ter-se-iam tornado um através do amor 


conjugal.  Eles deviam ter-se amado um ao outro não só fisicamente, mas também espiritualmente.  


Nessa posição, Adão podia ter estabelecido uma unidade vertical com Deus, o seu Pai, e Eva podia 


também ter-se tornado uma com Deus, na posição de Sua filha.  A posição que Adão e Eva ansiavam 


atingir nessa altura era a posição onde podiam formar um só corpo.  Lá, Deus e Eva teriam formado 


uma unidade e teriam ansiado por Adão. 


Horizontalmente, existem Deus e Adão e Eva, estes três.  Eles anseiam tornar-se completamente um.  


Onde, então, se vão encontrar?  Será lá em cima, ou cá em baixo?  Não.  Eles teriam de se unir 


horizontalmente e tornar-se um.  Se Adão e Eva se tivessem tornado um horizontalmente, que lhes 


teria acontecido?  Ter-se-iam tornado um só corpo.  Nada os poderia ter separado. 


É só quando isto é conseguido que surge um desejo de amor.  Para os homens e mulheres, este é o 


único caminho, o único objectivo.  Este é o único lugar onde Deus e Adão, e Deus e Eva querem 


estar juntos, e, por isso, é a posição mais elevada.  Se Deus e Adão, e Deus e Eva, não se podem 


tornar um, não podem ocupar esta posição.  A partir dessa altura, a relação de dar e receber entre 


Adão e Eva começa a enfraquecer. 


Desta perspectiva, vemos que Deus não está só criando verticalmente, mas também horizontalmente.  


Este é o ideal da criação baseado em Adão e Eva, o ideal de Deus.  Quando Adão e Eva se tornam 


um com Deus, nenhum deles pode dizer ao outro que é superior a ele.  Superior e inferior não 


existem.  A única coisa que existe é uma unidade completa.  Mas, por um número de razões, a 


distância entre Deus e Eva, e Deus e Adão, aumentou.  (52-261, 2.1.1971)  


 







Se Adão e Eva tivessem amadurecido e realizado uma Cerimónia de Casamento Sagrado, ter-se-iam 


tornado um com Deus, no Seu Directo Domínio.  Quem é o centro aqui?  É Deus.  Quando isso 


acontece, nós seres humanos tornamo-nos os corpos de Deus, que toma uma forma substancial.  Se 


Adão e Eva se tivessem tornado um, deste modo, teriam sido os corpos de Deus, os pais da 


humanidade, e o centro para Deus.  Por mais omnisciente e omnipotente que Deus possa ser, se Ele 


começa a sentir alegria sem um companheiro, podemos dizer que Ele é um Deus louco. 


Nós, seres humanos, somos seres relacionais perante o Deus absoluto.  Temos de nos tornar num só 


corpo, com base num amor absoluto.  Quando Deus, Adão e Eva se tornam um só corpo, os filhos e 


filhas nascidos deles seriam os seus filhos, mas também os filhos e filhas de Deus.  Se isto tivesse 


acontecido, esses filhos teriam estabelecido as suas famílias na terra, como parentes da mesma 


linhagem de Deus, e ter-se-iam expandido para formar tribos, um povo, uma nação e um mundo.  


Como não haveria ninguém para cortar a relação baseada no amor eterno de Deus, a sua própria 


nação ter-se-ia tornado o Reino de Deus na terra.  (54-64, 11.3.1972) 


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, ter-se-iam amado um ao outro , mas ter-se-iam amado um ao 


outro em lugar de Deus.  Por esta razão, a vida diária de Adão e Eva teria manifestado a vida de 


Deus.  Se Adão e Eva gostassem de algo, Deus, também, gostaria disso internamente.  Se eles 


estivessem tristes, Deus, também, sentiria tristeza internamente, porque o amor teria pertencido a Ele 


e a eles.  Porque teria sido um só amor, só podia ser assim.  (95-248, 4.12.1977) 


 


Originalmente, se não tivesse havido Queda humana, não teria havido partidos políticos de esquerda 


e direita.  Tudo teria sido unificado.  Não teria havido necessidade de Ideologia Central ou 


Deusismo, e toda a gente teria ido directamente para o Céu.  Não haveria necessidade de um 


Salvador.  Começando com Adão e Eva, as pessoas teriam ido directamente perante Deus, e não 


haveria nada que as fizesse seguir o outro caminho.  Toda a gente iria directamente para o Céu.  Se 


Adão e Eva não tivessem caído, as pessoas teriam ido para o Céu como príncipes e princesas do 


Reino Celestial.  Adão e Eva deviam ser os herdeiros reais de Deus, mas porque caíram não puderam 


sê-lo.   


Quem são Adão e Eva?  São o corpo de Deus.  Eva é a esposa de Deus em forma substancial.  Deus 


é o Pai espiritual e vertical.  Ele é o Pai perpendicular e vertical.  A vossa mente possui um padrão 


original que vos permite herdar as linhagens destes dois pais.  Portanto, se a Queda não tivesse 


acontecido, eles seriam eternamente imutáveis. 


O Criador, como o Pai vertical, criou os pais horizontais como os companheiros do amor vertical.  


Por esta razão, Adão e Eva são os companheiros enamorados e eternos de Deus.  São os 


companheiros de Deus.  Os termos “alfa” e “ómega” foram usados.  Como o seu amor começou com 


Deus, quando eles voltam para Ele, tornam-se os Seus amigos.  Finalmente, precisam voltar para 


Deus.  (227-274, 14.2.1992) 


 


Qual foi o centro da vida conjugal de Adão e Eva?  Esteve Deus envolvido com eles?  Adão e Eva 


tiveram filhos, ou não?  Tiveram.  Deram nascimento a Caim e Abel.  Nasceram eles depois de Deus 


ter dito: “Eh, Adão e Eva.  Quero que vocês vivam juntos e tenham filhos”?  Ou nasceram depois de 


Adão e Eva simplesmente terem começado a viver juntos, de sua livre vontade?  O segundo foi o 


caso.  Se eles estavam a fazer isto de sua livre vontade, quem ficaria satisfeito com isso?  Satanás 


ficou satisfeito.  Adão e Eva uniram-se centrados em Satanás.  Isto não pode ser negado.  (234-299, 


27.8.1992) 


 


Se a península coreana é a nação de Adão, o Japão é a nação de Eva.  Porque é a Coreia a nação de 


Adão?  Em termos da sua geografia, a península coreana assemelha-se exactamente ao órgão 


reprodutor masculino.  Roma era assim.  O mar Mediterrâneo corresponde ao órgão genital 


feminino, e a Itália corresponde ao órgão reprodutor masculino.  Por isso, os dois têm de unir-se.  A 


civilização nunca se pode afastar de uma tal região.  Uma vez que uma cultura particular se 


estabeleça lá, não pode deixar esse lugar.  A razão é que a sua posição é a mesma como se 







permanecesse na fundação do amor.  Mesmo considerando todos os aspectos geopolíticos, Roma e o 


Mediterrâneo são semelhantes à união entre um homem e uma mulher.   


Estamos prestes a entrar na era de uma civilização integrada, que permanecerá no lugar do pai e da 


mãe.  Isto estará na posição de recuperar aquilo que foi perdido quando Adão e Eva caíram, e, por 


consequência, os países circundantes estão na posição dos três arcanjos que caíram juntamente com 


eles.  Eles correspondem a Adão, Eva e os três arcanjos.  Os três arcanjos, com a Coreia à cabeça, 


são a China, a União Soviética e os Estados Unidos.  Os Estados Unidos é um arcanjo no lado 


celestial, e a China e União Soviética são arcanjos no lado de Satanás.  O mesmo é verdade em 


relação a Taiwan e à Índia.   Isto significa que estes países estão nessas posições. 


No momento em que Adão e Eva perderam a sua família, perderam-se a si próprios, e os arcanjos 


também caíram.  Estes precisam ser restaurados.  Por conseguinte, temos de fazer o trabalho, na 


península coreana, que o papado da Igreja Católica Romana é incapaz de fazer.  O papado da Igreja 


Católica Romana tinha um papel significante a desempenhar em preparação para o Senhor, na sua 


Segunda Vinda, mas falhou.  (235-80, 29.8.1992) 


 


O Japão é um país no lado de Satanás.  O país de Amaterasu (a deusa do sol venerada no Japão) tem 


de sofrer uma reviravolta completa para se tornar no país de Eva da nação celestial. 


A segunda geração do Japão tem de ser trazida para o domínio de Deus.  A Coreia e o Japão são 


respectivamente os países nas posições de Adão e Eva, e portanto eles são um só.  Têm de formar 


uma unidade.  Quando o Japão levou a cabo a anexação da Coreia, tentou unir os dois países usando 


espingardas e espadas.  Eu uni-los-ei num ambiente livre, usando amor. 


No Jardim do Éden, havia uma figura feminina e cinco figuras masculinas, mas Adão não devia ter 


agido como um tolo deixando a mulher ser roubada.  Abraçando os filhos e filhas dela, estou a 


restaurar Eva.  Como os abençoei, ela não pode fugir de mim.  O próprio Japão devia fazer este 


trabalho ao nível nacional. 


Então, quando um país na posição de Eva, representando o mundo, aparecer, e os países na posição 


de Adão e Eva se unirem, os Estados Unidos, que é um país na posição de arcanjo, também se 


juntará a eles e os três países serão como um só.  (265-178, 20.11.1994)    


 


Quando dizemos, “A Era do Testamento Completo”, testamento completo implica a criação de Adão 


e Eva e a perfeição da sua família.  Isto é, a promessa é cumprida. 


Para voltarmos ao padrão original de Adão e Eva, as pessoas da família da Queda – o indivíduo, 


família, tribo, povo, nação, os cinco biliões de pessoas do mundo, e mesmo os inúmeros 


antepassados que viveram no passado e foram para o mundo espiritual – estão todos envolvidos.  Por 


mais que uma pessoa no passado possa ter sido leal e amasse Deus com sinceridade e dedicação, 


tudo isso foi no passado.  Essa lealdade e dedicação não serão suficientes na Era do Testamento 


Completo.   


Deus criou Adão, e, em seguida, criou Eva baseado no modelo de Adão.  Portanto, Deus tem de ser 


responsável por criar Adão novamente.  Ele tem de recriar Adão, e a terra tem de recriar Eva.  Então, 


como os dois filhos Caim e Abel foram perdidos por causa de Eva, a terra tem de fazer o que for 


necessário para restabelecer estes filhos.  Foi assim que a semente foi semeada, por isso tem de ser 


colhida.  Abel está à direita de Eva e Caim à esquerda.  Os três formam um triângulo.  Isto tem de 


ser preparado na terra.  Como precisa ser feito para levar a cabo libertação?  Como Caim e Abel 


foram semeados individualmente por Adão e Eva, isto tem de ser indemnizado globalmente.  (244-


233, 14.2.1993)  


 


Quem estabeleceu a fundação do verdadeiro amor?  Os seres humanos, ou Deus?  A resposta é que 


Deus estabeleceu-a.  Antes de criar os seres humanos, Ele criou os minerais, plantas, insectos e tudo 


o mais.  Vemos na Bíblia que Deus criou os seres humanos em último lugar, e que o último ser que 


criou foi Eva. 


Então, a quem tem Ele de se ligar ultimamente?  Tem de se ligar a mulheres.  Deus estabeleceu a 


fundação com o objectivo que Adão e Eva se tornassem um na terra.  Adão e Eva têm de tornar-se 


um.  Então, devem Adão e Eva unir-se horizontalmente, como seres com características de 







positividade e negatividade?  Homens e mulheres unem-se usando o convexo e côncavo.   


Deus assemelha-se intimamente a uma existência mental.  Por isso, o Seu Sung-Sang (natureza 


interna) entra na mente de Adão, e o Seu Hyung Sang (natureza externa) entra na mente de Eva, 


quando a cerimónia do seu casamento tem lugar.  Ultimamente, isto é o que acontece quando a nossa 


mente e corpo se tornam um.   


Quando Deus e a nossa mente se tornam um, isto coloca-nos na mesma posição que quando o nosso 


espírito e corpo se unem.  Um homem e uma mulher que atingiram a união individual entre o seu 


espírito e corpo, tornam-se um com Deus quando a cerimónia de casamento é realizada.  Numa 


cerimónia de casamento, um casal é unido num momento de um dia.  É a cerimónia de casamento de 


Adão e Eva, mas é também o casamento de Deus. 


Isto é a acção de Origem-Divisão-União.  Quando aquilo que foi divido da Origem se une na fase da 


União, esta união não tem lugar somente com uma pessoa.  Não é unicamente Adão e Eva.  A união 


não começa simplesmente a partir de Adão e Eva, mas a partir de Deus.  (269-125, 9.4.1995) 


 


A rotação de uma linha horizontal à volta de um eixo vertical gera uma área, e Adão e Eva tomam 


uma aparência idêntica interna e externamente dentro dessa área, centrados no amor de Deus.  Por 


isso, quando nos envolvemos na nossa primeira relação de amor, na posição dos nossos antepassados 


humanos, a unidade é estabelecida entre a existência de Deus, que pertence à vida eterna e é interna, 


e esta existência física, cuja permanência aqui é temporária.  Herdando a linhagem do coração e do 


corpo de Deus, os Seus filhos atingem todos os padrões da perfeição de Deus e de Adão.  Como 


Deus vive eternamente, nós, seres humanos, também vivemos eternamente.  É nisto que a lógica da 


vida eterna tem a sua origem. 


Por esta razão, é só através de amor que os seres humanos podem herdar a imagem de Deus.  O 


próprio Deus não pode herdar a forma externa dos seres humanos, isto é, a forma externa que é o 


Seu corpo.  Isto demonstra a importância do amor.  Por consequência, para aperfeiçoar o ideal de 


amor de Deus, é absolutamente necessário que haja um companheiro absoluto, na posição de 


objecto, perante um companheiro absoluto na posição de sujeito.  Adão e Eva eram esses 


companheiros na posição de objecto. 


Aqui, o que existia como a imagem interna, é dividido em formas substanciais e, em seguida, torna-


se novamente um quando Adão e Eva aperfeiçoados se unem com amor.  Ultimamente, então, Deus, 


que é o ser substancial na posição de mente, entra lá internamente, e Adão e Eva, que são os seres 


substanciais na posição de corpo, tornam-se um através de amor.  Aqui, Deus toma a forma externa 


de Adão, e Adão vem a assemelhar-se à imagem interna de Deus, quando se estabelece na terra.  


Esta é a fundação da família.  É necessário que vocês saibam isto.  Esta é a base fundamental do 


universo.  (294-244, 5.8.1998) 


 


4. A Verdadeira Família É a Fundação Primária de Verdadeiro Amor 


 


Deus criou Adão e Eva com verdadeiro amor.  Eles são seres substanciais formados pelo 


desenvolvimento do Sung-Sang e Hyung-Sang de Deus.  Na criação de Adão e Eva, o Sung-Sang e 


Hyung-Sang invisíveis de Deus apareceram em forma substancial.  Esta é a razão por que Adão e 


Eva têm de crescer.  Têm de crescer e tornar-se um com Deus.  Se Adão e Eva se tivessem tornado 


perfeitos, a sua mente e corpo ter-se-iam unido naturalmente.  Contudo, devido à Queda, a sua mente 


e corpo começaram a lutar.  Até agora, a humanidade não sabia disto.  Se os seres humanos se 


tivessem aperfeiçoado, de acordo com o ideal de Deus da criação, a mente e corpo não teriam lutado 


entre si.  O facto que há uma luta dentro de nós, em si próprio, torna-se uma condição para que as 


pessoas neguem a existência de Deus.  (238-29, 19.11.1992) 


 


Ninguém pode produzir verdadeiro amor sozinho.  Tem de existir um companheiro.  Vocês não 


desejariam que o vosso companheiro fosse melhor que vocês?  Todos nós queremos que os nossos 


filhos sejam melhores que nós.  Este coração vem de Deus.  Precisamos compreender que também 


Deus quer que os Seus companheiros de amor sejam melhores que Ele.  O desejo de ter um 


companheiro de amor melhor que nós, tanto verticalmente como horizontalmente, tem a sua origem 







em Deus.  (203-103, 17.6.1990) 


 


Quando a mente e o corpo de um homem e de uma mulher se unem, isto torna-se a forma externa de 


Deus.  Quando isto acontece, Ele é capaz de habitar no centro e estabelecer-se lá eternamente.  


Através dos três estágios de Origem-Divisão-União, o padrão da mente e o padrão do corpo formam 


o ideal de unidade.  A unidade de amor é aquilo que produz o domínio da unidade do mundo ideal, 


vertical e horizontalmente.  Tudo está unificado no conceito de unidade entre a mente e o corpo. 


A família que forma um só corpo e se multiplica, de modo que Deus se possa estabelecer na terra de 


forma substancial, torna-se a família de Deus, e desenvolve-se para formar o Seu povo, cidadãos e 


mundo.  Quando isto acontece, a luta entre a mente e o corpo, causada pela Queda, desaparece 


imediatamente.   


Uma vez que esta família forma uma unidade com a natureza interna de Deus, o Seu amor 


naturalmente reside nesta família, e qualquer conflito entre homem e mulher desaparece.  Os 


membros de uma tal família podem amar-se entre si, naturalmente, sem conflito.  Deus reside lá e 


torna-se como a mente da família.  O marido e mulher serão como o corpo, e uma unidade é 


formada.  (294-313, 9.8.1998) 


 


Um verdadeiro casal é formado por um homem e por uma mulher unidos em verdadeiro amor, como 


a encarnação de verdadeira vida.  Tal casal é um casal verdadeiro.  A sociedade tem de ser unida por 


tais relações.  O domínio das relações formadas pela expansão horizontal do coração dos irmãos é a 


verdadeira sociedade, verdadeira nação e verdadeiro mundo.  Todos os seres humanos desejam ser 


representantes do universo.   


Como todas as pessoas são iguais, quando consideradas no contexto de relações baseadas em 


verdadeiro amor, aqueles que vão contra isto eventualmente não têm onde permanecer.  Os lábios 


unem-se de acordo com verdadeiro amor.  Somos o resultado de vida, amor e linhagem.  (190-214, 


19.6.1989)   


 


A primeira terra pátria de verdadeiro amor é uma verdadeira família.  Que é uma verdadeira família?  


Ela tem um pai, mãe, marido, mulher e filhos verdadeiros.  Esta é a fundação para uma família de 


verdadeiro amor.  (215-243, 20.2.1991) 


 


Quando os pais investem infinitamente e se sacrificam a si próprios pelos filhos, então, desde que 


isto seja baseado em verdadeiro amor, os filhos sentirão gratidão infinita e os pais serão 


recompensados pelo sacrifício que fizeram, com a alegria que sentem.  Assim, o poder de verdadeiro 


amor sacrificial causa o desenvolvimento do processo de dar e receber, de modo que relações de 


alegria e paz eternas são formadas na família e no mundo.  É em tal lugar que o mundo ideal surge. 


Por outro lado, uma família, nação, e mundo que careçam de tal verdadeiro amor não serão mais que 


um casulo vazio, e serão uma cripta de todas as formas de desconfiança, inimizade e infidelidade. 


A verdadeira família é o lugar onde o verdadeiro amor pode amadurecer e ser aperfeiçoado.  É a 


primeira arena onde o amor de pais, marido e mulher, filhos e irmãos verdadeiros, amadurece em 


conjunto e é praticado.  É o núcleo básico do mundo de paz, onde podemos aprender acerca do amor 


de Deus através do verdadeiro amor de verdadeiros pais, e onde podemos ser treinados no verdadeiro 


amor universal pela nação e por toda a humanidade.  Além disso, a verdadeira família é a unidade 


básica que permite que as gerações do passado, presente e futuro sejam ligadas com valores comuns.  


(288-199, 28.11.1997) 


 


O vosso avô e avó estão mesmo dispostos a morrer pelos vossos pais e amam-nos arriscando a vida.  


Quão grande é a felicidade lá?  E quão grande é a felicidade, quando a mãe e o pai estão mesmo 


dispostos a morrer pelos seus filhos, e os amam arriscando a vida?  Vocês dizem que estão dispostos 


a morrer por amor, mas verdadeiro amor é manifestado quando um neto morre pelo avô.  Podemos 


concluir que uma verdadeira família é aquela na qual cada um dos seus membros está disposto a 


oferecer, com amor, a vida pelos outros membros da família: o avô, pelo neto; os pais, pelos filhos; 


os filhos, pelos pais; a irmã mais velha, pelos irmãos mais novos; os irmãos mais novos, pela irmã 







mais velha; o marido, pela mulher; a mulher, pelo marido; a avó, pelo avô; e o avô, pela avó.  (162-


140, 5.4.1987) 


 


De que gosta Deus acima de tudo?  Gosta de verdadeiro amor acima de tudo, e o modelo de 


companheiros de que o verdadeiro amor mais gosta é a família de Adão e Eva.  Esta família foi 


colocada por Deus na posição ideal.  (263-177, 23.8.1994) 


 


O caminho do verdadeiro amor que eu vos ensino, o caminho que o homem e mulher de verdadeiro 


amor têm de percorrer, o caminho que a verdadeira família tem de seguir, é um caminho absoluto.  


Só há um caminho, não dois.  A família é o manual de verdadeiro amor que vos ensina como se 


devem relacionar com toda a humanidade.  (135-158, 12.11.1985) 


 


Que deviam casais abençoados fazer, se lutam?  Deviam chamar os seus filhos físicos e, em seguida, 


os seus filhos espirituais, e pedir-lhes perdão, porque os primeiros representam Abel e os segundos 


representam Caim.  Esse marido e mulher quebraram a tradição que Caim e Abel têm de seguir.  


Foram incapazes de ajudar Caim e Abel a unirem-se, e fizeram o oposto.  Os seus próprios filhos e 


filhos espirituais estão na posição de Abel e Caim, e, por isso, o marido e mulher têm de arrepender-


se na sua presença.  Um tal tempo virá.  Partilhamos um destino comum.  Quando os filhos fazem 


algo de errado, têm de receber o perdão dos pais.  Se o marido faz algo de errado, tem de pedir 


perdão aos filhos e à mulher.  Esta é a verdadeira família, com verdadeiro amor no centro.  (135-38, 


20.8.1985) 


 


A finalidade da religião é procurar Deus.  Procurar os ensinamentos de Deus.  Na realidade, não é 


Deus mas os seres humanos eu põem em prática estes ensinamentos.  Procuramos amor recíproco, e, 


assim, a questão é onde estabeleceremos este amor.  Não é a igreja ou o mundo.  Este amor tem de 


ser estabelecido na família.  Temos de plantar a semente do verdadeiro amor na família.  O objectivo 


é expandir a família para que se torne verdadeira.  Neste contexto, não há conceito de religião.  Não 


haverá mesmo necessidade de verdadeira religião do Céu e da terra.  (259-62, 27.3.1994) 


 







CAPÍTULO 2 


 


O REINO de DEUS e a VERDADEIRA FAMÍLIA 


 


Secção 1. O Ideal de Deus da Criação É a Realização da Base de Quatro Posições e da 


Verdadeira Família 


 


A intenção original de Deus era criar todas as coisas no Céu e na terra e, em seguida, aperfeiçoá-las 


através dos seres humanos.  Deste modo, a dignidade de Deus e dos seres humanos seria 


estabelecida em relação à criação.  Podemos concluir que isto conduziria à perfeição dos seres 


humanos, e à realização do ideal de Deus da criação.  Se isto tivesse acontecido, Deus teria 


possuído autoridade, como o centro da criação inteira, os seres humanos teriam sido unidos, como 


os Seus filhos, e o mundo do Seu amor ideal teria sido realizado na terra. 


Então, a humanidade teria começado não com a tristeza de Deus, mas com a Sua alegria.  Ele teria 


louvado a autoridade dos seres humanos, num estado de alegria.  Teriam visto como Deus os 


louvava em alto grau, e tê-l‟O-iam louvado, como recompensa.  Então, Deus e os seres humanos 


teriam partilhado um destino comum.  (92-145, 1.4.1977) 


 


Deus queria não só exercer domínio sobre a criação, através dos nossos primeiros antepassados 


Adão e Eva, mas também criar uma família de amor.  Na Igreja da Unificação, este padrão é 


definido como a realização da base de quatro posições.  Em última análise, a vontade de Deus é a 


realização do Seu ideal da criação, o qual, em termos concretos, é a conclusão da base de quatro 


posições. 


Então, qual é o objectivo da base de quatro posições?  O seu objectivo é que Adão e Eva 


aperfeiçoados, como o filho e filha de Deus, sejam abençoados no Seu amor, para se tornarem o 


marido e esposa que Ele deseja.  Depois disso, é criar filhos e educá-los até à perfeição, porque os 


filhos são necessários de modo a formar a família que Deus deseja.  (80-268, 2.11.1975) 


 


A vontade de Deus é cumprida através da realização do Seu ideal da criação.  Assim, qual é o ideal 


de Deus da criação?  Evidentemente, a criação de todas as coisas é uma parte do Seu ideal, mas Ele 


queria também realizá-lo através de Adão e Eva.  Que é a perfeição do ideal de Deus da criação, o 


cumprimento da Sua vontade?  O Seu ideal da criação e a Sua vontade são realizados quando a 


base de quatro posições é completada, com base n‟Ele e no Seu amor.  Por outras palavras, vocês 


precisam saber claramente que a realização da vontade de Deus implica sempre um ambiente 


afectuoso, dentro de uma base de quatro posições centrada no Seu amor.  (102-174, 24.12.1978) 


 


Uma base de quatro posições desenvolve-se em todas as quatro direcções de norte, sul, este e oeste.  


Se amor for removida, então, nada resta.  Esse amor não pertence simplesmente a Adão e Eva; 


ambos têm de ligar-se ao amor de Deus, de uma posição unificada.  O seu amor conjugal estará 







presente com o amor dos seus filhos, incluído simultaneamente. 


A expressão finalidade de três objectos, que usamos geralmente, identifica, do ponto de vista de 


Adão, Deus, a sua esposa, e os seus filhos, como os seus objectos.  O termo refere-se a um 


conjunto de doze objectos, porque o produto de três por quatro é doze.  Também se refere aos três 


objectos de cada uma das quatro posições baseadas em amor. 


Contudo, até agora, as pessoas de fé não sabiam que a realização do ideal de Deus da criação, 


baseada no Seu amor, tinha tal significado.  O cumprimento da Sua vontade e a realização do Seu 


ideal da criação vêm com o acabamento da base de quatro posições.  Que acontece quando a base 


de quatro posições é completada?  O Céu e a terra encontram as suas posições correctas e 


estabelecem-se pela primeira vez.  O Céu forma um eixo superior, e a terra, um eixo inferior; tudo 


pode ser unido com eles no centro.   


Neste caso, os filhos precisam ter uma forma no plano horizontal, que lhes permita unir-se 


completamente na direcção do eixo, no centro, mover-se para esse centro, formar um círculo e, 


ultimamente, uma esfera ideal de amor.  (170-62, 8.11.1987)  


 


Tudo tem de passar por uma linha central.  Porque está o nariz humano disposto verticalmente, de 


cima para baixo?  Porque o centro não pode ser perdido.  Vemos, no rosto, que os olhos 


simbolizam Deus e a boca simboliza todas as coisas da criação.  É por isso que há trinta e dois 


dentes (quatro vezes oito são trinta e dois).  Isto refere-se ao número de toda a criação.  O número 


quatro representa o norte, sul, este e oeste; e oito representa todos os números.  É um multiplicador.  


O número trinta e dois simboliza toda a criação, e significa que devíamos comer todas as coisas da 


criação.  Quando falamos, a nossa boca inala aquilo que é externo e exala o que é interno.  Tudo 


aparece através da base de quatro posições e da lei de dar e receber.  (147-220, 1.3.1988) 


 


A base de quatro posições é um domínio que combina amor vertical e horizontal.  Só através dela, 


os pais podem tomar o seu próprio lugar.  Só sendo pais, eles podem tomar o lugar de 


representativos físicos de Deus.  Deus permitiu que os seres humanos tivessem a capacidade de 


criar filhos, para que pudessem sentir, fisicamente, a alegria que Ele sentiu, espiritualmente, quando 


criou Adão e Eva.  Este é o ideal de Deus da criação.  (64-33, 12.10.1972) 


 


Se pela sua união com Deus, Adão e Eva sentissem amor, então, esse amor era o de Deus, e essa 


base de quatro posições era centrada em Deus.  Os filhos deviam crescer nesse amor, e as relações 


entre eles deviam ser recíprocas, centradas em Deus.  Contudo, se os pais simplesmente geram os 


filhos, mas, em seguida, não fazem nada para os educar, tudo isso não terá qualquer valor.  Os 


filhos têm de ser educados.  Têm de crescer.  Ao educar os filhos, o menino devia ocupar o lado 


direito, e a menina, o esquerdo.  (233-75, 30.7.1992) 


 


Na nova era, a base de quatro posições começa com os filhos e filhas de Adão e Eva.  Assim, se 


Adão e Eva se casam e multiplicam, eventualmente, criarão a esfera da base de quatro posições.  







Como entrarão nesta esfera?  Uma esfera recíproca é criada com base no coração original de Deus 


e na família ideal que Ele deseja.   


Tem a base de quatro posições três estágios?  Sim; Deus, Adão e Eva, e os seus filhos.  Nesta 


instância é vertical, e tem de ser desenvolvida horizontalmente.  Descendo para a terra 


horizontalmente, o elemento vertical usa isto como uma fundação modelo para se espalhar em 


inúmeros exemplares paralelos. 


Para que a base de quatro posições, que era o ideal de Adão, se espalhe através do mundo, este tipo 


de tradição familiar tem de ser estabelecido.  Sem ela, não pode haver um elo horizontal, portanto, 


não pensem nestes como se fossem dois elementos diferentes.  Se Adão e Eva se casam e vivem 


juntos, isto, em si mesmo, significa que Deus permanece à sua direita, e os seus filhos, à esquerda; 


são como um só.  Precisamos compreender que estes três estão unificados.  (240-14, 11.12.1992) 


 


Do ponto de vista horizontal, Adão é o filho mais velho, o segundo filho é Jesus, e o Adão 


aperfeiçoado é o terceiro filho.  Do ponto de vista vertical, o terceiro filho é a terceira geração.  


Por conseguinte, a posição do avô é a primeira geração, a posição do pai, a segunda geração, e o 


filho ou neto é a terceira geração.  Se isto for invertido, então, o neto estará na posição do avô.  


Será a ordem contrária: neto, pai e avô.  Assim, vocês serão capazes de entrar no Reino de Deus, 


completando a base de quatro posições – através de mim, pela prática de obediência absoluta.  


Logo, é restauração por indemnização.  (258-208, 17.3.1994) 


 


A ideologia Juche (Sujeito) da Igreja da Unificação é centrada em Deus.  Nesta ideologia, tem de 


haver três estágios em termos da sua ordem estrutural.  Assim, tem pais, esposos e filhos.  A nossa 


ideologia Juche é o domínio do ideal de amor, capaz de ligar o seu centro a Deus e expandir o ideal 


da base de quatro posições. 


O amor contém um poder que torna possível a sua expansão.  Quando é comprimido, cria unidade.  


Se quisermos unir ideais que possam ser expandidos e viver vidas que abracem toda a humanidade, 


temos de expandir o nosso amor.  A expansão de amor, deste modo, é a multiplicação da população 


humana.  É a expansão horizontal de duas pessoas, Adão e Eva.  Então, um breve sumário da 


ideologia Juche é que Deus é o sujeito absoluto em todas as relações de amor.  Em seguida vêm os 


Verdadeiros Pais.  Depois disso, vem o vosso próprio casal.  Vocês e o vosso cônjuge tornam-se 


representativos dos Verdadeiros Pais, e geram filhos em seu lugar.  Isto é a base de quatro posições.  


(164-93, 26.4.1987) 


 


A base de quatro posições refere-se a uma origem de verdadeiro amor centrado em pais.  Depois 


disso, refere-se à unidade em amor entre pais e filhos.  Esta unidade não é temporária, mas eterna.  


Ao mesmo tempo, também é absoluta.  A origem deste amor é única, imutável e absoluta.  


Todavia, o amor não existe só em Deus, ou no pai e na mãe.  Aparece na fundação da família -  


uma verdadeira família! 


Fidelidade, em tal família centrada em amor, requer que ele seja absoluto.  O amor é absoluto em 







todas as suas relações.  Uma invasão de mesmo uma destas relações não pode ser permitida, 


porque isso significaria a destruição de todas elas.  Assim, cada membro da família, dentro da base 


de quatro posições, tem de precaver-se, mesmo até ao ponto do sacrifício de si próprio, contra a 


possibilidade da invasão do amor.  A coisa mais terrível é a destruição da fundação de amor.  Este 


simples núcleo expande-se para se tornar no mundo. 


A família de Adão tem de dar origem à família do filho.  Então, a família dos pais e a dos filhos 


têm de tornar-se uma só.  Quando estas bases de quatro posições aparecem, tornar-se-ão, 


eventualmente, bases de quatro posições no mundo espiritual.  (106-57, 9.12.1979) 


 


Em termos do Princípio Divino, o ponto último do ideal de Deus da criação é que os seres humanos 


cumpram a sua porção de responsabilidade e realizem o ideal da base de quatro posições da família, 


através de amor.  A base de quatro posições é necessária, porque temos de estabelecer a família 


ideal, em termos da relação entre pais e filhos.  Adão e Eva, que herdam a tradição vertical da 


unidade entre uma mãe e um pai, centrada em amor, têm, então, de desenvolver esta unidade, como 


uma tradição horizontal. 


Em última análise, as doze tribos tiveram a sua origem em Adão, e os trezentos e sessenta dias 


apareceram com base no número doze.  A perfeição do ideal da criação consiste em estabelecer a 


base para a expansão de todas as raças, de uma maneira semelhante a esta.   


Desta perspectiva, a vontade de Deus é a realização do ideal da criação, o qual se refere ao 


acabamento da base de quatro posições.  Isto não é centrado no pai, mãe, filho, ou filha.  É o 


acabamento da base de quatro posições centrada em verdadeiro amor e na verdadeira família.  É o 


cumprimento da porção de responsabilidade humana, motivada por verdadeiro amor. 


O cumprimento da porção de responsabilidade humana significa que, um homem e uma mulher 


desenvolvem, horizontalmente, através dos seus corpos físicos, todas as tradições de Adão e Eva, 


que eles herdaram, verticalmente, enquanto na terra.  Isso acontece logo que eles atinjam perfeita 


unidade um com o outro, baseada no padrão de todos os ideais de amor, e se harmonizem com todos 


os padrões do acto da criação de Deus.  Não é desejável que eles tenham só um ou dois filhos.  


Quando a era de Adão e Eva chegar, é desejável que eles tenham muitos filhos para o norte, sul, este 


e oeste.  (228-249, 5.7.1992) 


 


Um homem tem de formar família juntamente com uma mulher.  Sem isto, não podem entrar no 


mundo unificado.  No passado, as pessoas de fé deixaram por detrás as suas famílias, mas, agora, 


têm de reconstruir, numa dimensão mais elevada, as famílias que abandonaram, e estabelecê-las 


como famílias vitoriosas.  De outro modo, não podem entrar no Céu.  A formação de uma família 


não é, em si própria, uma base suficiente que vos permita entrar no Céu.  Só podemos entrar no 


Céu, através da formação de uma base de quatro posições. 


Onde temos de formar essa base de quatro posições?  Na terra.  Quando?  Antes de irmos para o 


mundo espiritual.  Sem isto, não podemos tornar-nos cidadãos capazes de dar as boas vindas à 


nação de Deus, ou uma raça humana capaz de acolher o Seu mundo.  Não podemos tornar-nos 







cidadãos do Céu capazes de acolher o Seu reino, logo que a Sua vontade tenha sido cumprida.  (45-


62, 13.6.1971) 


 


Vocês talvez se sintam felizes por ter uma esposa, mas eu não penso desse modo.  As mulheres e 


filhos também não são felizes.  Em vez de ser felizes, vocês têm de carregar uma cruz.  O 


companheiro sujeito tem de fazer feliz o companheiro objecto.  Se tiver filhos, também tem de 


fazê-los felizes.  Ele tem de carregar estas três grandes cruzes.  Portanto, a restauração da base de 


quatro posições á coisa mais difícil.  É como conquistar o mundo.  (46-95, 25.7.1971) 


 


Cada um dos vossos filhos nasce na família de Deus, como um precioso farol de esperança que Ele 


estabeleceu pelo sacrifício de inúmeros profetas e patriotas, através de seis mil anos de história.  


Quando consideramos que os filhos de cada família trazem com eles o fim último e  missão 


sagrada de completar a base de quatro posições, a nossa gratidão para com essas crianças tem de 


aumentar com cada dia que passa.  Quando os pais sentem deste modo, os seus filhos nunca 


morrerão de fome.  (33-177, 11.8.1970) 


 


Vocês ainda estão no domínio da Queda.  As famílias abençoadas no topo da fase de crescimento 


ainda têm perante elas um caminho a subir.  Estou a referir-me ao caminho que vos permite seguir-


me.  Apesar disso, os Verdadeiros Pais e a base de quatro posições têm de ser unidos.  Quando 


Noé construiu a arca, vocês pensam que a sua esposa desempenhou bem a sua missão em ajudá-lo?  


Vocês sabem quanto os seus filhos o criticaram?  Não.  Noé preparou o seu almoço e subiu o 


monte Ararat para construir a arca, dizendo que Deus estava prestes a julgar a terra não só durante 


um dia, mas durante cento e vinte anos.  Pensem sobre se a sua esposa o ajudou.  Como ela não 


ajudou, os filhos também não ajudaram.  Vocês têm de unir-se completamente com a Verdadeira 


Mãe.  (137-111, 24.12.1985)  


 


Vocês têm de formar uma base tridimensional de quatro posições. As posições de acima e abaixo e 


frente e trás têm de ser unificadas tridimensionalmente.  Quando fazem isto, então, por mais que 


esta estrutura possa revolver, quando parar, o centro estará sempre contido numa perpendicular, 


como uma bola de futebol.  Só há um ponto.  O ideal tridimensional da base de quatro posições 


tem de ser realizado na família.  (295-201, 28.8.1998)   


 


Vocês têm de ser filiais não só para com os vossos pais, mas também precisam do vosso cônjuge.  


Por isso, têm de formar uma base de quatro posições.  Este é o Princípio absoluto.  Quando 


compreendemos isto, precisamos perguntar o que aconteceu hoje à base de quatro posições ao nível 


da família e da nação.  A expansão da base de quatro posições da família cria a nação, a expansão 


da base de quatro posições da nação cria o mundo, e a expansão da do mundo é o cosmos.  A 


família é a base. 







A educação em Jardim
1
 fará com que nem sequer um único demónio seja capaz de vos seguir, à 


medida que seguem este caminho.  Sem passar por esta educação, perder-se-iam.  Tornar-se-iam 


famílias que perderam a nacionalidade.  Talvez coisas ainda mais trágicas ocorram, que ir a Belém 


para registar a família e dar à luz o bebé Jesus num estábulo.  Vocês têm de receber educação em 


Jardim.  (297-187, 20.11.1998) 


 


Se vocês amam Deus, serão amados pelo Pai eterno até ao grau em que O amam.  Quanto mais 


filhos filiais se tornarem, tanto mais serão amados pelos vossos pais.  Quanto mais sujeitos leais se 


tornarem, tanto mais serão amados pelo soberano sagrado.  Quanto mais se tornarem maridos 


verdadeiros, tanto mais serão amados pela vossa esposa.  (83-207, 8.2.1976) 


 


Que constitui um bom marido ou esposa?  A qualidade de ver o cônjuge como absoluto, na posição 


de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Tal marido e esposa juntos constituem o verdadeiro casal.  Filhos 


nascidos na família onde Deus, pais e a relação conjugal são considerados absolutos, têm, eles 


próprios, de ser considerados absolutos.  É a isto que a Igreja da Unificação chama o ideal da base 


de quatro posições.  (147-231, 28.9.1986)  


 


Secção 2. Verdadeiras Famílias Produzem os Cidadãos do Reino do Céu 


 


Vocês precisam compreender que as mulheres possuem um tesouro tão precioso que não pode ser 


trocado pelo universo ou mesmo por Deus.  Dentro de vós está o palácio da origem, onde o amor 


pode ser realizado.  Que lugar seguro onde Deus colocou isto!  Que aconteceria se vocês não 


tivessem carne nas vossas nádegas?  Tornar-se-iam rígidas. 


Então, e no que respeita aos homens?  Não está o vosso órgão de amor num lugar onde é 


facilmente protegido?  Toda a vossa energia está concentrada nesse lugar.  Por essa razão, o vosso 


órgão permite que recriem uma pessoa como vocês.  Este lugar, que vos permite tornarem-se uma 


mãe ou pai, é um palácio misterioso! 


Quando forem para o mundo espiritual, a reprodução não é possível.  Porque criou Deus os seres 


humanos?  Porque não há reprodução ao longo da vertical, a qual só tem um ponto.  O amor de 


Deus está no único ponto, na posição da vertical, portanto, não pode haver reprodução aí.  As 


pessoas não podem reproduzir-se no mundo espiritual.  Por conseguinte, é necessário que haja 


trezentos e sessenta graus na horizontal.  No mundo horizontal, há posições ilimitadas onde a 


reprodução pode ter lugar, no norte, sul, este e oeste. 


Assim, chamamos-lhe a fábrica para a criação dos cidadãos do Reino de Deus.  As pessoas que 


vêm para o mundo como seus cidadãos são, elas próprias, filhos e filhas do mundo espiritual.  


Cada uma delas torna-se um filho que vocês amam.  Essa pessoa é como uma das células de Deus.  


Depois de entrarmos nesse mundo, tornamo-nos como as Suas células.  Tornamo-nos integrados 


                                     
1
 Jardim é uma vila no estado de Mato Grosso do Sul, Brasil.  







n‟Ele.  Viemos da origem, por consequência, regressamos à origem. 


Quando os homens e mulheres vão para o mundo espiritual, formam um corpo e assemelham-se a 


Deus.  Mais tarde, tornam-se divinos.  Deviam assemelhar-se a Deus.  Não dizemos que Deus 


tem características duais?  Onde começam elas?  Começam em amor.  Produzindo os frutos do 


amor, chegamos a assemelhar-nos ao Deus original e voltamos para Ele.  Também Deus sentir-se-


ia abandonado se estivesse sozinho.  Ele queria criar um jardim de amor cheio de flores 


desabrochando em todas as cores e enchendo o ar com o seu perfume.  Nesse jardim, Ele queria 


dormir uma soneca e passear.  Esta é a espécie de Deus que Ele é.  (206-137, 3.10.1990) 


 


Os nossos órgãos sexuais são palácios de amor, vida e linhagem verdadeiros.  São o lugar mais 


precioso.  Se estes órgãos desaparecessem, o Céu e a terra desapareceriam.  Sem estes órgãos, o 


ideal de Deus, a Sua família e a Sua vontade não podiam ser cumpridas.  Estes órgãos são uma 


origem a partir da qual tudo pode ser aperfeiçoado.  (216-218, 1.4.1991) 


 


Porque criou Deus as pessoas, para que pudessem ter muitos bebés, em vez de só um?  Se Ele as 


tivesse criado de tal modo que só pudessem ter um, então, só teria havido Adão e Eva e um filho.  


Que teria acontecido nesse caso?  Eles teriam de viver uns com os outros.  Só uma família teria 


estado viva e, portanto, o mundo teria desaparecido.   


Para fazer aparecer o Reino de Deus, é necessária que haja expansão horizontal, para que muitas 


famílias se possam reproduzir.  É deste modo que os cidadãos do Seu reino se reproduzem. 


Não há reprodução no mundo espiritual.  Maridos e mulheres na terra são as fábricas para a 


produção dos cidadãos do Céu.  Esse mundo não pode ser cheio num instante.  Os seus cidadãos 


têm de nascer ao longo de muitas gerações.  Por isso, Deus sente alegria quando vê o aumento dos 


cidadãos do Céu.  Nesse mundo, não há preocupação com o que comer, vestir, onde dormir ou 


qualquer outra coisa.  Não há necessidade de carros ou fábricas.  È um lugar onde tudo foi 


preparado.  É possível voar para qualquer lugar, em qualquer altura.  É um lugar de velocidade 


incrível.  Pode dar-se só um passo e descobrir que nos deslocámos milhares de quilómetros.  (246-


69, 23.3.1993) 


 


Vocês serão capazes de ver-me, mas não a Deus.  Quando um marido e mulher estão no meio de 


fazer amor na sua primeira noite, Deus entra lá e torna-se um com eles.   


Qual foi a Sua finalidade ao criar os seres humanos?  No mundo espiritual, não há reprodução.  É 


nas famílias, no mundo terreno, que os cidadãos do mundo espiritual são produzidos.  A pessoa que 


dá nascimento e cria muitos cidadãos do Céu, enquanto na terra, permanecerá numa posição 


gloriosa.  Se vocês quiserem permanecer numa posição de glória, têm de dar nascimento a muitos 


filhos.  (249-323, 11.10.1993) 


 


O mundo terreno é a fábrica para a produção dos cidadãos do mundo celestial.  Não há reprodução 


no mundo espiritual.  Devido à Queda, tornámo-nos descendentes do diabo.  Por isso, precisamos 







levar a cabo um processo de enxertia de todas as pessoas, e trazê-las para se tornarem cidadãos do 


mundo celestial.  Assim, quando vocês forem para esse mundo, serão como uma noiva levando 


consigo o seu dote para a casa dos seus sogros.  Para vocês, o problema será o número de pessoas 


que estabelecem e trazem para Deus, como cidadãos do Céu. 


Deus nunca teve netos.  Tencionava tê-los através de Adão e Eva.  Ele sofre por isso não ter 


acontecido.  Logo, quer que geremos muitos dos Seus filhos aqui na terra, os eduquemos e, em 


seguida, os apresentemos a Ele.  O mundo celestial é tão vasto e imutável que só poderá ser cheio 


com biliões e biliões de cidadãos.  Sabendo isto, passei a vida – mesmo os períodos de tempo em 


que estive na prisão – esquecendo-me de dormir e comer, para poder salvar nem que fosse mais 


uma só vida.  Muitas vezes, pensei que era de manhã, quando, na realidade, era de noite, ou vice-


versa.  Fiz isto para poder salvar pelo menos mais uma vida.  Todas as fronteiras nacionais são 


transcendidas aqui.  (212-309, 8.1.1991)   


 


Os seres humanos são criados para que toda a gente seja ligada entre si, através de relações de 


casamentos de amor.  Do mesmo modo que filhos perfeitos nascem numa fundação onde o amor 


foi aperfeiçoado, é a responsabilidade das pessoas na terra gerar e formar os domínios filial, 


fraternal e conjugal ideais de Deus, na Sua família.  A reprodução é impossível no mundo espiritual.  


O centro não tem área, por isso não há espaço para ter filhos.   


Logo, Deus criou um plano e espaço tridimensional para produzir cidadãos do Céu, que entrariam, 


então, e habitariam nesse vasto mundo.  Casais são, portanto, unidades de produção individuais dos 


cidadãos do Céu.  Para criar um domínio recíproco com os direitos de herança e de posse, no 


próximo mundo, eles precisam gerar muitos filhos e filhas na terra e, eventualmente, viver com eles 


nesse mundo.  Aqueles que não têm filhos não terão tal domínio recíproco, porque só pode existir 


quando filhos existem.  Vocês deviam tentar ter pelo menos doze, o número de meses num ano.  


(255-265, 11.3.1994) 


 


Vocês têm de sentir orgulho em Deus e do facto de serem um homem ou uma mulher.  Tais homens 


e mulheres têm de multiplicar os cidadãos do Céu.  Isto é uma regra rígida.  Adão e Eva têm de 


multiplicar-se.  A mente e o corpo têm de estar unidos, e o amor de Deus tem de transbordar dentro 


de vocês.  Então, os vossos cinco sentidos espirituais e cinco sentidos físicos unem-se 


completamente e vocês formam uma unidade eterna com verdadeiro amor.  Os homens que podem 


fazer isto – homens com quem as mulheres podem partilhar a eternidade – serão reis que 


representam a humanidade eternamente.  As mulheres serão rainhas, na posição recíproca em 


relação aos reis.  Tais homens e mulheres estarão no nosso coração como mães e pais eternos.  


Precisamos compreender que estes são os antecedentes ligados à designação “verdadeiro amor”. 


Tornamo-nos um só quando amamos com este estado de espírito.  Casamo-nos para explorar este 


amor.  Vamos lá, por causa de amor.  O casamento não é algo simplesmente para duas pessoas.  A 


sua finalidade é ocupar o Deus vertical.  Depois de sermos divididos entre este e oeste, vocês 


sabem onde nos encontramos e explodimos em conjunto?  Na linha vertical.  Quando nos 







encontramos na linha vertical, explodimos e revolvemos, ascendendo e colidindo com Deus.  Na 


linha vertical, Deus desce e nós subimos, de modo que Deus entra no centro, e, quando descemos, 


vemos que Deus se tornou o núcleo do amor.  Assim, se vocês quiserem que esta linha, que corre 


verticalmente a partir daqui, vá numa direcção horizontal, têm de ter filhos.  Por conseguinte, ainda 


que um homem e mulher tenham criado esta linha vertical, não serão capazes de servir Deus, no 


mundo celestial, se não tiverem filhos. 


Só aqueles que tiveram filhos e os amaram são capazes de servir Deus, o sujeito ideal de 


características duais.  Também precisam ter filhos, de modo a servir os Verdadeiros Pais.  Se 


aqueles que não podem ter filhos vão adoptar um, têm de treinar-se, para que possam amar essa 


criança ainda mais que se a tivessem gerado.  Isto é difícil de conseguir.  Por isso, na Igreja da 


Unificação, ensinamos as pessoas a dar nascimento a muitos filhos e a amá-los.  Na nossa igreja, 


bebés trazem consigo fortuna celestial.  Nascem com comida para comer.  Alguns tornar-se-ão 


juízes, advogados de acusação e presidentes.  Todos os tipos de pessoas nascerão.  Todas as cores 


do arco-íris surgirão deles. 


Então, se vocês tiverem verdadeiro amor, não têm nenhuma razão para sentir vergonha em relação à 


vossa maternidade ou paternidade, e deviam trazer muitos cidadãos para o Reino de Deus.  (210-


375, 27.12.1990) 


 


Os maridos e esposas de hoje devem tornar-se as unidades de produção do mundo celestial, e, por 


isso, entrar no Céu com muitos filhos não é um acontecimento infeliz.  Vocês irão para uma 


posição elevada nesse mundo.  Com base no norte, sul, este e oeste, as quatro estações têm três 


meses cada uma, perfazendo um total de doze meses.  Esta é a razão por que Jesus escolheu doze 


discípulos.  Com ele no centro, eles eram os arquétipos do norte, sul, este e oeste.  Isto inclui as 


quatro direcções centradas em Deus.  (233-247, 1.8.1992)  


 


A família na terra é a entidade horizontal cuja finalidade é criar o reino celestial.  A reprodução não 


é possível no mundo vertical.  O número de filhos expande-se no mundo horizontal, e eles tornam-


se cidadãos de Deus.  Quando famílias reais se multiplicam, só o filho primogénito se torna 


membro da família real; ou outros são cidadãos.  Tornam-se parentes.  Esses cidadãos tornam-se 


clãs.  Tem de haver um primogénito entre os clãs, não é verdade?  Também entre tribos, precisa 


haver o primogénito que una todas as tribos.  Adão e Eva estão nesta posição.  Eles deviam ser o 


rei e rainha da tradição eterna.  Num mundo democrático, tudo isto desaparece.  Então, que é a 


forma esférica?  A fundação para produzir os cidadãos do Céu não é a família no Céu, mas na terra.  


Gerar filhos é produzir cidadãos do mundo celestial.  (234-165, 10.8.1992) 


 


Secção 3. Os Cidadãos do Reino de Deus São Educados em Verdadeiras Famílias 


 


Famílias na terra são as unidades de produção para recriar cidadãos que podem ser levados para o 


mundo celestial.  Agimos como os donos destas fábricas, antes de entrar no mundo espiritual.  Se 







Adão e Eva tivessem percorrido o caminho correcto, não precisaríamos de educar os nossos filhos.  


Isso teria acontecido naturalmente.  Cada pessoa teria sido a habitação de Deus.  Não seria 


necessário educar ninguém.  Hoje, estamos na posição em que estamos devido à Queda, que 


causou a ignorância da humanidade em relação às coisas fundamentais.  (254-246, 13.2.1994) 


 


O desejo mais acalentado de Deus é recuperar a verdadeira família perdida no Jardim do Éden.  


Vocês têm de compreender que a família celestial, onde Deus quer residir, é a família que pode 


estabelecer verdadeiros pais, esposos e filhos afectuosos.  Quando tal família aparece, mesmo Jesus 


será capaz de se deleitar nela, como os seus irmãos.  Tais famílias têm de emergir.  (8-114, 


22.11.1959) 


 


Um verdadeiro casal é formado quando um homem e mulher verdadeiros se unem para começar a 


sua vida como marido e esposa.  Quando filhos e filhas nascem, o verdadeiro casal torna-se uma 


verdadeira família.  No lugar onde um homem e uma mulher se unem em amor eterno, depois de 


individualmente terem atingido unidade entre mente e corpo, dão nascimento a filhos que nunca se 


podem separar deles.  Se a mãe e o pai estiverem divididos, os filhos também estarão divididos 


dentro de si próprios.  É uma conclusão natural, que uma criança, na qual a mente e o corpo estão 


unidos, tem a sua origem num marido e mulher, que, individualmente, atingiram unidade entre a 


mente e o corpo e estão unidos entre si com verdadeiro amor.  De outro modo, verdadeiro amor não 


pode permanecer lá.  Deus não pode permanecer onde verdadeiro amor não existe.  Esta é a 


conclusão lógica.  (270-324, 23.7.1995) 


 


Vocês têm de tornar-se puros em relação ao amor, vida e linhagem de Deus, para poderem entrar no 


armazém do Céu.  Para isso, têm de ser filhos de Deus, a partir do momento em que nascem e 


durante o vosso crescimento, e ser uma família de Deus, na vossa vida diária.  Quando conseguem 


isto, entrarão no Reino de Deus na terra e no Céu, como famílias e clãs. 


Não somos salvos como indivíduos.  Durante a nossa vida, devemos amar os nossos filhos, da 


posição do segundo criador, do mesmo modo que Deus amou Adão e Eva.  Devemos amar-nos uns 


aos outros, como irmãos que possam receber o Seu amor, e como maridos e mulheres que possam 


praticar o Seu amor.  Tudo começa com amor, continua através de amor e acaba em amor.  O Céu 


é um lugar onde entramos depois de nos termos aperfeiçoado, em conformidade com o manual do 


amor.  Não entramos lá, como indivíduos, mas como famílias completas.  (226-307, 9.2.1992) 


 


Como devia uma esposa relacionar-se com o marido?  Devia segurar-lhe a mão e dizer: “Agora sei 


que tu e eu somos irmãos gémeos, por isso nunca podemos separar-nos”.  Quando Adão e Eva 


foram expulsos do Jardim do Éden, separaram-se de Deus, derramando lágrimas de tristeza, mas, 


agora, na era da restauração, temos de derramar lágrimas pela razão oposta.  Através da nossa vida, 


temos de restaurar o facto de não termos sido filhos e filhas do Reino de Deus.  (238-254, 


22.11.1992) 







 


Para estabelecer o Reino de Deus tem de haver um rei e uma rainha que tenham filhos e filhas.  


Também tem de haver famílias centrais que possam proteger o reino.  É por esta razão que Jesus 


está agora à espera no paraíso.  O Céu não é um lugar onde se pode entrar sozinho.  (265-94, 


20.11.1994) 


 


Através da posse de amor, a terra natal e a família do vosso companheiro podem tornar-se vossas.  


É aqui que filhos, irmãos, casais e pais são aperfeiçoados.  Anteriormente, fomos incapazes de 


realizar qualquer dos conteúdos apresentados no livro de texto de Deus, mas hoje viemos a 


compreendê-los, através dos Verdadeiros Pais.  Precisamos fazer novamente estas coisas para que, 


na posição original não relacionada com a Queda, Deus possa ultrapassar completamente o cume do 


sofrimento, e nos transmita os seus padrões relacionados com educação.  É deste modo que nos 


tornamos pessoas e famílias qualificadas como cidadãos do Seu reino.  (226-173, 4.2.1992) 


 


No Cristianismo, o Espírito Santo é feminino.  Tinha a responsabilidade de dar nascimento a dois 


mundos, espiritual e substancialmente, e, em seguida, desenvolvê-los.  Do mesmo modo, as 


esposas abençoadas da Igreja da Unificação têm de ser responsáveis por dois mundos.  Têm de 


criar cidadãos do Reino de Deus, que se tornem capazes de denunciar o mundo satânico e governar 


as pessoas desse mundo.   


Os vossos filhos e filhas são cidadãos do Reino de Deus.  Não são cidadãos de nenhuma nação 


existente, mas do Reino de Deus.  Vocês têm de educá-los, tendo em mente este objectivo.  Senão, 


não haverá esperança para as vossas famílias, no futuro, e irão todas para o inferno.  (216-277, 


7.4.1991) 


 


Vocês precisam compreender que os Verdadeiros Pais existem sempre para vós.  Não deviam 


educar os vossos filhos para serem como vocês, mas estar determinados a herdar agora, 


completamente, a tradição dos Verdadeiros Pais, para poderem educar os descendentes que serão 


capazes de viver no mundo futuro de Deus.  Este é o meu desejo mais acalentado. 


Que farão vocês, se os vossos filhos se tornarem pessoas como vós?  Precisam oferecer devoção, 


dizendo: “Sou como sou, mas não educarei os meus filhos para serem como eu.  Em vez disso, 


educá-los-ei para que se tornem verdadeiros filhos e filhas”.   


Para os educar como verdadeiros filhos, precisam fazer o mesmo que Deus fez no Jardim do Éden, 


depois de ter criado Adão e Eva. Têm de abraçar os vossos filhos, protegê-los, e ser alegres.  Não 


os deixem viver do mesmo modo que os descendentes da Queda.  Precisarão oferecer a máxima 


devoção, tomar responsabilidade em preparar tudo, e assegurar-se que têm todo o conteúdo para 


que eles sejam abençoados por Deus.  Se formarem tais famílias, os vossos filhos pertencerão ao 


Reino de Deus.  (158-272, 29.12.1967)  


 


 







Ao educar os vossos filhos, não os ensinem a amar unicamente os seus pais.  Digam-lhes: “Somos 


cidadãos leais e patriotas que amam esta nação.  Amamos a nossa nação.  Não somos pais que são 


patriotas, mas patriotas que são pais”.  É assim que deviam educá-los.  (26-295, 10.11.1969)  


 


Se a mãe e o pai progridem, os filhos dessa família também progredirão.  E se os filhos progridem, 


mesmo os cães e galos dessa família progredirão.  Se os cães não ladram e o galo não canta, diriam 


que eles estão a progredir?  Se as pessoas disserem: “A mãe e o pai daquela família dão-se bem um 


com o outro, e, naquela casa, os cães ladram e o galo canta muito”, então, vocês saberão que a 


família está a prosperar.  Ainda que as pessoas digam que os galos cantam demasiado, e os cães se 


mordem muito enquanto brincam, na realidade, as pessoas nessa família não estão a agir 


descontroladamente e a declinar, mas a prosperar.  (202-229, 24.5.1990)  


 


Os filhos deviam servir a sua mãe e pai, na posição de Deus, como pais ainda mais extraordinários 


que os Verdadeiros Pais.  Deste modo, a vossa família pode ser tal que os vossos filhos se curvarão 


perante vocês, antes de fazerem o mesmo perante os Verdadeiros Pais.  Na nossa vida diária, os 


pais representam Deus.  Assim, é importante que os quatro grandes domínios do coração e as três 


grandes realezas sejam realizados na família.  (241-179, 24.12.1992)  


 


A soberania do amor de Deus é absoluta, única, eterna e imutável.  Como isto é verdade em relação 


à soberania, cidadania, e propriedade da Sua nação, temos de reorganizar tudo e registar-nos 


novamente, com uma identidade absoluta, única, imutável e eterna.  Este é um tempo em que os 


seres criados também têm de ser reorganizados deste modo, por isso tudo tem de ser invertido, para 


seguir na direcção oposta.  Precisamos compreender que as coisas, que se têm estado a mover deste 


modo, têm de começar agora a voltar-se para o sentido contrário.  A nação de Deus precisa ter 


soberania, cidadãos, e seres criados absolutos.  Nas nossas famílias, vemos que temos pais, que 


representam a soberania, filhos, que representam cidadãos, e objectos, que representam os seres da 


criação.  Esta família é uma fundação em miniatura do Reino de Deus.  Tudo isto tem de ser-Lhe 


oferecido.  Só então, aparecerão uma grande nação e mundo.  (304-258, 8.11.1999)  


 


Secção 4. O Céu é Baseado em Verdadeiras Famílias 


 


Deus é um ser absoluto, único, imutável e eterno.  O mesmo é verdade em relação à Sua vontade.  


Como Ele é absoluto e imutável, a Sua vontade também é assim.  Era necessário que Deus criasse 


as condições que tornassem possível a Sua união com os seres humanos, porque desejava 


verdadeiras famílias aperfeiçoadas através do Seu verdadeiro amor e dos seres humanos.  Por esta 


razão, Ele precisava dar um mandamento aos nossos primeiros antepassados.  Qual foi esse 


mandamento?  Foi a condição para a Sua promessa de permitir que herdassem uma família de amor, 


a totalidade do amor, e todas as coisas preciosas.  Sabendo que os seres humanos cresceriam 


durante um período em que ainda não eram perfeitos, Deus deu-lhes esse mandamento para lhes 







transmitir as coisas mais preciosas – nomeadamente, verdadeiro amor e a família.  A promessa do 


Seu mandamento era a herança do amor e família verdadeiros.  (283-171, 12.4.1997) 


 


A vontade de Deus é causar a unificação de todas as coisas.  Se Adão e Eva não tivessem caído, a 


nossa mente e corpo ter-se-iam unido.  Eles teriam formado uma unidade completa, em mente e 


corpo.  Se tivessem formado tal família, então, o mundo de unidade ter-se-ia expandido a partir daí.  


Presentemente, não existe unidade no mundo, porque ele é uma extensão de homens e mulheres 


desunidos.  (133-259, 20.7.1984) 


 


Deus está encoberto no lugar mais profundo.  Quanto mais fundo penetrarmos tanto maior o amor 


se torna, até que, finalmente, chegamos a descobrir o verdadeiro amor de Deus.  Se vocês amam os 


vossos filhos, cada vez mais, chegarão, eventualmente, a encontrar o amor de Deus.  Tais famílias 


de verdadeiro amor tornam-se a fundação para o Seu reino na terra.  O Céu não pode ser 


encontrado em nenhum outro lugar.  (161-325, 8.3.1987) 


 


O Céu será constituído por verdadeiras famílias.  As pessoas viverão com Deus.  É um ambiente 


vivo, onde maridos e esposas podem viver eternamente juntos com Deus, o seu Pai interno.  O céu 


é um lugar onde podem entrar as pessoas e famílias que são parte do corpo de Deus, e pertencem à 


Sua família.  A família aperfeiçoada de Adão entra lá.  As pessoas só podem entrar no Céu, com 


toda a sua família, e não individualmente.  A salvação individual, pela qual as pessoas se 


esforçaram até agora, pertencia ao mundo angélico. O direito de posse da verdadeira família está no 


Céu, o qual é o mundo que verdadeiras famílias podem possuir.  É o mundo onde se tornam donas, 


onde têm e exercem o verdadeiro direito de posse.  (297-165, 19.11.1998) 


 


O Reino de Deus só aparecerá quando vocês se tornarem os Seus filhos e filhas e formarem as Suas 


famílias.  O mesmo é verdade em relação a cada família individual.  Satanás está a puxar a 


armadilha onde vocês foram apanhados.  Deus também está a puxar.  Vocês têm de oferecer 


devoção, para que todos os membros da família possam aparecer em presença de Deus.  Só, então, 


cada indivíduo – cinco se esse for o número de membros da família – será capaz de se libertar da 


armadilha de Satanás e voltar para o lado de Deus.  (115-49, 28.10.1981) 


 


Quando marido e esposa entram no quarto do amor, têm de sentir que estão a entrar nele, 


juntamente com Deus.  Quando as suas mentes e corpos atingem perfeita unidade, o marido devia 


pensar que a sua esposa é a rainha de todas as rainhas debaixo do Céu, a mulher mais bela do 


mundo, e o seu corpo, absoluto, único, imutável e eterno.  Ele tem de pensar nela e amá-la como 


amaria o seu próprio corpo, como um corpo de amor.  Quando companheiros sujeito e objecto se 


tornam um só, em amor, cada um deles vem a possuir o amor do outro.  Também vêm a possuir-se 


um ao outro, assim como as suas possessões.  Como os dois têm o mesmo valor, o universo inteiro 


vem a pertencer-lhes.  Isto significa que têm de ser capazes de sentir Deus.  Assim, todas as 







pessoas têm de ser capazes de servir Deus e ter a experiência de O ter amado.  Só então se tornarão 


famílias e parentes reais que pertencem à realeza do Céu.  Quando Deus contempla tais famílias 


abençoadas, do mundo celestial, elas aparecem-Lhe como estrelas brilhantes.  Como tal, dão-Lhe 


sempre alegria.  (297-167, 19.11.1998) 


 


A designação “verdadeira família gloriosa” refere-se a uma família que possa ser feliz na terra e no 


mundo espiritual.  Uma família que possa viver directamente com Deus, o Ser central do próximo 


mundo, será uma verdadeira família gloriosa.  Vocês têm de tornar-se famílias que se amam cada 


vez mais entre, si por toda a eternidade.  Se não gostarem uns dos outros, devem trabalhar juntos, 


para realizar um mundo ideal de amor.  Como companheiros sujeito e objecto ideais, precisam criar 


um ambiente no qual cada companheiro sinta gratidão pelo outro, viva para ele e o respeite, porque 


se aceitaram entre si como companheiros de amor.  (294-312, 9.8.1998) 


 


O núcleo da verdadeira família é o casal.  Que são então o marido e esposa?  São os corpos de 


Deus – os Seus companheiros substanciais.  Referimo-nos a Deus, que possui verdadeiro amor, 


como Pai.  Se Deus é o nosso Pai, então Ele e nós estabelecemos uma relação entre pai e filhos.  


Somos pai e filho, ou mãe e filha.  Somos um só corpo, porque isto é uma combinação de vertical e 


horizontal.  (297-167, 19.11.1998) 


 


O desejo acalentado de jovens mulheres e homens é formar famílias ideais – isto é, verdadeiras 


famílias.  Aqui, „verdadeira família‟ refere-se a uma família de que Deus gosta.  Por isso, a coisa 


mais importante é a vossa compreensão de Deus.  (298-248, 16.1.1999) 


 


Uma verdadeira família será a menina dos olhos de Deus.  Ele abraçará essa família e dançará.  


Quando nos sentimos a transbordar de alegria, Deus, que é omnipotente, gostaria de Se agarrar a 


nós, dançar e voar através do ar.  Uma verdadeira família é a companheira objecto de Deus, que O 


pode libertar e confortar.  (301-169, 25.4.1999) 


 


Uma verdadeira família é aquela que realizou o ideal, exactamente como Deus o criou.  A família 


aperfeiçoada de Adão teria sido chamada a verdadeira família, mas não realizou o ideal e, portanto, 


precisa ser ressuscitada.  Uma família ressuscitada formará uma tribo, sociedade, nação e mundo 


ressuscitados.  Então, não haverá mais Satanás, pecado, ou as guerras da história humana – as lutas 


entre Deus e Satanás – na terra, e o mundo não será como hoje, dividido em muitas nações, com 


raças, culturas e línguas diferentes, e outras divisões intermináveis.   


De onde vêm os Verdadeiros Pais?  Vêm de Deus e estão ligados a Ele.  A partir daí, precisamos 


primeiro tornar-nos o Seu amor, segundo, a Sua vida, e terceiro, a Sua linhagem.  Tudo isto 


significa que tudo no mundo veio a existir por causa do Seu amor, vida e linhagem.  Não haverá 


lugar para amor, vida ou linhagem relacionados com Satanás.  Todo o amor, vida e linhagem que 


têm existido até agora serão devolvidos a Deus, não directamente, porque isso não é possível, mas 







através dos nossos filhos aqui.  Isto acontece quando Adão e Eva os devolvem a Deus, através de 


Caim e Abel.  (230-67, 19.4.1992)  


 


O homem e a mulher não podem unificar as suas mentes e corpos, sem verdadeiro amor.  É só 


quando tiverem conseguido isto, individualmente, que podem tornar-se um casal de verdadeiro 


amor, e é só quando se tornam um casal de verdadeiro amor que podem ser filhos de Deus, 


possuindo verdadeiro amor.  Assim, tornam-se a família de Deus. 


De que é que Deus mais gosta?  De verdadeiro amor.  Amor não é algo que possa ser realizado por 


um só ser.  As criar os seres humanos, Deus estava a criar os Seus companheiros.  Ele criou os 


seres humanos para serem os Seus companheiros de verdadeiro amor.  Com base nisto, o universo 


inteiro foi criado, de acordo com um sistema de pares.  Como tal, o amor de Deus, do homem, da 


mulher e dos filhos são eternos.  Esta é a família de Deus.  (201-192, 1.4.1990) 


 


O começo da família abençoada significa o começo da família de Deus.  Ao tornar-nos um com o 


amor de Deus, não estamos simplesmente a estabelecer os nossos próprios casais, mas famílias do 


reino de Deus.  (248-12, 30.5.1993) 


 


A família que liberta Deus da Sua tristeza é a Sua família.  A casa de descanso de Deus está na 


família formada por pessoas com a qualificação do primeiro filho e marido que possa amar mais 


que todos os seus irmãos se amam entre si.  A missão das famílias abençoadas na Igreja da 


Unificação é criar o mundo do descanso onde elas, como pais, quereriam dar as boas-vindas mesmo 


a pedintes, para viver com eles como se fossem os seus próprios filhos.  Não se esqueçam do vosso 


destino, como casais abençoados, para cumprir esta missão.  (295-245, 28.8.1998) 


 


A verdadeira família é o núcleo fundamental de um mundo pacífico, porque é aqui que aprendemos 


acerca do verdadeiro amor de Deus, através de verdadeiro amor parental.  É aqui que somos 


treinados, por intermédio de verdadeiro amor fraternal, a adquirir verdadeiro amor universal pela 


verdadeira nação e por toda a humanidade do verdadeiro mundo.  (288-199, 28.11.1997)  


 


Quando casais ideais e famílias vão para o mundo espiritual, serão capazes de viver com Deus, em 


qualquer altura que queiram.  Por consequência, os homens têm de tornar-se a natureza interna de 


Deus, colocando-se na posição do Seu coração, e as mulheres têm de tornar-se a Sua forma externa.  


Então, os dois têm de tornar-se um só.  Eles expandem-se um nível e tornam-se um.  Os aspectos 


destes dois, semelhantes à mente, tornam-se natureza interna, e os seus aspectos corporais tornam-


se forma externa e, em seguida, pela primeira vez, eles produzem fruto.  É assim que é formada a 


unidade entre a mente e o corpo centrada em Deus. 


Quando isto acontece, os filhos de Adão e Eva desenvolverão ossos e corpo semelhantes aos deles.  


Deste modo, o próprio Deus é capaz de governar seres humanos visíveis, que possuem forma 


externa semelhante à de Adão e Eva.  Quando isto acontece. o mundo inteiro tornar-se-á o Seu 







Reino na terra, e seremos capazes de encontrá-l‟O.  


Se vocês forem agora para o Céu, não verão Deus.  É necessário que Ele entre na mente dos 


Verdadeiros Pais, depois de eles terem cumprido tudo e ido para o mundo espiritual.  Quando isto 


acontece, Ele assumirá um corpo e entraremos na era em que poderá mover-Se e governar tudo no 


universo.  Por outras palavras, ele assumirá uma forma externa sagrada. 


Quando tudo isto tiver sido completado – o Seu Reino no Céu e na terra – Ele tomará uma forma 


externa.  Isto é possível com base em amor.  Se o amor se torna fisicamente um só, na família de 


Adão, também Deus pode ter uma natureza interna combinada com uma forma externa, de modo 


que pode assumir um corpo.  Isto não pode ser conseguido sem amor.  É daqui que deriva a 


designação “um só corpo”. 


O mundo espiritual é um lugar governado por verdadeiro amor – isto é, amor absoluto.  Tudo está 


ligado a verdadeiro amor.  Verdadeiro amor é a semente.  Sementes, sem relação com a Queda, são 


ligadas e enchem todo o Céu e a terra.  O mundo de hoje apareceu como resultado da Queda, logo, 


tem de desaparecer.  Temos de eliminar a linhagem do mundo caído e ligar-nos à linhagem original 


de Deus.  Como criamos tal mundo?  Através do casamento abençoado.  A Bênção é a maneira de 


nos enxertarmos à linhagem de Deus.  (294-316, 9.8.1998)  


 


As pessoas no mundo espiritual também precisam de verdadeiras famílias.  Sem elas, não podem 


ser ligadas à posição de Deus nem podem entrar no Céu.  Os casais que vivam no Reino de Deus 


na terra entrarão, eventualmente, no Seu reino no Céu.  Este é o ideal de Deus da criação.  Nesse 


lugar, não há religião – só uma cultura – e tudo é aperfeiçoado através de famílias.  A família é o 


centro de tudo.  Como tal, as nossas famílias querem permanecer no centro.   


 Lá, não há necessidade de religião.  O Cristianismo, Budismo e todas as religiões serão 


libertadas.  Jesus, Buda e todos os santos precisam de famílias.  Quem as criará?  Os Verdadeiros 


Pais.  Até agora, todas as famílias estavam ligadas a uma falsa linhagem; não eram famílias 


originais.  Através do aparecimento de famílias abençoadas, pode agora haver verdadeiras famílias 


ligadas à linhagem de Deus. 


O Reverendo Moon criou uma fundação vitoriosa, que se expande em todas as direcções, incluindo 


o mundo espiritual e o mundo físico.  Portanto, podemos desenvolver-nos a partir da verdadeira 


família para o verdadeiro mundo.  A partir da verdadeira família, podemos formar a tribo, povo, 


nação, mundo, universo e Céu verdadeiros.  (279-237, 8.9.1996) 


 


Agora podemos claramente compreender-nos a nós próprios.  Sabemos agora onde estamos ligados, 


que caminho percorremos até esta altura, e em que direcção nos movemos.  Ao viver deste modo, 


que carregamos connosco?  Carregamos no nosso seio as preocupações de Deus.  Mesmo que a 


nossa família tenha sido restaurada, não podemos descansar. 


Temos de saber que ainda temos uma tribo centrada na família, um povo centrado na tribo, e uma 


nação, mundo e humanidade centrados num povo.  Enquanto estivermos na terra, temos de ir até 


aos confins da terra para trazer muitas sociedades para o Pai.  Depois disso, temos de ansiar pelo 







dia em que toda a humanidade possa ser abençoada, e temos de esforçar-nos todos os dias para 


realizar isto.  Tais pessoas podem representar Deus.  (152-192, 10.5.1963) 


 


Até agora, o conceito de fé era: “Acreditarei em Deus e entrarei no Céu”.  Mas vocês sabem o que 


têm de fazer, antes de poderem entrar no Céu?  Cada pessoa tem de unir a sua mente e corpo.  


Temos de esforçar-nos para atingir esse estado.  Alguém que não atinja essa unidade, não será 


capaz de entrar no Céu.  Alguém cuja família não esteja unida, não será capaz de entrar no Céu.  


Se vocês quiserem conduzir os vossos parentes para um bom lugar, têm de construir um altar de 


devoção.  De outro modo, não os podem conduzir lá.  (155-213, 30.10.1965) 


 


Quando Adão e Eva caíram, foram conquistados pelo mundo da morte.  Satanás, que domina o 


mundo da morte, criou famílias que se voltaram contra Deus, na altura do ideal da criação, e formou 


um mundo que permaneceu em oposição a Ele, até agora.  Quando consideramos isto, 


compreendemos que aquilo que Deus mais deseja, no Seu coração, é a criação de famílias ideais.  


Ele deseja estabelecer famílias que ultrapassem não só o padrão desejado pelo Seu inimigo, mas 


também o padrão que existia na era ideal antes da Queda.  Precisamos pensar nisto.  (159-128, 


7.3.1968) 


 


Jesus veio à terra e ensinou uma simples verdade: “O Deus que criou o Céu e a terra é o meu Pai; eu 


sou o Seu filho.  Acreditando em mim, podeis tornar-vos Seus filhos, porque Ele, sendo meu Pai, é 


também vosso”.  Então, Jesus ensinou-nos acerca do Nosso Pai e da nossa responsabilidade como 


Seus filhos.  Depois disso, ele disse: “Sou o noivo e vós sois a noiva”.  Que significa isto?  Jesus 


veio e ensinou, pela primeira vez, acerca dos elementos necessários para criar famílias de Deus.  


(156-224, 25.5.1966) 


 


A Bíblia ensina que Deus é o nosso Pai.  Refere-se a Jesus como o único filho, e aos seus 


seguidores como a sua noiva assim como os seus irmãos.  Como revela conteúdo no qual tudo 


existe dentro de uma estrutura da família de Deus, baseada no Seu amor, é uma doutrina que 


constrói a Sua família, e ensina os seus deveres que permitem ao filho de Deus descansar nela.  


(195-195, 15.11.1989) 


 


A Bíblia ensina-nos acerca da família.  Jesus é o noivo, e nós somos as suas noivas.  O noivo e 


noiva encontram-se, preparam a ceia das núpcias do cordeiro e restauram a família.  Esta é a 


conclusão que resume os sessenta e seis livros do Antigo e Novo Testamentos.  Por esta razão, a 


Bíblia é extraordinária. 


Qual é o objectivo para o qual a Bíblia aponta, e qual é a esperança que requer?  Não é Jesus, o 


indivíduo.  A ansiosa expectativa da Bíblia é a família de Deus, a união entre Jesus e a sua noiva.  


Que faremos com a família de Deus?  Se existe uma família – isto é, um noivo e uma noiva – filhos 


emergirão.  Quando filhos aparecem e se multiplicam, formam uma tribo, sociedade, nação e 







mundo.  Que espécie de mundo é esse?  O mundo ligado ao amor de Deus é o mundo da Sua 


ideologia, que é a ideologia de Adão e Eva.  É o mundo da filosofia de pais.  (160-277, 17.5.1969) 


 


O objectivo último do Reino de Deus é a perfeição de verdadeiras famílias.  Nelas, tem de haver o 


ideal de uma verdadeira nação e de um verdadeiro mundo.  A designação sexo absoluto emerge 


aqui, como a tradição de verdadeiro amor que pode influenciar uma nação e mundo verdadeiros.  


Sexo absoluto refere-se àquilo que é absoluto, único, imutável e eterno.  Tudo o que está 


relacionado com a harmonia em amor com um companheiro recíproco, ao qual estamos ligados por 


amor – um atributo de Deus – é ligado em relações sexuais.  (281-282, 9.3.1997) 


 


Ainda que um marido e esposa tenham antecedentes raciais ou culturais diferentes, se a família 


estiver unificada no verdadeiro amor de Deus, não haverá conflitos raciais ou culturais entre os 


filhos.  Os filhos amarão e apreciarão as duas culturas e tradições ainda mais que amam os pais.  


Tentativas para resolver conflitos inter raciais – um assunto sério em muitas sociedades à volta do 


mundo – puramente através de meios políticos ou económicos, só podem falhar.  Discriminação 


racial começa no berço, por consequência, uma solução fundamental para este problema só é 


possível através de um ideal de uma verdadeira família centrada em verdadeiro amor. 


Assim, o ideal mais elevado de todos consiste em formar verdadeiras famílias baseadas no 


verdadeiro amor de um ser – isto é, Deus.  Se a humanidade se tivesse tornado uma com Deus, no 


princípio da história, teríamos formado verdadeiras famílias e praticado amor que dá e continua a 


dar.  Já teríamos formado uma verdadeira nação e um mundo de paz. 


Para acabar este conflito histórico, temos de voltar para Deus.  Primeiro, a mente e o corpo de cada 


indivíduo têm de unir-se completamente, com base n‟Ele.  Quando um homem e mulher 


verdadeiros formam uma verdadeira família centrada em Deus, são capazes de servi-l‟O novamente.  


A verdadeira família centrada em verdadeiro amor é a base terrena onde Deus pode residir, e torna-


se o ponto de partida de uma nação e mundo de paz verdadeiros.  É deste modo que o mundo de 


verdadeira liberdade e felicidade se revelará.  (271-88, 22.08.1995)  


 


De agora em diante, precisamos fazer manifestações.  Temos de nos manifestar para demonstrar o 


nosso orgulho nos Verdadeiros Pais, e em famílias, linhagem e pureza verdadeiras.  Os Verdadeiros 


Pais estão a globalizar a finalidade da sua vinda à terra, para que cada um de vós, nas vossas 


famílias, tribos, povos e nações, se possa tornar um verdadeiro pai ou mãe.  A globalização 


manifesta-se através de indivíduos que estabeleçam verdadeiros pais, famílias e pureza, aos níveis 


familiar, étnico e nacional.  A partir do nível nacional, o verdadeiro padrão parental pode ser ligado 


aos níveis global e cósmico.  O padrão da verdadeira família e a linhagem de verdadeira pureza 


têm de ser ligados, para que possamos avançar para a era de verdadeira libertação, a era do mundo 


sem a Queda.  Assim, precisamos levar a cabo manifestações que afastem todas as coisas caídas.  


Devíamos dar a este trabalho maior prioridade que ao testemunho.  (298-221, 8.1.1999)  







CAPÍTULO III 


 


Deus e Verdadeiros Pais 


 


1. Verdadeiros Pais: A esperança Acalentada de Deus e da Humanidade 


 


Deus é o mais extraordinário professor dos professores da humanidade.  Ele é o Rei de todos os 


professores, porque não há nada que não saiba.  É o primeiro Pai de todos os pais, isto é, o 


Verdadeiro Pai.  Entre reis, Ele é o Rei de todos os reis.  (41-307, 17.2.1971) 


 


A esperança da humanidade caída de hoje é encontrar o filho de Deus.  Ele existe aos níveis do 


indivíduo, família, tribo, raça e nação.  Os seres humanos precisam restaurar todos estes níveis, mas 


não seria isso um trabalho demasiado difícil para eles?  Assim, Deus envia o Messias, representando 


o domínio do filho, ao nível nacional.  O dia em que ele for estabelecido como o Messias, será o dia 


em que o filho de Deus é estabelecido em todos os níveis: individual, familiar, tribal, social e nacional.  


Vocês precisam compreender que, com o advento do Messias, estas boas notícias serão comunicadas 


a todo o mundo.  As pessoas caídas precisam encontrar o filho de Deus, o qual escapou do domínio 


da acusação de Satanás.  Em seguida, têm de encontrar os Pais que Deus pode amar e, depois disso, a 


família de tais Pais.  Quando tiverem encontrado tal família, podem, então, continuar a reivindicar o 


amor de Deus e encontrá-l’O.  (114-29, 14.5.1981) 


 


Só o Adão aperfeiçoado pode formar uma relação de amor aperfeiçoado com Deus, e ele é o 


Verdadeiro Pai.  Se estou na posição de Verdadeiro Pai, quem seria a minha companheira?  Seria 


uma mulher absoluta.  A mulher global foi representada pelo Cristianismo, o qual está na posição de 


noiva.  O Cristianismo representa a religião da noiva, e a sua ideia central é que está à espera do 


Segundo Advento do Senhor, o Messias, como sua noiva.  Não pode haver dois conjuntos de 


Verdadeiros Pais.  Só pode haver um, do mesmo modo que só há um homem e mulher absolutos, e 


não dois de cada um deles.  Quando estes dois seres únicos se encontram, para se tornarem os 


Verdadeiros Pais, tornam-se o verdadeiro casal do ideal de Deus da criação.  (248-138, 1.8.1993)  


 


Os Verdadeiros Pais são o único modelo absoluto para o indivíduo, família, tribo, povo, nação e 


mundo, e representam a forma central do Reino de Deus na terra e no Céu.  A finalidade de Deus ao 


estabelecer os Verdadeiros Pais é unir os mundos físico e espiritual e, assim, realizar o ideal da 


criação, com base no Seu amor.  Como os Verdadeiros Pais se tornaram o centro unificado a todos os 


níveis, desde o individual, global até ao cósmico, o tempo chegou quando o indivíduo, assim como a 


família, tribo, povo, nação e mundo podem receber um enxerto deles. 


Tenho estado a preparar-me para este trabalho, através da minha vida, com a finalidade de estabelecer 


indivíduos, famílias, tribos, povos e nações centrados em Deus e baseados no Seu verdadeiro amor.  


De agora em diante, devíamos começar a trabalhar com a compreensão que este é o objectivo em 







direcção ao qual devíamos avançar.  (266-112, 22.12.1994) 


 


O dia que Deus prometeu, nos Últimos Dias, é o Dia dos Pais, o dia no qual podemos servir 


Verdadeiros Pais.  É o dia no qual as inúmeras pessoas na terra, que perderam os pais através da 


Queda, podem dar as boas-vindas aos Pais originais, que trazem as bênçãos de Deus.  Os seres 


humanos só podem avançar em direcção a Deus, com a finalidade da restauração, passando pelo 


portão dos Pais; antes de passarem por este portão não podem ligar o seu coração a Deus.   


Nesta era, as diferentes raças não podem comunicar entre si através do coração; o mesmo acontece 


com as religiões e as famílias.  Para permitir tal comunicação, temos de conhecer e formar uma 


ligação ao coração de Deus, através dos intermediários, os Verdadeiros Pais.  Só podemos ser ligados 


ao coração de Deus, depois de encontrarmos os Verdadeiros Pais originais.  (11-59, 1.1.1961)  


 


Adão e Deus foram afastados do Éden.  Isto significa que o Pai espiritual e o pai terreno foram 


separados.  Para que esta perda, primeiro iniciada na família, seja restaurada ao nível global, 


primeiro tem de aparecer uma família ampliada globalmente.  A esfera cultural cristã, na posição de 


noiva e mãe, tem de abraçar todos os filhos e filhas no seu seio, unir Caim e Abel do Este e do Oeste, 


e unir-se com o Senhor, no seu Segundo Advento.  Se isso tivesse acontecido, o mundo teria sido 


unificado em sete anos.  O Senhor, no seu Segundo Advento, é o Verdadeiro Pai.  Com a emergência 


dos Verdadeiros Pais, os Verdadeiros Filhos e a Verdadeira Família tinham de aparecer.  Verdadeiras 


famílias, que se formam através da Igreja da Unificação, têm de ser organizadas.  (278-79, 1.5.1996) 


 


Adão e Eva falharam em tornar-se verdadeiros pais, no Jardim do Éden, devido à Queda.  Quando 


todos os vestígios de tribulação e perseguição desaparecerem, com a vinda dos Verdadeiros Pais, o 


mundo procurará seguir o caminho deles.  O estilo de vida dos filhos e filhas dos Verdadeiros Pais 


será completamente diferente do das outras pessoas.  Apesar de parecerem pobres, estão em paz, 


apesar de parecerem dignos de dó, têm esperança, e apesar de parecerem estar em dificuldades, a sua 


vida está cheia de alegria.  (201-330, 29.4.1990) 


 


Adão e Eva deviam ter-se tornado os verdadeiros antepassados da humanidade, ardentemente 


desejados por Deus, e nós, seres humanos, devíamos ter nascido como seus descendentes.  Os 


Verdadeiros Pais da humanidade, no começo da história, deviam ter manifestado a glória de Deus, e 


ter-se apresentado de forma vitoriosa, eterna e substancial, perante a humanidade.  Porém, Adão e 


Eva falharam em manifestar-se em tal forma.   


Sabemos demasiado bem que o seu fracasso estabeleceu a fundação para a amarga angústia de uma 


triste história.  Devido à Queda, ficámos distantes das leis de Deus, perdemos a nossa verdadeira 


identidade, e espezinhámos o coração de Deus.  E assim, para recuperar a nossa identidade e o 


mundo do coração, temos estado a tactear para encontrar o caminho de volta, através do curso da 


restauração, de acordo com as palavras de Deus. 


A humanidade caída desceu para uma posição mais má que qualquer outra forma da criação, uma 







posição lamentável onde não podemos comunicar livremente com Deus.  Os seres humanos não 


podem recuperar deste estado caído, por si próprios, e, por isso, Deus iluminou-os, à medida que 


levou a cabo a história da recriação.  Vocês deviam saber que o domínio vitorioso foi conseguido, e 


que mesmo a posição de Verdadeiros Pais foi restaurada, pela passagem pelas posições de servo, filho 


adoptivo e verdadeiro filho.  (14-239, 1.1.1965) 


 


Vocês são descendentes das tribos da Queda, sem noções de Deus ou verdadeira família, sociedade, 


nação e soberania.  Então, como deviam agir de agora em diante?  Deviam conhecer o Deus de 


glória, em vez daquele que tem estado a lutar com Satanás, derramando inúmeras lágrimas durante 


seis mil anos bíblicos, desde a Queda.  Deviam conhecer Jesus e o Espírito Santo de glória, em vez 


daqueles que têm estado a lutar durante dois mil anos.  Deviam conhecer os milhares de pessoas 


religiosas vivendo em glória e regozijando-se nela, em vez daqueles que lutam no mundo espiritual.  


Deviam conhecer as pessoas religiosas vivendo em glória, em vez daquelas que foram perseguidas e 


sofreram na terra.  Viram tais pessoas?  Não puderam.  Abraão, Jacob, Moisés e Jesus todos vieram 


apresentar o Deus de glória, mas morreram nas suas tentativas.  Esforçaram-se por introduzir os 


gloriosos Verdadeiros Pais e filhos e filhas, e por criar verdadeiros cidadãos celestiais de glória.  (10-


354, 27.11.1960)  


 


Do ponto de vista de Deus, este é um mundo caído, onde não têm vivido patriotas, filhos filiais, 


santos ou filhos e filhas divinos.  Portanto, o Messias tem de vir à terra e formar a família de Deus; 


filhos de piedade filial emergirão dessa família, patriotas emergirão da fundação nacional, santos, da 


fundação global, e filhos e filhas divinos, da fundação cósmica.  A minha missão consiste em 


restaurar o que foi perdido pelo primeiro e segundo Adão.  Preciso restaurar essa nação a todo o 


custo.  Se vocês são verdadeiramente membros da Igreja da Unificação, deviam ser capazes de dizer: 


“Estabeleceremos o Reino de Deus.  Tornar-nos-emos patriotas, santos e filhos e filhas divinos de 


Deus” ainda que isso signifique o sacrifício de tudo, física e espiritualmente.  Só então pode Deus 


abençoar-vos e dizer: “Vocês são realmente os meus verdadeiros filhos filiais, patriotas, santos e 


filhos e filhas divinos.  Abençoar-vos-ei”.  Por consequência, herdarão tudo; esse lugar é a terra 


natal de todos os membros da Igreja da Unificação.  (293-217, 26.5.1998)  


 


Em essência, a designação “pai e filho” refere-se aos pais e filhos originais.  Se não houver tais pais 


e filhos, a nação não pode ser estabelecida.  Toda a gente no mundo está ansiando por um mundo de 


paz, mas esse mundo não pode aparecer através das culturas prosseguidas pelas nações desenvolvidas 


de hoje.  Só pode aparecer através dos Verdadeiros Pais.  Ainda que eles estivessem cobertos de 


esteiras de palha, carregando às costas trouxas de vestuário esfarrapado, vestidos com roupas 


desbotadas e coçadas, tendo acabado precisamente de trepar obstinadamente um abismo, os seres 


humanos caídos precisam aprender deles, o coração de Deus. 


Então, em que grau devia o coração dos seres humanos ser enxertado?  Primeiro, precisam 


estabelecer uma base onde para ser enxertados ao seu Pai, tendo vivido com e dentro dele; em seguida, 







têm de crescer no útero da sua Mãe, nascer e servir os Pais.  Contudo, não acaba aí.  Enquanto 


vivem juntos com os Pais, precisam formar, através deles, uma ligação com o seu clã, que, por sua 


vez, se liga à sua tribo; a tribo ao povo; o povo à nação; a nação ao mundo; o mundo ao cosmos; e, 


finalmente, o cosmos a Deus.  Esta base tem de ser estabelecida.  Só então Deus reconheceria: 


“Vocês são os Meus filhos!”, porque Ele não consideraria como Seus filhos as pessoas que formassem 


uma ligação de amor centradas só em si próprias.  (17-129, 11.12.1996) 


 


Renascimento não significa que temos de renascer através dos corpos de pais descendentes de Adão e 


Eva caídos, mas dos de pais que não estão, de nenhum modo, ligados à Queda.  De outro modo, não 


podemos voltar para Deus. 


A raiz do pecado começou com Adão e Eva, e a não ser que vamos para além disto – o que significa 


nascer numa posição sem nenhuma relação com o pecado original – não podemos voltar à presença 


de Deus.  Por mais que Ele tente salvar-nos, se permanecermos neste mundo caído, não podemos ser 


salvos. 


Por conseguinte, Deus tem de enviar Verdadeiros Pais à terra, um Adão e Eva puros e não manchados.  


As pessoas podem renascer através deles e cortar para sempre a sua relação com Satanás, para que 


não possa continuar a acusá-las.  Então, Deus terá completo domínio sobre elas e intervirá nas suas 


vidas.  Seres humanos que ainda tenham o pecado original implantado neles, não podem ser 


restaurados para posições livres de pecado original, até que tenham renascido em tal posição.  (22-


269, 4.5.1969) 


 


Este mundo, através dos seus laços com os pais caídos, tornou-se como é, pela herança da tradição de 


separação de Deus.  Portanto, os Verdadeiros Pais têm de vir e estabelecer uma nova tradição, o 


caminho centrado em Verdadeiros Pais.  A não ser que esta ideologia de Verdadeiros Pais apareça 


primeiro, o globalismo não pode emergir.  O representativo desta ideologia centrada em Verdadeiros 


Pais devia ser o verdadeiro filho de Deus.  Ele devia ser o herdeiro interno, herdando todos os 


aspectos do coração de Deus, assim como o herdeiro externo, herdando o direito de posse de todas as 


coisas.  Por outras palavras, devia tornar-se alguém que possa herdar o coração e corpo de Deus, e 


todas as formas da criação.  Só tal filho pode tornar-se o representativo de Deus, e só quando tal filho 


vem pode o Reino do Céu ser estabelecido. 


Esta ideologia centrada em Verdadeiros Pais é uma ideologia centrada no amor de Deus.  Uma 


pessoa que passeasse com o peito empolado – afirmando ser a mais importante do mundo – seria uma 


pessoa infeliz, se não tivesse amor.  A tradição da ideologia centrada em verdadeiro amor faz com 


que os filhos sigam as pisadas dos pais, eternamente, onde quer que vão; irmãos mais novos seguirão 


os irmãos mais velhos, e o mais velho seguirá o mais novo, quando a tradição o requerer.  Países, nas 


posições de irmão mais novo e irmão mais velho, relacionar-se-iam do mesmo modo.   


Então, que espécie de tradição é a ideologia centrada no amor de Deus?  É aquela que transcende 


todas as fronteiras nacionais e o mundo horizontal inteiro e, na acção de dar e receber, faz com que as 


pessoas estejam ansiosas por dar primeiro e sejam lentas em receber dos outros.  Um mundo com tal 







tradição é o mundo ideal do futuro.  O mundo ideal não é aquele onde ordens são dadas com grande 


autoridade.  Pelo contrário, é um mundo com a tradição que todos os seres humanos são irmãos e 


irmãs, e onde os corações de todos se enternecem naturalmente para se unirem no amor de Deus.  É 


assim que o mundo será no futuro.  (21-49, 1.9.1968)  


 


No ideal de Deus da criação, os quatro grandes mundos do coração e as três grandes realezas 


desabrochariam e frutificariam nas nossas famílias, e serviriam como a base para nos casarmos e 


avançarmos, como um só corpo, para a terra natal original.  Tudo está incluído aí: Verdadeiros Pais, 


avós, casais e filhos.  Este estado não é atingido no mundo espiritual.  Primeiro, atingimos unidade 


aqui e, em seguida, passamos para o próximo mundo.  Os materiais educativos, o livro de texto para 


nos guiar na formação da família da humanidade pacífica, a família real, só podem ser encontrados na 


Igreja da Unificação.  Os Verdadeiros Pais trouxeram este livro de texto. 


A família de Verdadeiros Pais incluiria avô e avó, e filhos e filhas.  Que devem os Verdadeiros Pais 


fazer?  Todas as nações do mundo estão destinadas a perecer.  Não estão a América, a Grã-Bretanha 


e a Coreia, todas elas, a manifestar sinais de declínio?   


Os Verdadeiros Pais trazem a família e a nação sob o seu controlo.  Eles têm estas duas 


responsabilidades, e elas podem ser cumpridas quando eles partilham verdadeiro amor e semeiam a 


semente de vida de verdadeiro amor entre aqueles que estão preparados para ser enxertados na família 


de Deus.  Devido à Queda, as pessoas herdaram falso amor e a semente de falsa vida e, assim, 


tornaram-se oliveiras selvagens.  Por consequência, têm de ser enxertadas à verdadeira oliveira e a 


verdadeiro amor, para que possam herdar vida baseada em verdadeiro amor.  De outro modo, não 


podem pertencer à linhagem dos Verdadeiros Pais.  (238-73, 19.11.1992)  


 


Não é verdade que as igrejas oficiais de hoje afirmam que os Cristãos irão para o Céu, simplesmente 


acreditando em Jesus?  Nós dizemos que construiremos o Reino do Céu e, em seguida, entraremos 


nele.  Presentemente, o Reino do Céu está vazio.  O Messias tem de vir e completar a família ideal, 


no seu Segundo Advento, porque a forma ideal da família, como era originalmente desejada, não foi 


realizada, e todas as tentativas para a criar falharam.  O Messias, na altura do Segundo Advento, é o 


Verdadeiro Pai.  Em seguida, ele vem como o Rei da verdadeira nação, do Céu e da terra.  (238-44, 


19.11.1992) 


 


Eu sou o Verdadeiro Pai, que desbravou o caminho, como representativo de todo o Céu e terra, mas 


isso foi só como uma semente.  Quando uma semente é semeada, raízes crescem, em seguida o 


tronco, e, finalmente, aparecem rebentos.  A árvore só crescerá tanto quanto a natureza permitir e, em 


seguida, começará a murchar.  A semente permite que o fruto apareça.  (300-246, 23.3.1999)  


 


Vocês receberam a autoridade vitoriosa para restaurar as vossas terras natais – os lugares para os 


quais não tinham podido regressar – lugares onde a verdadeira nação foi agora estabelecida, através 


dos Verdadeiros Pais.  Deviam saber que isto é algo pelo qual se deve estar verdadeiramente grato, e 







que não pode ser trocado mesmo pelo Céu e terra.  Deviam seguir esse caminho de regresso à vossa 


terra natal, de lágrimas nos olhos.  Se se queixarem, serão amaldiçoados.  Os vossos antepassados 


atacar-vos-ão, e os vossos filhos e filhas não terão um momento de paz.  O tempo aproxima-se, no 


qual depende de vocês ser atormentados ou curados.  (219-220, 2q9.8.1991) 


 


Os seres humanos caídos nasceram de Satanás e do seu amor.  Consequentemente, não puderam ser 


ligados ao amor de Deus e de Verdadeiros Pais e, como resultado, não puderam tornar-se seus filhos e 


filhas.  Em última análise, quem é o Messias?  É o Verdadeiro Pai.  Então, porque é essencial o 


amor dos Verdadeiros Pais?  Porque a vida não pode começar até que as pessoas renasçam através 


desse amor.  A vida começa através de amor.  Como a vida humana começou num estado caído, essa 


vida tem de ser negada, e uma ligação feita com os Verdadeiros Pais.  Assim, o amor dos Verdadeiros 


Pais é necessário.  É por isso que a humanidade caída precisa do Messias.  (65-314, 4.3.1973) 


 


Se o Messias vier à terra, o indivíduo, família, povo, nação e mundo, procurados por Deus, podem ser 


restaurados à vida, em sua presença.  Por esta razão, hoje, as muitas raças que observam o mundo da 


fé, estão ansiosas por ele, gritando: “Nosso Salvador, por favor vem!”  Isto é porque ele está na 


posição do Verdadeiro Pai global aperfeiçoado, e apoiando e servindo-o tornar-se-ão os seus filhos e 


filhas.  Educadas por ele, como tais filhos, podem, no tempo devido, tornar-se verdadeiros pais, elas 


próprias, depois de se casarem.  (151-194, 15.12.1962) 


 


Os membros da Igreja da Unificação podem pensar no mundo como a sua nação, e em toda a 


humanidade como irmãos partilhando a mesma linhagem de Deus.  Este é o movimento da Igreja da 


Unificação.  Não pereci no meu curso de quarenta anos de luta, porque as ideais e princípios que 


aprecio são os mesmos que Deus acalenta.  Uma vez que partilhamos a mesma posição, Ele apoia-os 


e, assim, não pereci.  Tendo isto em consideração, vocês não deviam guardar pensamentos egoístas.  


Se puderem viver como os filhos e filhas de Deus e dos Verdadeiros Pais, transcendendo todas as 


barreiras nacionais, todas as realizações do futuro serão vossas.  (224-338, 29.12.1991) 


 


Aqueles que não sabem dos ideais de Deus ou dos conceitos da Unificação, cairão no inferno.  Serão 


desgraçados.  Neste tempo e era, vocês estão na posição de filhos.  Na era do Antigo Testamento, as 


pessoas eram irmãos e irmãs, mas a era da restauração do direito do filho primogénito passou.  O 


coração messiânico é parental.  Depois de receberem a Bênção, olhem à vossa volta para as pessoas 


caídas.  Satanás está a declinar.  (189-278, 1.5.1989) 


 


Em comparação com qualquer dos santos, sábios, filhos filiais e patriotas na história, sou 


fundamentalmente diferente no meu amor para com Deus.  Não tenho as minhas bases neste mundo.  


No mundo caído de hoje, vocês não podem encontrar nem sequer uma família que se possa vangloriar 


de ter pais dos quais tivesse recebido o amor, vida e linhagem originais de Deus, numa dimensão 


completamente diferente.  O Messias foi enviado com a missão de tornar realidade os sonhos de 







Deus, de ter tal família.  (206-59, 3.10.1990) 


 


Os Verdadeiros Pais são essenciais para controlar a família.  Como Satanás a destruiu completamente, 


tem de haver um Salvador para controlar esta caótica situação.  Satanás arruinou a nação.  A sua 


finalidade última é destruir a família e arruinar a nação, para que a própria família e nação de Deus 


nunca possam ser estabelecidas.  Os Verdadeiros Pais são necessários para retirar a família do 


domínio de Satanás, e o Salvador é necessário para recuperar de Satanás tudo aquilo que ele destruiu, 


e criar a nação desejada por Deus.  (237-21, 10.11.1992) 


 


Como vocês estão bem cientes, o Rev. Moon e a Sra. Moon são conhecidos em todo o mundo, como 


os Verdadeiros Pais.  Se é verdade que o nosso casal está ligado a Deus, como os Verdadeiros Pais, 


através de amor, vida e linhagem verdadeiros, por favor lembrem-se que, começando com a 


Verdadeira Família e vocês, o Reino de Deus de libertação, liberdade, unificação e felicidade 


florescerá na terra.  (270-246, 7.6.1995)  


 


Para que Deus possa permanecer orgulhosamente na posição libertada, baseada no ideal de amor, e 


grite: “Sou o dono da criação libertada no Céu e na terra!” os Verdadeiros Pais têm de formar laços de 


amor – uma relação de amor – na terra.  Além disso, filhos e filhas deviam nascer dessa relação de 


sangue.  Vocês têm de saber que a esperança do Criador e de toda a história humana tem sido o 


estabelecimento de uma nação e mundo, através da família, baseada em tais filhos e filhas 


relacionados pelo sangue.  (202-198, 24.5.1990) 


 


O Verdadeiro Pai de todos os Pais é Deus.  Ele é o nosso Verdadeiro Pai.  O Rei da verdadeira 


família, nação e mundo é o nosso Pai.  Precisamos avançar para uma era de paz e prosperidade 


eternas, na qual O sirvamos.  Como a canção coreana que começa “Lua, Oh lua, tu, lua brilhante 


amada pelo poeta Lee Tae-baek…” a nossa esperança é que a humanidade atenderá os Verdadeiros 


Pais na terra, à medida que os milénios passam.  Vocês deviam compreender que a missão e 


finalidade de todos nós, na Igreja da Unificação, é cumprir esta esperança.  (277-89, 31.3.1996) 


 


A essência e o centro que determinam o padrão de valor para as inúmeras formas de existência, em 


movimento no Céu e na terra, são os Verdadeiros Pais.  Eles são as figuras chave, em relação aos 


quais todas as coisas da criação avaliam a sua esperança de realizar o seu valor.  Deus está sempre 


com os Verdadeiros Pais, porque Ele é um ser semelhante a eles.  Ele é a causa do Princípio, em 


busca dos frutos da história, o Centro desta era, e o Mestre do futuro.  Os Verdadeiros Pais são a 


habitação principal onde Deus pode habitar.  (30-237, 23.3.1070) 


 


Os Verdadeiros Pais são o corpo de Deus, do mesmo modo que nós temos consciência e um corpo.  


O primeiro ponto da origem do universo é Deus e os Verdadeiros Pais.  Verdadeiro amor começa a 


partir desse ponto.  Então, e a humanidade?  Deus é a mente de Adão e Eva.  Isto é uma mente 







multidimensional, e não bidimensional.  É impossível que uma mente multidimensional ou 


bidimensional decida a sua posição por si própria.  As suas posições eternas são determinadas pelo 


poder do amor.  Com a unidade de Deus e dos Verdadeiros Pais, tudo se torna unificado.  Se a 


consciência estiver a sofrer, o corpo também sofrerá; isto é inevitável, porque eles formam uma 


unidade.  (192-200, 4.7.1989) 


 


O homem conhecido como Verdadeiro Pai é o filho mais extraordinário de todos, na mente de Deus.  


Ele é o filho que aperfeiçoou a Sua equivalência eterna, e que deixará por detrás a história de uma 


vida que é como o livro de texto de Deus, demonstrando como devia ser a vida de tal filho.  (232-138, 


3.7.1992)  


 


Na perspectiva de Deus, há um mundo de diferença entre o valor do Rev. Moon, o Verdadeiro Pai, e 


vocês.  Do ponto de vista do Princípio, estas perspectivas são diametralmente opostas.  Deus tem 


estado a ansiar pelos Verdadeiros Pais desde o tempo da criação durante toda a história.  Antes de as 


pessoas caídas alguma vez terem começado a ansiar por Verdadeiros Pais, foi Deis, o seu Criador, que 


ansiou por eles.  Eles eram o Seu objectivo acalentado antes da Criação. 


Diz-se que este universo tem cerca de vinte e cinco biliões de anos.  Com base neste período de 


tempo a corrente principal da história religiosa continuou até hoje, movendo-se em direcção à 


realização terrena do ideal concebido por Deus, mesmo antes da Criação.  O Judaísmo representou o 


primeiro povo escolhido, o Cristianismo, o segundo, e agora a Igreja da Unificação, o terceiro.  No 


decurso dessa história protelada, muitas pessoas foram sacrificadas para conseguir esse simples 


objectivo.   


O amor de Deus habita nos Verdadeiros Pais, um amor que nunca antes foi imaginado ou pensado 


pela humanidade.  Com base no amor de Deus, a sua relação entre pais e filhos é estabelecida.  


Quando vocês oram a Deus, não O podem chamar directamente.  Têm de passar pelos Verdadeiros 


Pais.  Isto não é tão simples como parece.  Não é tão simples como juntar as palavras por uma 


questão de hábito.  O ponto de partida onde estes ideais são realizados é a terra, não o Céu.  Vocês 


deviam saber que um novo Céu e terra aparecerão no mundo físico.  A relação com os Verdadeiros 


Pais é formada, não num mundo vago, como o mundo espiritual, mas no mundo físico.  Os 


Verdadeiros Pais vêm à terra em forma substancial.  Assim, podem responder quando vocês os 


chamam, e simpatizam convosco quando enfrentam dificuldades.  Vocês não fazem ideia da bênção 


que é para a humanidade ser capaz de encontrar-se com os Verdadeiros Pais, neste plano horizontal.  


(31-77, 19.4.1970) 


 


Originalmente, as pessoas que vivem na terra deviam ter nascido do verdadeiro amor de Deus, 


sentido a relação de sangue de verdadeiros filhos nascidos de Verdadeiros Pais, e espalhado 


verticalmente esta fundação de linhagem por todo o mundo.  Com base em tal família central, outras 


teriam sido ligadas como famílias recíprocas e moldado o mundo; os mundos físico e espiritual teriam 


sido estabelecidos de tal modo.  Esse seria o mundo do ideal da criação, baseado no amor de Deus.  







(184-195, 1.1.1989) 


 


O vosso centro é os Verdadeiros Pais; os quais, por sua vez, têm Jesus como centro.  Todas as 


pessoas na história têm de unir-se completamente, com base nos Verdadeiros Pais.  A partir daí, é 


estabelecida a origem da tradição do futuro, que produz unificação.  É também o ponto central do 


número três.  Então, que espécie de grupo são os membros da Igreja da Unificação?  São aquele a 


quem as doutrinas dos Verdadeiros Pais são ensinadas e se tornam os seus filhos e filhas.  A doutrina 


de que vocês precisam, para se tornarem os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais, só é ensinada na 


Igreja da Unificação.   


A Igreja da Unificação é também o lugar onde podem servi-los; precisamente o centro procurado 


através da história e requerido por esta era.  Vocês são capazes de herdar esta ligação com os 


Verdadeiros Pais, que são a origem do futuro.  Deste modo, são o seu fruto e centro históricos.  


Vocês serão a origem, os antepassados do futuro.  Todavia, precisam compreender que isto só pode 


acontecer quando estabelecerem uma relação com os Verdadeiros Pais, que possa unir o vosso 


coração com o deles.  Se tiverem oferecido orações com um tal coração, não serão desgraçados. 


Como virá esta unificação?  Através de verdadeiro amor parental.  Com quê devia esse amor ser 


unificado?  Com os filhos e filhas.  Quem são estes filhos e filhas?  São aqueles centrados em 


verdadeiro amor parental.  Expresso de outro modo, podem ser comparados aos filhos e filhas 


nascidos de Adão e Eva que não caíram. 


Em unidade, podemos tornar-nos os filhos e filhas do Reino de Deus.  No lugar onde se nasce hoje 


da relação de amor das três eras, tornamo-nos um filho ou filha dos Verdadeiros Pais.  Como a 


humanidade é caída, tem de voltar para trás, no curso da história, e restaurar essa posição.  (26-199, 


25.10.1969) 


 


Que acontece se vocês vivem com os Verdadeiros Pais?  As vidas individual, familiar, tribal, 


nacional, global e cósmica, assim como a vida de atendimento a Deus, estão todas ligadas com eles.  


Com base na família dos Verdadeiros Pais, a tribo e o povo também fariam parte da nossa família.  


Os povos, nação, mundo, cosmos e Deus seriam todos nossos.  Vocês precisam compreender este 


conceito.  Toda a gente formaria um só corpo com os Verdadeiros Pais.   


Os Verdadeiros Pais formam uma unidade com Deus.  Ele deseja viver juntamente com toda a 


humanidade no mundo, não simplesmente com uma denominação religiosa.  O desejo de viver 


juntamente com o universo e o mundo ideal, centrado em amor, são manifestações do ideal de Deus 


da criação, demonstradas no estilo de vida começado e praticado na Sua família.  (287-142, 


14.9.1997)  


 


Adão e Eva, assemelhando-se a Deus na forma externa, deviam tornar-se um com Ele, depois de 


passarem para o mundo espiritual.  Vocês não podem herdar completamente a forma externa de Deus, 


sem passar pelos Verdadeiros Pais.  Além disso, como Deus não pôde estabelecer um mundo de amor, 


através de Adão e Eva, a restauração envolve a manifestação de amor, através dos Verdadeiros Pais.  







(107-173, 27.4.1980) 


 


Pais estão a causar um alvoroço, gritando: “Se o Rev. Moon é o Verdadeiro Pai, que somos nós?”  Na 


Bíblia está escrito que o Senhor, no seu Segundo Advento, é o verdadeiro noivo.  Então, que é que 


isso faz de todos os outros noivos?  Tornam-se falsos noivos.  É exactamente assim que as coisas 


são.  A Bíblia só fala de duas pessoas, a noiva e o noivo.  No Jardim do Éden original, o noivo e 


noiva ideais eram Adão e Eva.  Eles eram o casal ideal criado por Deus.  (203-98, 17.6.1990)  


 


Espantosamente, os Verdadeiros Pais foram revelados entre as presentes circunstâncias lamentáveis 


da família americana.  Os americanos vieram a conhecer os Verdadeiros Pais e, também 


espantosamente, descobriram os seus verdadeiros irmãos e irmãs, as suas verdadeiras famílias.  A 


verdadeira família é desejada pelos Estados Unidos, pelo mundo e pelo universo verdadeiros.  Porém, 


os americanos não têm conhecido amor parental, e isto tem sida a causa da sua angústia.  (149-304, 


14.12.1986) 


 


Um rei devia sacrificar os seus filhos e mesmo a si próprio, pelas famílias do seu reino.  O senhor 


virtuoso é aquele que cumpre a sua responsabilidade para alimentar e guiar os seus súbditos, mesmo 


com tal sacrifício.  Mães e filhos deviam unir-se completamente e, em seguida, unir-se com o seu rei.  


Quando isto é conseguido, o rei devia, em lugar dos pais deles, investir tudo o que tem, 


continuamente, para os amar com amor parental.  Um tal rei é um senhor virtuoso.  (278-173, 


5.5.1996) 


 


Logo que haja Verdadeiros Pais, verdadeiros filhos, uma família, tribo, nação e mundo verdadeiros 


aparecerão, automaticamente, a partir deles.  Entre estas designações, “Verdadeiros Pais” é a mais 


importante.  (125-117, 14.3.1983) 


 


2. Deus É o Pai Vertical e os Verdadeiros Pais São os Pais Horizontais 


 


A designação “Verdadeiros Pais” começou na mente de Deus, antes da criação.  Vocês deviam saber 


que, como todos os ideais foram criados por Deus, subordinados à importância do ideal de amor 


centrado nos Verdadeiros Pais, também eles reflectem os Seus desejos antes da Criação.   


Um grande número de pessoas foram sacrificadas no curso da Providência de Deus para estabelecer 


os Verdadeiros Pais.  Ele criou um grande número de religiões na Sua providência, e elas tipificam as 


posições do mundo angélico, de Caim, de Abel, do filho de uma concubina, do filho adoptivo, da 


madrasta, e dos pais adoptivos.  Finalmente, criou a religião da Verdadeira Mãe e do Verdadeiro Pai. 


Em conformidade com a vontade geral da providência divina, o Protestantismo e o Catolicismo 


tomaram a responsabilidade de conduzir o mundo.  Se o mundo religioso inteiro se tivesse unido, 


uma nação e um mundo de paz teriam sido estabelecidos.  O Cristianismo permaneceu como a 


religião principal, entre as muitas religiões que tentaram cumprir a vontade de Deus, pela sua busca 







de um mundo de paz. 


O Cristianismo ensina acerca de Verdadeiros Pais e amor.  Ensinou acerca de “irmão” e “noivo”, em 


relação a Jesus, e de “pai”, em relação a Deus.  Uma vez que o Cristianismo está completamente 


baseado no ideal da família, ensinou-nos a aperfeiçoar completamente a família idealizada por Deus.  


Por isso, pôde elevar-se acima de todas as outras religiões e unificar o mundo.   


Então, quem é Cristo, no Segundo Advento?  Como o Verdadeiro Pai e Verdadeira Mãe foram 


perdidos no Éden, ele é aquele que vem à terra, como o Verdadeiro Pai.  Tornar-se-á um com Deus, 


em coração, linhagem e corpo, estabelecerá a posição da Verdadeira Mãe, e formará uma família 


centrada nesta unidade.  A família do Messias será a primeira a viver com Deus e a servi-l’O.  O 


Messias substancializa a posição do Adão aperfeiçoado.  O Reino do Céu só será estabelecido depois 


de Adão e Eva aperfeiçoados se casarem, viverem na terra servindo Deus, terem filhos e filhas 


centrados n’Ele, produzirem o Seu clã, e viverem na terra juntamente com eles e, então, finalmente, 


avançarem para o mundo celestial, juntamente com Deus.  (282-51, 10.3.1997)  


 


Se a ponta invisível da agulha é Deus, a ponta visível são os nossos antepassados humanos.  Deus é o 


Pai vertical.  Talvez pensássemos que seria maravilhoso se Deus pudesse ter filhos e filhas no mundo 


espiritual, mas lá não há reprodução.   


Porque criou Deus os pais horizontais, na forma de Adão e Eva?  Eles foram criados como a unidade 


de produção para multiplicar os cidadãos do Seu Reino.  A reprodução não pode ter lugar na vertical, 


porque a vertical só tem um ponto focal.  Que aconteceria se a reprodução tivesse lugar no centro?  


Tudo aquilo que tivesse sido criado até àquele momento teria de ser afastado.  Por conseguinte, a 


reprodução é impossível na vertical, porque só há um ponto.  (214-204, 2.2.1991)  


 


Não é Deus quem dá nascimento a filhos, mas os Verdadeiros Pais, e o casal permanecendo na 


posição dos pais de verdadeiro amor horizontal sãos os Verdadeiros Pais da Igreja da Unificação.  


Eles são os pais com amor horizontal, formando um ângulo recto com Deus, o Verdadeiro Pai com 


amor vertical.  Por isso, o amor dos dois conjuntos de pais é necessário.  Num lado está o Pai, o 


Criador, e no outro estão os pais físicos, criados como os objectos de Deus, procurando o ideal.  Com 


Deus na posição do Pai espiritual, e os Verdadeiros Pais na posição dos pais físicos, os seres humanos 


deviam ter nascido no centro do amor vertical e do amor horizontal, para permitir a realização deste 


aspecto essencial da humanidade.   


O nosso eu vertical permite-nos relacionar livremente com amor vertical.  Isto é a mente.  Até agora, 


a natureza da mente tem permanecido desconhecida, mesmo no Budismo.  Contudo, nós, na Igreja da 


Unificação, sabemos acerca dela.  Representamos um ideal esférico com o seu centro definido pelo 


cruzamento de um eixo de amor horizontal, com um vertical e outro que vai da frente para trás.  


Como esse ideal esférico opera através do ideal de Deus da criação, não pode haver perda de energia 


correndo através do este, oeste, norte e sul.  Sempre que está em operação, só o bem aparecerá; não 


haverá nem mal nem conflito.  (182-258, 23.10.1988) 


 







A vossa mente é o vosso eu vertical, e o vosso corpo, o vosso eu horizontal.  Os dois têm de tornar-se 


um só, através de verdadeiro amor.  Não é verdade que o vosso corpo e a vossa mente estão em 


conflito?  Porquê?  Devido à Queda.  Como podem, então, ser reunificados?  Sem verdadeiro amor, 


não se podem unir.  Quando estão unidos através de verdadeiro amor, como Deus, vocês podem ir 


directamente para o Céu.  Não haverá necessidade de um salvador, porque poderão entrar tal como 


são.  (201-123, 27.3.1990) 


 


O Rei no Céu, como o centro vertical, ocupa a posição da mente, e o rei na terra, a do corpo.  


Portanto, o casamento ideal do Adão e Eva aperfeiçoados é um casamento através do qual Deus Se 


torna o centro, e através do qual Adão e Eva se tornam o corpo de Deus.  Isso é o próprio casamento 


de Deus, e o casamento de Adão e Eva.  (245-89, 28.2.1993) 


 


A fundação horizontal só pode ser estabelecida quando Caim e Abel se unem e voltam para Deus.  


Que é necessário para que isso aconteça?  Eles têm de passar pelos Verdadeiros Pais.  A história que 


conduziu ao advento dos Verdadeiros Pais, do Senhor que consumou a completa união dos dois, é a 


história espiritual cristã.  (34-93, 29.8.1970) 


 


Vocês deviam ter as qualificações necessárias para entrar no Céu, para onde eu vou.  Para entrar, 


precisam cumprir pelo menos um dos pontos que instrui.  Que aconteceria se conseguissem isso?  


Seriam então dignos de se ligar ao amor do Deus, Pais, nação, mundo e Céu verdadeiros.  Por outras 


palavras, adquiririam o direito e autoridade de servir Deus como o vosso próprio Pai, o Pai do 


individuo, família, nação, mundo e de todo o Céu e terra. Isto é assim, porque Ele existe para Se 


tornar o Pai e permanecer na posição do Pai universal. 


Portanto, Ele é o Pai do indivíduo e, ao mesmo tempo, da família, tribo, povo, nação, mundo e Céu.  


Este é o caso tanto no mundo físico como no mundo espiritual.  (98-224, 1.8.1978) 


 


As minhas possessões não me pertencem.  Penso nelas como se pertencessem à humanidade, como a 


base original para a condição que determina o direito de posse, em unidade com o amor de Deus; elas 


estão livres da invasão da Queda e do domínio da acusação de Satanás.  Foram herdadas através de 


um amor de tipo Abel, do lado de Deus e, ultimamente, pertencer-Lhe-ão, através dos Verdadeiros 


Pais na terra.  Por isso, se a Igreja da Unificação compra alguma coisa, não devia ser vendida outra 


vez, senão depois de estabelecer que os próprios Verdadeiros Pais a jogaram fora.  Uma vez que eu 


tenha comprado alguma coisa, nunca a venderei, ainda que seja reduzido ao estado do pedinte.  


Aqueles que vendem as nossas possessões, sem o meu conhecimento, em desrespeito por esta regra, 


serão todos finalmente apanhados e sofrerão as consequências.   


Foi determinado que os Verdadeiros Pais tomem posse em unidade com o amor de Deus, e que todas 


as famílias abençoadas sigam um caminho que as conduza em direcção à posição dos Pais.  Todavia, 


elas esperaram para receber o direito de posse dos Verdadeiros Pais, com base no amor de Deus. 


Hoje, pela nossa celebração do Dia dos Pais, o direito de posse foi ligado a vocês, horizontalmente, 







nesta era do Domínio Directo de Deus, enquanto antes se moveu verticalmente, de todas as coisas da 


criação para os filhos.  A partir deste lugar, os sete estágios do indivíduo, família, tribo, povo, nação, 


mundo e cosmos têm de ser completados e ligados à linha central.  Os sete estágios do homem e os 


sete estágios da mulher estão todos destinados a ser ligados.  (137-270, 3.1.1986)  


 


O Salvador vem à terra para procurar a sua noiva.  Ele precisa encontrar a verdadeira mulher, desse 


modo ligando as dimensões vertical e horizontal, e conseguir a perfeição centrada em Deus, sem 


qualquer relação com a Queda, pela primeira vez na história.  Através dos Verdadeiros Pais externos, 


Deus, o Pai interno, pode vir à terra e ligar-nos à estrada que conduz directamente ao Céu. 


Desde o começo da história, ninguém foi perseguido ou enfrentou tanta oposição como eu.  Numa 


era, tive de ser perseguido no mundo inteiro, aos níveis individual, familiar e tribal. 


A tribo da Igreja da Unificação tem de ser relacionada com todas as pessoas, em cento e sessenta 


nações do mundo, através da associação global de Famílias Abençoadas.  Esse é o trabalho da 


restauração.  Primeiro, precisamos levar a cabo este trabalho ao nível tribal, em seguida, ao nível de 


um povo e, finalmente, ao nível nacional.  (176-332) 


 


Vocês permanecem na fundação vitoriosa estabelecida por mim e baseada na condição global, e, por 


isso, deviam ser herdeiros do meu coração.  Herdando esse coração, deviam ser capazes de afirmar: 


“Sem dúvida, sou um filho dos Verdadeiros Pais e, embora tenha nascido na posição de Abel, 


subjugarei, sem falha,  o domínio de Caim neste mundo”.  Isto é porque, no aspecto espiritual, a 


fundação de vitória foi completamente estabelecida.  O poder do mundo físico enfraquecerá e pode 


ser eliminado.  (100-319, 22.10.1978)  


 


Vocês não são simplesmente indivíduos.  Se pensarem que são o centro, representando o mundo 


inteiro, será assim.  Qualquer pessoa com tais pensamentos representa o mundo.  Os filhos 


representam os pais e, do mesmo modo, os pais, o seu clã.  Vocês têm de ter gratidão.  Não podemos 


simplesmente dizer que a providência é para o indivíduo.  Estando sobrecarregados com esta dívida, 


deviam sentir-se tão envergonhados que não podem mesmo olhar à vossa volta.  Precisam passar 


através de tal fase, pelo menos por um momento.  Talvez se considerem afortunados por terem 


nascido como os filhos dos vossos pais e tenham piedade filial para com eles; talvez tenham a noção 


que toda a história veio a ser como é, por causa de vocês, mas têm de amar a vossa nação e o mundo, 


mais que amam os vossos pais.  Tal é o estado de espírito que deviam ter, à medida que avançam.  


Por favor tenham presente no vosso espírito que aqueles que têm tal consciência podem tornar-se os 


filhos e filhas dos Verdadeiros Pais.  (251-47, 15.10.1993)  


 


Os Verdadeiros Pais vieram para este mundo, em que estamos a viver; ele é habitado pelos seus filhos 


e filhas, assim como por aqueles que têm pais caídos.  Originalmente, através da carne e sangue de 


Verdadeiros Pais, todas as pessoas deviam ter sido os filhos amados de Deus.  Porém, devido à 


Queda, tornaram-se, em vez disso, filhos e filhas caídos e, portanto, o Salvador, o Cristo no Segundo 







Advento, tem de vir como o Verdadeiro Pai, para superar todos os erros cometidos pelos nossos 


primeiros antepassados.  Ele tem de vir e restaurar o filho primogénito que já nasceu.  Esse filho foi 


tornado ilegítimo por não ter herdado a linhagem de Deus.  Teria herdado a linhagem de Deus, 


através de amor original, mas, devido à Queda, herdou outra linhagem.  Mesmo assim, Deus não o 


pode rejeitar.  (210-360, 27.12.1990) 


 


O trabalho em que vocês estão envolvidos é o trabalho da criação.  A vossa vida é a vida de amor, 


procurando o caminho para consolar Deus e entrar em contacto com o mundo do Seu amor.  Em tal 


vida, vocês não se sentirão cansados, embora possam esforçar-se todo o tempo para cumprir a 


vontade de Deus.  Vivam com a noção que farão, daquilo que Deus criou simplesmente pelo prazer 


de criar, lembranças para levarem convosco para o Céu.  É isto que os Verdadeiros Pais estão a fazer, 


à medida que exploram a natureza e todas as cenas deste mundo, quer no mar, nos cinco oceanos e 


seis continentes, ou nos rios, montanhas e várias outras formas da terra.   


Seguirão vocês também o seu estilo de vida, trabalhando para libertar o mundo da natureza, do seu 


lamento, com o amor de Deus, ou escolherão ficar presos numa grande cidade, centrados em vós 


próprios, destruindo o ambiente, criando poluição, e sendo pais que bloqueiam o desenvolvimento da 


espiritualidade dos vossos filhos?  Depois de considerar as duas opções, os membros da Igreja da 


Unificação escolhem naturalmente seguir o meu modo de amar a natureza e, assim, será possível 


construir o Reino do Céu ideal, onde cidades serão descentralizadas e construídas em harmonia com a 


natureza.  (288-72, 31.10.1997) 


 


Posso sentir verdadeiramente que Deus está vivo.  Havia trinta e três líderes no Movimento para a 


Independência da Coreia.  O Uruguai fica situado nas antípodas da Coreia, e o seu Movimento para a 


Independência também tinha trinta e três líderes.  Há trinta e três nações na América Latina e nas 


Caraíbas, e na região de Jardim, onde estou a trabalhar actualmente, também há trinta e três cidades.  


É bastante surpreendente!  Há tinta e três cidades na vizinhança.  Acho isso realmente misterioso.  


À luz da Vontade da providência, estas coisas ocorrem porque Deus está vivo.  Portanto, tem de 


haver o número trinta e três em todas as situações.  Incluindo uma pessoa, seriam trinta e quatro.  


Isto é muito importante.  Vocês têm de unir-se com os vossos messias nacionais, por todos os meios.  


Não se queixem, mas pratiquem fé, amor e obediência absolutos.  (281-45, 14.2.1997)  


 


3. Verdadeiros Pais São Aqueles que Libertam Deus 


 


Tragicamente, a verdadeira família idealizada por Deus não foi realizada.  No Jardim do Éden, a 


serpente seduziu Eva, a qual por sua vez seduziu Adão, e, assim, amor egoísta e falso foi semeado 


neste mundo.  O pecado e infortúnio da humanidade resultaram do amor ilícito partilhado pelos 


nossos primeiros antepassados, Adão e Eva, devido à acção de Satanás.   


Precisamos restaurar o indivíduo e a verdadeira família, e expandir globalmente verdadeiro amor e 


bondade.  Sabendo que esta verdade podia unificar denominações religiosas em conflito e 







estabelecer o Reino de Deus na terra, transmiti esta revelação aos cristãos, há cinquenta anos.  Não 


tinha qualquer intenção de criar outra denominação cristã. 


No entanto, a mensagem de Deus foi rejeitada e oposta por grupos religiosos oficiais.  Não tive outra 


alternativa senão estabelecer outra fundação, através das labutas dos últimos quarenta anos.  


Começando em mil novecentos e cinquenta e quatro, na Coreia, sob o nome “Associação do Espírito 


Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial” enviei missionários para o Japão, Estados Unidos, 


e outros países na Europa e à volta do mundo.  Nessa fundação, a minha esposa e eu temos 


estabelecido muitas organizações para que os princípios da Verdadeira Família possam ser 


examinados e utilizados nas áreas académicas, meios de comunicação social, religião, artes e 


indústria.  Estas organizações criam exemplos e modelos através dos quais o mundo pode ser 


restaurado por indemnização.  (288-168, 27.11.1997)  


 


Como é possível restaurar tudo o que foi perdido no Jardim do Éden?  É possível através da minha 


ideia de voltarem para a vossa terra natal.  Têm de voltar para lá.  No mesmo estado de espírito, 


enviei messias tribais e nacionais.  Deus só pôde enviar um Messias, Jesus, e ele devia libertar a sua 


tribo.  Nesta altura, em nome de Deus, enviei messias nacionais para cento e oitenta e cinco nações.  


Estes messias nacionais estão a trabalhar a um nível mais elevado que o de messias tribal no tempo de 


Jesus.   


Tal conceito não existia nessa altura.  Tudo foi perdido na cruz.  Sem família, ele não pôde entrar no 


Céu e, em vez disso, teve de permanecer no paraíso.  No Reino original de Deus, a ligação estende-


se da família para a tribo, povo e nação.  Jesus não pôde estabelecer uma família.  Adão foi expulso 


do Jardim do Éden, e, assim, a família não pôde ser estabelecida lá.  Para restaurar isto, os 


Verdadeiros Pais apareceram e enviaram messias, na fundação nacional, um nível mais elevado que o 


nível de família perdido.  (282-29, 16.2.1997)  


 


As posições de Deus e do homem, mulher, casal e filhos verdadeiros foram perdidas através da Queda.  


Tudo foi destruído.  As pessoas caídas não se podem unir completamente com Deus.  Por 


conseguinte, o homem e mulher verdadeiros, que O podem servir, têm de unir-se, formar um 


verdadeiro casal, que não possa ser separado ou dividido por coisa alguma, e dar nascimento a filhos 


e filhas verdadeiros.  Isto é, têm de tornar-se Verdadeiros Pais, esposos e filhos centrados em Deus, e 


estabelecer a base de quatro posições.   


Logo a seguir, Deus devia vir e habitar com os Verdadeiros Pais e tornar-Se o centro de toda a família.  


O estilo de vida que eles estabelecessem na família, devia poder ser seguido por todas as pessoas no 


mundo.  A visão da nação, mundo e ideologia, compreendidas, discutidas e ensinadas lá devia ser a 


visão da nação e mundo comummente partilhada por todas as pessoas do mundo. 


Contudo, como isto não veio a acontecer, o mundo tornou-se a cena de confusão que presenciamos 


hoje.  No entanto, a humanidade avançou em direcção ao único lugar onde pode ter esperança, no 


tempo dos Últimos Dias.  O desejo dos Verdadeiros Pais é que a humanidade estabeleça a verdadeira 


família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos, centrados em Deus.  Quando isso for conseguido, 







mesmo o amor de Deus pode ser restaurado.  (19-205, 7.1.1968)                 


     


Qual é a origem da amarga tristeza de Deus?  Está no facto que, embora Ele tenha derramado 


lágrimas pelo Seu povo e pela terra, não teve oportunidade de derramar lágrimas de alegria pelo Seu 


filho vitorioso, o filho pelo qual sempre ansiou.  A angústia e tristeza de Deus derivaram do facto de 


Ele não ter ninguém que pudesse reconhecer como o Seu filho vitorioso.  Não só isso, embora tivesse 


vagueado interminavelmente para encontrar os Seus filhos e filhas perdidos, nenhum veio para Deus 


e chorou com Ele.  (4-290, 14.9.1958) 


 


No Dia de Deus, Ele deseja que a humanidade cumpra a perfeição do Seu verdadeiro amor.  Para 


conseguir isto, a humanidade precisa permanecer na posição do objecto aperfeiçoado, em frente do 


Sujeito perfeito.  Os Verdadeiros Pais permanecem nesta posição.  Deus precisa ser libertado por 


verdadeiro amor.  Através de quem, deve isto ser conseguido?  Através dos Verdadeiros Pais.  


Sabendo isto, sou capaz de libertá-l’O.  Tal como eu, tomando a posição de objecto, atingi unidade 


com Deus, na posição do companheiro Sujeito, também vocês deviam ocupar a posição de objecto e 


atingir unidade substancial com os Verdadeiros Pais, na posição de Sujeito.  Desse modo, vocês 


tornar-se-ão livres de avançar para a posição de unidade com Deus.  Tal é o caminho do princípio da 


recriação.  (275-333, 1.1.1996)  


 


Através da Bênção, posso colocar um muro protector à volta do clã, nação, mundo e cosmos 


centrados em Deus e, assim, libertá-l’O.  Quem está encarregado de puxar o prego enterrado tão 


fundo no coração de Deus e dos Verdadeiros Pais na terra?  Os Verdadeiros Pais estão encarregados, 


e a pessoa que completará esse trabalho, no fim, é a Verdadeira Mãe.  Um circuito à volta do mundo 


está a ser conduzido, com ela à cabeça.  Todas as mulheres deviam agora permanecer no lugar dela.  


(301-169, 25.4.1999) 


 


Presentemente, a história está a mover-se na direcção do estabelecimento dos Pais.  Como Deus 


existe, tem de haver Verdadeiros Pais que possam praticar piedade filial para com Ele e cumprir a Sua 


finalidade da criação, isto é, a finalidade da salvação.  Ao mesmo tempo, os anjos deviam prometer 


lealdade aos filhos e filhas destes Verdadeiros Pais.  Tais eram as regras originais da criação, mas 


foram destruídas.  Portanto, precisamos redimir e indemnizar isso.  Aquilo que foi perdido devia ser 


recuperado na sua forma original.  (15-242, 17.10.1965) 


 


Em vez de pertencerem aos vossos pais, como seus filhos e filhas, vocês deviam primeiro tornar-se 


filhos de Deus.  Se a Queda não tivesse ocorrido, isso seria natural, mas a ordem foi invertida.  


Presentemente, ainda não nos tornámos os Seus filhos.  Embora tivéssemos surgido de uma raiz 


diferente, temos de ser cortados dela, precisamente na base do tronco, e ser enxertados com um novo 


rebento.  Isso tem de ser centrado nos Verdadeiros Pais.  Então, na base condicional de nos termos 


tornado os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais, Deus pode ser libertado.  (166-306, 14.6.1987)  







 


O Cristianismo está dividido em centenas de denominações em conflito.  Pode um tal corpo em 


conflito tornar-se os membros de Deus e a Sua base de operações?  Não.  Desta perspectiva, não há 


nenhuma denominação com a qual Ele possa agir como deseja.  Então, onde iria Deus com a ideia de 


estabelecer o Seu Reino na terra?  Chegamos à conclusão que Ele não teria outra alternativa senão 


procurar uma família.  Se, nessa família, os pais se unissem directamente com Ele, e os filhos se 


unissem completamente com os pais, então, Deus seria o único dono dela.  Os membros dessa 


família seriam os membros da Sua família, e os seus bens pertencer-Lhe-iam.  Todavia, a questão 


consiste em saber se tal família existe.  (96-15, 1.1.1978) 


 


O acontecimento que ultrapassa e termina o fracasso histórico de Adão e Eva de se casarem no Jardim 


do Éden, que estabelece os Verdadeiros Pais, é a Ceia da Bodas do Cordeiro.  Quando os Verdadeiros 


Pais se casam, nessa cerimónia sacratíssima, os seus filhos e filhas também serão capazes de se casar 


nessa tradição.  Tudo do mundo de amor desejado por Deus começaria a fluir, incluído no ideal dos 


Verdadeiros Pais.  A família na qual podemos residir, como os príncipes e princesas de amor 


libertados, como o elo desde o centro para todos os elementos ambientais, é a nossa família – a 


família de Deus, a família da humanidade, a nossa família!  À medida que essa família se expande e 


floresce, virá a representar a nação que pode amar Deus e a humanidade, e cresce para se tornar o Seu 


Reino de amor, paz e igualdade.  (296-237, 10.11.1998) 


 


Não é verdade que falsos pais emergiram da Queda?  Assim, Verdadeiros Pais têm de aparecer.  O 


ideal original da criação e a vinda de Verdadeiros Pais, centrados em Deus, ainda permanecem por 


cumprir, porque os falsos pais vieram a existir, baseados em Satanás.  O Adão caído tem de ser 


redimido, de modo a realizar o ideal original de Verdadeiros Pais na terra.  Que seria necessário para 


cumprir isto?  Se os seres humanos não tivessem nascido dos falsos pais que caíram, ter-se-iam 


tornado os filhos e filhas de Deus e de Verdadeiros Pais originais.  Deus, de acordo com o Seu 


princípio da criação, não abandonará a raça humana, que veio para o seu estado caído devido a falso 


amor.  (208-303, 21.11.1990) 


 


Vocês talvez sejam membros de uma família de patriotas, mas isso não teria qualquer utilidade sem o 


Reino de Deus.  Por mais leais que vocês pudessem ser para com o vosso país, se a nação de Deus 


não fosse estabelecida, não haveria fundação para se estabelecerem na história.  Por isso, a nação 


devia ser restaurada através da família; o mundo, através da nação; e o cosmos, através do mundo.  


Quando isto for conseguido, vocês serão os mestres do cosmos. 


Assim, indivíduos têm de investir-se nas suas famílias, dando e esquecendo-se que deram, e 


sacrificando-se pelos outros.  Eles devem sacrificar-se pelas suas famílias, e as suas famílias pelas 


tribos; de modo semelhante, as tribos pelo seu povo; o povo pela sua nação; as nações pelo mundo; o 


mundo pelo cosmos; e o cosmos por Deus.  Logo que este ciclo atinja Deus, Ele sacrificar-Se-á para 


nos recompensar.  Aquilo que damos não é perdido.  Quando tivermos dado tudo por Deus e nos 







tivermos esquecido do que demos, Ele tomará posse disso, acrescentará o Seu amor e depois 


recompensar-nos-á com os mundos celestial e terreno.  (297-211, 20.11.1998)  


 


Precisamos saber que a libertação humana é a libertação de Deus.  A libertação das vossas famílias, 


clãs e nações consola Deus, que sofreu por causa da perda da Sua família, clã e nação.  Na minha 


vida, recuperarei o cosmos perdido e dissolverei a angústia de Deus.  Não tenho desejos ou 


pensamentos para mim próprio, excepto praticar fé, amor e obediência absolutos.  Se for necessário 


morrer, caminharei em direcção à morte.  Mesmo sob o risco da minha vida, não voltarei para trás.   


Deste modo, tenho de cumprir os desejos de Deus e libertá-l’O para sempre de Satanás.  Tenho de 


tornar-me o filho que O possa libertar do Seu cativeiro, da prisão onde Ele está confinado.  Só então 


pode o nosso Deus, digno de dó, que sofre a amarga angústia de não ter conseguido libertação na 


família, conseguir, finalmente, libertação no mundo e cosmos.  Só então pode Ele ser restaurado à 


Sua posição e estabelecer a Sua soberania, com base nas leis do amor da família, tribo, povo, nação e 


cosmos.  (300-72, 21.2.1999) 


 


4. Verdadeiros Pais São o Caminho para o Céu 


 


Se Adão e Eva deviam ser os pais permanecendo na posição de Deus, então, também eu sou 


espiritualmente o pai, representando a terra na Sua posição.  Todas as pessoas que morreram e foram 


para o próximo mundo seguiram as pisadas de Adão e Eva.  Do seu lugar, no mundo angélico, elas 


podiam livremente apoiar vocês, mas como nasceram de falsos pais, não podiam apoiar directamente 


os Verdadeiros Pais.  Porém, como os fracassos do arcanjo foram indemnizados, elas podem agora 


passar para a posição de filhos, de maneira semelhante ao tempo em que Adão e Eva ainda estavam 


no período de crescimento.  A partir daí, estão livres de apoiar à vontade.  Por isso, o mundo 


espiritual ajudará a acelerar a vinda do dia em que este mundo sucumbirá.  (146-312, 20.7.1986) 


 


Mães e pais deviam amar-se entre si e os seus filhos, e educá-los, demonstrando ser representantes da 


nação, do cosmos, dos seus parentes, mães, pais, irmãos e irmãs.  Isto tem de ter lugar na terra.  Eles 


têm de demonstrar como amar o cosmos, mundo e nação.  Vocês têm de ser os modelos que revelam 


o futuro.   


Isso não é tudo.  Para se tornarem donos, vocês precisam aprender o coração de pais, professores e 


Deus, e herdar o direito de posse.  Depois de virem para a igreja, renascem, são educados e, 


finalmente, aperfeiçoados.  Quando se tornarem completamente maduros, serão capazes de 


compreender tudo.  Dirão então: “Quero permanecer na posição de dono”.  Herdarão tudo, porque 


esse é o significado de ser dono.  Isso acontecerá onde quer que estejam.  Tal é a ideologia principal.  


Se vocês seguirem este caminho, encontrarão o verdadeiro professor, e se seguirem aquele, 


encontrarão os Verdadeiros Pais.  É tudo o mesmo.  Por isso, o Reino do Céu é o mesmo em toda a 


parte.  (205-21, 15.7.1990) 


 







Depois de herdarem verdadeiro amor e verdadeira linhagem dos Verdadeiros Pais, vocês têm de 


transmitir o verdadeiro amor de Deus.  Este é o vosso orgulho.  Aqueles que não têm esta habilidade 


não podem ir para o Céu; não entrarão.  Através do casamento, vocês podem herdar o amor dos 


vossos pais.  Contudo, devido à Queda, não herdaram a verdadeira linhagem.  Isto só é possível 


através da Bênção.  A raiz do mundo caído é os pais caídos.  Assim, vocês precisam ser enxertados 


aos Verdadeiros Pais, para herdar uma nova e verdadeira linhagem.  Deviam compreender que isso 


só é possível na Igreja da Unificação.  (162-63, 27.3.1987) 


 


Vocês ouviram falar de renascimento?  Quando Nicodemos veio uma noite ter com Jesus e lhe 


perguntou o significado de nascer de novo, Jesus respondeu, perguntando: “Tu és mestre em Israel e 


não sabes o que é o renascimento?”  Renascimento significa novo nascimento.  Como pode 


acontecer?  Significa que uma pessoa nascida de falsos pais nasce outra vez, através de Verdadeiros 


Pais.  Para herdar o amor, vida e linhagem de Deus quando renasce, uma pessoa devia estar desligada 


das relações com o amor, vida e laços de sangue com o mundo satânico – em tal grau que está 


completamente inconsciente delas.  (211-306, 1.1.1991) 


 


Ao inverter a Queda, Adão e Jesus têm de unir-se com os Verdadeiros Pais para restaurar as posições 


da formação, crescimento e perfeição.  Os mundos espiritual e físico têm de unir os filhos de Adão e 


os filhos espirituais de Jesus; juntos, têm todos de entrar no domínio de Cristo, no Segundo Advento, 


onde se podem tornar os filhos do Adão aperfeiçoado.  (219-241, 8.9.1991) 


 


Vocês têm pais, filhos e todas as coisas da criação, e a igreja-lar é a versão expandida de todos estes 


em conjunto.  Pais, filhos e todas as coisas foram perdidos por Adão, através da Queda, e têm, 


portanto, de ser restaurados simultaneamente e oferecidos a Deus.  Aquilo que foi perdido devia ser 


recuperado e dedicado novamente a Ele, através dos Verdadeiros Pais; passaria então através d’Ele e 


voltaria para nós.  O que foi perdido tem de ser recuperado, oferecido a Ele e dado de novo a nós 


pelos Verdadeiros Pais.  Só então, podem vocês ter a vossa própria casa e mundo.  A fundação para 


isto é a igreja-lar.  Esta é a oferta e o altar sobre o qual os três sacrifícios são oferecidos.  (101-338, 


12.11.1978)  


 


Vocês não podem considerar nenhuma da vossas possessões como vossa.  Aqueles que o fazem são 


Satanás.  Os que têm tal mente são diabos.  Todas as coisas têm de ser devolvidas a Deus, como 


pertencendo originalmente a Ele.  Todavia, não podem ser devolvidas tal como estão.  Só Lhe 


podem ser devolvidas depois de passarem pelo arcanjo, Eva e Adão.  Isto significa que têm de ser 


devolvidas através dos Verdadeiros Pais.  O vestuário que vocês têm agora também não é vosso.   


Para formar uma família, não deviam reivindicar nenhuns direitos, ou ter conceitos de posse.  


Deviam elevar-se acima do direito de posse, que diz que vocês são os pais de tal e tal pessoa.  


Deviam elevar-se acima do conceito de posse, em relação àquilo que têm.  Tudo devia pertencer a 


Deus, e como Ele, originalmente, criou os seres humanos para serem os senhores da criação, 







centrando-se em Verdadeiros Pais, e depois de passarem pelo caminho de posse dos Verdadeiros Pais, 


em cada um dos três estágios, vocês precisam receber o carimbo de aprovação de Deus e herdar o 


direito de posse dos Verdadeiros Pais.  Têm de saber que só então virá a era do vosso direito de posse.  


(120-208, 16.10.1982) 


 


Para vocês pertencerem ao Reino de Deus, precisam oferecer-Lhe tudo o que têm: as vossas posses, 


representando o Antigo Testamento, os vossos filhos, representando o Novo Testamento, e antes, 


mesmo vocês.  Deixem que Ele tenha posse de vocês e vos diga: “A tua família, posses e filhos são 


meus” e, então, recebam o Seu reconhecimento que, na verdade, eles Lhe pertencem.  Em seguida, 


Ele pode afirmar: “Já não preciso deles!” e transmiti-los todos de novo a vocês, através dos 


Verdadeiros Pais.  Então, o vosso direito de posse sobre os mundos espiritual e físico pode ser 


determinado, não o direito de posse de amor, mas o direito de posse sobre todas as coisas.  Tal como 


tudo caiu na posse de seres caídos, devido a amor caído, o direito de posse sobre tudo será 


determinado através de amor original.  (121-254, 27.10.1982)  


 


Para devolver o direito de posse a Deus, vocês precisam passar através dos Verdadeiros Pais.  Não há 


outra maneira.  Por isso, só a Igreja da Unificação pode unificar o mundo.  Mesmo sem que as 


incitemos, as pessoas formarão uma fila para ser as primeiras a registar-se.  O tempo virá em que 


lutarão entre si para decidir quem será primeiro, segundo ou terceiro.  (198-242, 3.2.1990) 


 


O caminho que indivíduos, famílias, tribos, povos, nações, o mundo físico e mesmo o mundo 


espiritual têm de seguir, tem de passar pelos Verdadeiros Pais.  Vocês precisam compreender que 


para pavimentar tal caminho, eles tiveram de trilhar o caminho de sofrimento.  (129-18, 4.10.1983) 


 


O Verdadeiro Adão é o Verdadeiro Pai.  Os Verdadeiros Pais transmitirão a sua língua aos 


Verdadeiros Filhos.  Esse é o Princípio.  O Verdadeiro Pai não apareceu como o Rev. Moon.  Ele 


veio do Céu, enviado por Deus.  Por isso, pode presumir-se que aqueles que não conhecem Deus não 


podem reconhecer os Verdadeiros Pais.  (129-20, 4.10.1083) 


 


Os filhos e filhas nascidos de vocês podem ser superiores a Jesus, o Messias, e, contudo, Deus 


preparou o seu nascimento, durante quatro mil anos.  Os Pais de Jesus tiveram-no depois do seu 


casamento ser abençoado?  Vocês tiveram os vossos filhos depois de serem abençoados pelos 


Verdadeiros Pais.  (146-22, 1.6.1986) 


 


Não sou eu que insisto na Bênção.  Fiz tudo de acordo com as instruções recebidas de Deus e, em 


seguida, indirectamente, elaborei este sistema lógico.  Se tivesse sido a minha ideia, ter-vos-ia dito 


através da minha própria boca.  Não se pode negá-lo.  (231-155, 2.6.1992) 


 


Para que a humanidade seja restaurada, as mulheres do mundo precisam unir-se absolutamente com 







os Verdadeiros Pais, no útero da mãe.  Através da queda de Eva, a humanidade perdeu os seus 


Verdadeiros Pais e Deus.  No decurso da sua restauração, vieram a saber acerca de Deus e dos 


Verdadeiros Pais, e agora têm de unir-se com eles.  Todos os seres humanos deviam ter nascido de 


Verdadeiros Pais, mas, em vez disso, nasceram de falsos pais e, consequentemente, tornaram-se, eles 


próprios, falsos pais.  O mundo só será ressuscitado e libertado quando um movimento for criado 


onde todas as mulheres possam amar o mundo como os Verdadeiros Pais o amam.  Esse movimento 


é a Federação das Mulheres para a Paz Mundial.   


Através dele, podemos ocupar-nos das famílias globalmente.  Dentro da família, os filhos deviam 


unir-se com a mãe e, em seguida, com o pai, mas o pai é um pai falso.  Por consequência, quando o 


Verdadeiro Pai vem, a mãe e os filhos têm de unir-se com ele e educar o falso pai.  Deste modo, toda 


a família pode ser unificada e a família original restaurada.  A mãe e os filhos têm de salvar o pai.  


(244-161, 1.2.1993) 


 


De todos os seres humanos nascidos na terra, nem sequer um nasceu de Verdadeiros Pais.  Não é 


possível que as pessoas que nasceram sem herdar a linhagem dos Verdadeiros Pais entrem no Céu.  


Da perspectiva do ideal de Deus da criação, o Céu está reservado para aqueles que herdaram a 


linhagem dos Verdadeiros Pais, os serviram como os donos da realeza do Reino de Deus na terra e no 


Céu, viveram juntamente com eles, numa relação de amor e de sangue, casaram e tiveram filhos.  


Reciprocamente, aqueles que não sentiram o amor do domínio da família imperial de Deus, não 


podem entrar no Céu.  (250-49, 11.10.1993) 


 


Quando os Verdadeiros Pais vitoriosos e as Famílias Abençoadas numa nação se unirem, essa nação 


será restaurada.  Se os estados membros das Nações Unidas se unissem com os Verdadeiros Pais, 


numa decisão tomada na ONU, seriam restaurados dum dia para o outro.  Tudo o que permaneceria 


para ser cumprido seria a sua Bênção.  A Queda aconteceu devido a um casamento errado.  Por 


conseguinte, se um casamento correcto fosse conduzido por Deus e pelos Verdadeiros Pais, o casal 


seria completamente restaurado.  Como o Messias, no seu Segundo Advento, triunfou sobre tudo, 


Satanás não tem qualquer poder para atravessar esta linha horizontal.  (255-20, 27.2.1994) 


 


Aquilo que mais mortifica Satanás é o facto que vocês viram os Verdadeiros Pais, e que eles vos 


ensinaram que são os seus filhos.  Educação como esta é aquilo que ele mais detesta e receia.  A 


questão, portanto, consiste em saber como transmitir a tradição.  (66-142, 22.4.1973) 


 


A vossa esperança não está noutra coisa senão em tornar-vos os filhos e filhas de piedade filial dos 


Verdadeiros Pais.  Os Verdadeiros Pais tornar-se-ão o rei e rainha de todos os reis e rainhas debaixo 


do Céu.  Por isso, este é o lugar onde a essência de todas as esperanças – do passado, presente e 


futuro – pode frutificar.  (46-167, 13.8.1971)  


 


 







Da perspectiva do Princípio, todas as formas da criação devem ser governadas na fundação onde 


verdadeiro amor parental foi realizado; logo, a questão mais importante consiste em saber se vocês 


cumpriram esse amor, sem sobra de dúvidas.  (67-148, 1.6.1973) 


 


O ciúme que o arcanjo sentiu, no tempo de Adão e Eva, tem de ser restaurado por indemnização, para 


que filhos adoptivos avancem para a posição de filhos gerados.  Para isto, os filhos espirituais 


deviam apreciar e amar os filhos físicos dos seus pais espirituais, mais que a sua própria vida.  Em 


seguida, deviam restaurar o mundo satânico.  Estes são pontos essenciais.  O que isto significa é que 


vocês não podem entrar, a não ser que tenham amado os meus filhos.  Perguntem a vós próprios se os 


amaram a partir da altura em que estavam no útero.  Amaram-me a mim, a vontade de Deus e os 


filhos do meu corpo ainda mais que a vós próprios?  A questão consiste em saber se os amaram mais 


que a vós próprios.  Jesus perguntou: “Amaram-me mais que os vossos próprios filhos e filhas, a 


vossa família?”  Se não o fizeram, não podem continuar, e deviam restaurar este fracasso por 


indemnização, durante três anos a partir de agora.  (127-128, 5.5.1983) 


 


As famílias de José e Zacarias deviam ter-se unido de modo a estabelecer a fundação para Jesus 


permanecer como o messias tribal.  Se o tivessem feito, a nação seria restaurada por indemnização, 


mas isso não aconteceu.  A Igreja da Unificação está presentemente a estabelecer a fundação ao nível 


do povo, para restaurar a nação.  Permanecemos na fundação de ter passado pela era tribal.  Vocês 


estão a servir os Verdadeiros Pais e são chamados os seus filhos.  Podem ser os seus filhos – não os 


seus filhos biológicos, mas na posição de filhos de uma concubina.  Um filho adoptivo não tem o 


sangue dos pais, mas o filho de uma concubina tem.  Se esta posição não fosses estabelecida, não 


seria possível que salvássemos este mundo.  Passámos para além do domínio tribal e estamos a 


avançar em direcção ao domínio de um povo unido.  Foi dentro desse domínio que vocês foram 


abençoados.  (141-209, 22.2.1986) 


 


Embora tivesse criado todas as coisas, Deus não pôde tomar a posição do dono.  Originalmente, 


todas as formas da criação estavam destinadas a pertencer a Deus, no tempo e lugar em que tivessem 


atingido unidade através de amor.  Com base nos Verdadeiros Pais, estabelecidos como pertencendo 


a Deus, na fundação ligada ao amor deles – porque os filhos dos Verdadeiros Pais emergiram do seu 


amor – o direito de posse dos seus filhos e filhas é determinado.  Quando a fundação de todas as 


coisas, unificadas através desse direito de posse, se liga a amor, a criação pertencer-lhes-á então.  


(166-286)  


 


O amargo sofrimento de Jesus e de Adão tem de ser afastado.  Devido a fracasso humano, Jesus e 


Adão não puderam atingir verdadeira paternidade, e a sua angústia sobre isto tem de ser dissolvida.  


Para isto, três gerações, com Adão no estágio de formação, Jesus no estágio de crescimento e os 


filhos dos Verdadeiros Pais no estágio de perfeição, precisam ser ligadas.  Este trabalho é inevitável.  


(212-54, 1.1.1991) 







 


Com a instituição do Dia dos Verdadeiros Pais, os dias comemorativos de Verdadeiros Filhos, Família, 


nação, mundo e cosmos, e da libertação do Verdadeiro Deus, podem ser ligados.  Vocês deviam 


compreender que, em qualquer era, nada pode ser ligado, sem ser associado com o nome de 


Verdadeiros Pais.   


Os vossos olhos ansiaram ver Verdadeiros Pais, antes de qualquer outra coisa.  Vocês não fazem ideia 


de quantas lágrimas eles têm derramado.  O vosso nariz desejou cheirar o seu perfume.  Vocês não 


podem imaginar como se lamentou por ter encontrado falsos pais.  A vossa boca ansiou falar as suas 


palavras e chupar o seu seio, mas, em vez disso, aprendeu as falsas palavras de falsos pais e 


estabeleceu uma falsa tradição.  Os vossos ouvidos ansiaram ouvir as palavras de Verdadeiros Pais.  


As vossas mãos ansiaram tocá-los e atraí-los para vocês, mas foram, em vez disso, algemadas por 


falsos pais e pelo inimigo, e tornaram-se mãos que guardaram sentimentos amargos.  Tornaram-se 


mãos de angústia e tristeza, que não podem abrir-se nem cerrar-se à vontade. 


O nosso corpo e mente deviam ter começado a servir Verdadeiros Pais, para sempre e, ao mesmo 


tempo, ter herdado uma tradição que nunca teria permitido a sua divisão.  Unidos, mente e corpo 


deviam ter vivido obtendo satisfação da sua unidade e serviço, mas a realidade tem sido que 


contiveram dentro de si as tristezas, misérias e angústia amarga da história.  Existiram sem um 


caminho de escape do mundo da lamentação.  Cada centímetro do planeta Terra também teve a sua 


esperança: ser pisado por Verdadeiros Pais e filhos.  (268-164, 31.3.1995) 


 


Deus queria Verdadeiros Pais, porque imaginou um plano para cumprir os Seus desejos, dentro da 


família.  Criou-os, com os Seus pensamentos neles, e esperava tornar-se um com o seu amor.  


Passando pelos processos de formação e crescimento, e, finalmente, atingindo maturidade plena, 


Adão e Eva deviam casar-se.  O seu casamento devia ter sido o próprio casamento de Deus, 


estabelecendo o ponto focal onde o amor da humanidade e o amor de Deus podiam vir e fixar-se em 


conjunto.  (282-290, 7.4.1997) 


 


Nenhuns outros pais, senão o Pai Moon, têm a qualidade de verdadeiro amor.  Portanto, brancos e 


pretos, a criação e mesmo o Céu e a terra todos gostam dele.  Vocês deviam compreender que 


Verdadeiros Pais, filhos, família, sociedade, nação, mundo e Deus podem ser encontrados nas 


famílias da Igreja da Unificação.  A verdadeira linhagem, eterna e imutável também se encontra lá.  


Através da ponte de verdadeiro amor, toda a gente está ligada entre si, por amor.  A partir deste ponto, 


somos ligados por amor até Deus, através de verdadeira linhagem.  A verdadeira família não tem 


senão uma língua e cultura.  Cultura significa língua, porque é formada através das palavras de uma 


língua.  (162-138, 5.4.1987) 


 


Vocês precisam estar cientes do facto que Verdadeiros Pais têm de ser encontrados, ainda que isso 


signifique que o Antigo e Novo Testamentos tenham de ser jogados fora.  Verdadeiros Pais são 


necessários para a emergência de verdadeiros irmãos, nação e tudo o mais.  Quando os Verdadeiros 







Pais emergem sobre a fundação global, filhos podem aparecer.  Uma cerimónia de assinatura 


cósmica tem de ser realizada e reconhecida oficialmente por Deus, Satanás e pelos Verdadeiros Pais.  


A partir desse ponto, o Dia dos Verdadeiros Filhos pode ser instituído globalmente.  (95-173, 


11.11.1977) 


 


Vivendo na era da transição histórica, a nossa responsabilidade consiste em viver no lugar de Deus e 


dos Verdadeiros Pais, na posição representativa da verdadeira nação e mundo.  Cumprindo esta 


responsabilidade, podemos tornar-nos os filhos e filhas com maior piedade filial que todos os outros 


filhos, nesta era histórica.  Precisamos tornar-nos os filhos e filhas de piedade filial do Reino de Deus, 


que mesmo os filhos de piedade filial do passado possam louvar.  A partir daí, podemos tornar-nos os 


patriotas, santos e filhos e filhas divinos do Reino de Deus.  (214-306, 3.2.1991)  


 


O amor de Satanás causou a Queda dos falsos pais, mas os Verdadeiros Pais são elevados através do 


amor de Deus e, por isso, podem avançar para o mundo de amor.  O amor é poderoso e eternamente 


igual.  A simples menção da palavra amor confere a toda a gente o direito de participar e elevar-se 


mesmo às posições mais elevadas.  Uma pessoa analfabeta pode elevar-se à posição mais elevada, 


através da relação de amor com o cônjuge que seja o maior intelectual do mundo.  Do mesmo modo, 


por mais limitados que os seres humanos possam ser, quando tiverem formado uma relação de amor 


com Deus, podem ser elevados à Sua posição.  Uma vez que sabemos quão grande o valor do amor 


pode ser, o nosso coração deseja ter as melhores coisas possíveis.  Mesmo depois de termos todo o 


mundo na nossa posse, se houver algo melhor, mesmo assim queremos possui-lo.  (144-241, 


25.4.1986)  


 


Vocês têm de negar tudo, para restaurar, através de verdadeiro amor, aquilo que está correntemente na 


posição de falso amor.  Depois de terem aprendido acerca de verdadeiro amor, dos Verdadeiros Pais, 


permanecem na posição libertada de ter nascido como seus filhos, cujas dívidas inteiras foram 


completamente liquidadas.  Não terão barreiras no passado, presente ou futuro e, sem barreiras, 


podem casar e viver com os vossos cônjuges.  De outro modo, não podiam nem sequer sonhar com 


tais coisas.  Mesmo Jesus não pôde viver com a sua esposa até agora. 


Famílias, tribos e povos no mundo estão todos destinados a perecer, porque não têm um centro.  


Satanás causou isso.  Deus procurou a família central para o indivíduo, família, nação e mundo, e 


abençoou-os através da Igreja da Unificação.  Vocês deviam saber que, neste mundo satânico, onde 


cinco biliões de pessoas estão a perecer, outras foram chamadas e estabelecidas com direitos 


superiores, nomeadamente as famílias abençoadas.   


No Cristianismo, se a América é Abel, então, este lugar – Brasil – representando o mundo Católico, é 


Caim.  A esfera cultural latina, que é Católica, é Caim.  É como o irmão mais velho e devia passar 


através do Protestantismo, o irmão mais novo.  O irmão mais novo devia ajudar o Catolicismo. 


O Protestantismo tem de se unir com a América, o domínio da nação Abel, na posição do irmão mais 


novo.  Os Verdadeiros Pais deviam vir para os Estados Unidos nessa base e, através de todas as 







fundações de poder estabelecidas nessa nação, assimilar as muitas nações da América do Sul, esta 


esfera cultural católica.  Não vim aqui para ser assimilado por esta esfera cultural, e o mesmo 


acontece com a Igreja da Unificação.  Como a Igreja da Unificação emergiu, a esfera cultural 


católica devia passar através dela, e os brasileiros deviam passar através dos Verdadeiros Pais.  Não 


há outro caminho que possam seguir.  (268-196, 1.4.1995)  


 


As cento e oitenta famílias que formam a fundação tribal para o messias tribal, deviam ser todas 


dedicadas a Deus.  Tudo o que vocês possuíram antes de receber a Bênção – quer fosse uma casa, 


terreno, coisas ou propriedades – pertencia a Deus, originalmente, e, com a Bênção, devia ter sido 


transmitido a Adão.  Tal é o Princípio, mas, por causa da Queda, nem Deus nem os Verdadeiros Pais 


puderam permanecer na posição de donos.  Embora no passado não pudessem permanecer na 


posição de donos, nesta altura, através de alguém que possa cumprir a missão do arcanjo no mundo 


satânico, toda a gente, centrada no seu líder tribal, devia oferecer tudo o que tem através do filho, mãe 


e pai.  A restauração da linhagem, direito de posse, e domínio do coração deviam ser oferecidos e 


devolvidos ao longo de sete gerações.  (285-231, 5.6.1997) 


 


Há dois infernos: um na terra e outro no mundo espiritual, mas só há um portão para o Céu.  Portanto, 


mesmo que ambos os portões do inferno fossem abertos, isso não significa que conduziriam 


directamente da terra para o Céu.  Vocês só podem passar através dos Verdadeiros Pais; precisam 


passar através deles, para entrar nesse único portão do Céu.  (294-103, 14.6.1998) 


 


Precisamos devolver a Deus o direito de posse, o domínio do coração e o domínio de substância.  A 


família, nação e mundo precisam ser devolvidos, em conjunto, a Ele.  Precisamos devolvê-los a Ele, 


como uma oferta, através dos Verdadeiros Pais, e liquidar as nossas dívidas.   


Nessa base, a fundação horizontal consistindo dos pais e filhos na vossa família e o direito de posse 


de todas as coisas são estabelecidos através dos Verdadeiros Pais.  O lugar onde isso se realiza torna-


se o Reino de Deus na terra.  O direito de posse devia ter sido ligado à terra, na situação de 


inexistência da Queda, mas, devido à Queda, esta ligação tem de ser feita através do caminho de 


indemnização.  Uma vez estabelecida, entraremos na era da soberania do amor absoluto e do direito 


de posse do Reino do Céu.  Para dar as boas-vindas a tal domínio libertado, declaramos, no ponto 


número oito da Promessa da Família, que aperfeiçoaremos o domínio da libertação no Reino de Deus 


na terra, e alcançaremos esse objectivo.  (295-243, 28.8.1998) 


 


Por mais que ansiemos pela família, pais, casal e filhos ideais, eles não existem, porque a sua 


perfeição só pode ser conseguida através dos Verdadeiros Pais.  De uma posição tradicional, como os 


herdeiros que permanecem no lugar de Deus e dos Verdadeiros Pais, vocês precisam atingir o valor da 


semente cujo valor é igual ao nível mais elevado de unidade alguma vez observado entre irmãos e 


irmãs, e de valor semelhante à unidade entre Deus e Adão e Eva.  Vindo de tal mundo, se vocês 


pudessem estabelecer uma família que pudesse expandir-se para produzir novos descendentes para 







todos os seres humanos, então, os membros desta família – tendo o mesmo valor que a união entre 


Deus e os Verdadeiros Pais – tornar-se-iam os herdeiros capazes de receber o título de campeões.   


Diz-se que aqueles que têm poder governarão o mundo.  Não devíamos competir com os outros, na 


base do poder.  Aqueles que têm poder têm criado ambientes nos quais se podem tornar mais 


poderosos, e têm afastado os fracos; comportam-se como campeões e batedores de recordes.  Isto 


não é o resultado de vitória ganha através de uma competição de boa vontade, como Deus deseja.  


Por isso, todas estas coisas tem de ser eliminadas da face da terra.  (301-19, 16.4.1999) 


 


No tempo e lugar em que o redespertar aconteça, quando todas as famílias no mundo possam afirmar 


ser os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais, o Reino do Céu global será manifestado.  Quando o 


mundo se tornar uma família, entraremos no novo mundo do Reino de Deus na terra.  (146-132, 


8.6.1986) 


 


A era do Testamento Completo significa que o mundo inteiro pode receber graça dos Verdadeiros Pais, 


igualmente.  Para que isso aconteça, linhagem, direito de posse e domínio do coração precisam ser 


convertidos.  Esta é a responsabilidade dos messias tribais.  Na verdade, isto tornou-se possível 


porque entrámos na era das mulheres.  (251-286, 1.11.1993) 


 


O direito de posse de Deus foi completamente arrebatado por este mundo caído, que herdou o amor, 


vida e linhagem do diabo.  Agora o tempo chegou para o recuperarmos, de modo a tornar-nos filhos 


e filhas que possam receber o verdadeiro amor de Deus e controlar este mundo.  Para tal precisamos, 


finalmente, redimir os laços de sangue na família perdida por Adão, Eva, Caim e Abel.  Na fundação 


de todas as nações serem libertadas e acolhidas, o direito de posse, presentemente na posse do diabo e 


do mundo satânico, devia ser devolvido a Deus, o Dono de verdadeiro amor, através dos melhores 


homem e mulher, filho e filha, os seres queridos de Deus. 


Todas as pessoas no mundo precisam passar através do amor dos Verdadeiros Pais.  Sem passar por 


esse portão, não é possível voltar para a terra natal original no mundo celestial.  O único caminho 


agora aberto em frente delas conduz ao inferno.  Precisamos encontrar o caminho de regresso.  


Precisamos lutar e triunfar sobre as nações que se nos opõem.  Tendo feito isso, a Igreja da 


Unificação de hoje herdou a vitória do domínio messiânico global, passou através do domínio 


messiânico nacional, e remontou ao domínio messiânico tribal.  Através do domínio tribal do mundo 


satânico, precisamos agora entrar na família de Satanás, e mudar o seu mundo.  (210-42, 30.11.1990) 







CAPÍTULO IV 


 


O Modo de Nos Tornarmos Cidadãos de Cheon Il Guk 


 
1. A Esperança de Deus para a Humanidade 


 
A vontade original de Deus, na altura da criação, era que Ele e a humanidade vivessem 


harmoniosamente unidos num só amor, centrados na Sua finalidade, que todo o Céu e a terra 


apreciassem o Seu amor e que todas as coisas formassem uma unidade com o Seu amor, estabelecido 


como o verdadeiro centro da vida.  Contudo, devido à Queda de Adão e Eva, o amor de Deus 


permaneceu dentro de Si.  O amor de Deus, que devia formar relação com os seres humanos, foi 


incapaz de estabelecer tais relações, e separou-se deles e de todo o mundo da criação.   


Consequentemente, Deus tem passado os últimos seis mil anos esperando pelo dia, em que, com 


base no amor que Ele queria estabelecer, pudesse reunir todas as coisas da criação e viver em alegria 


com elas.  Todavia, ainda não foram unidas através do Seu amor e, deste modo, o Seu ideal e o amor 


da Sua esperança, que deviam ter sido estabelecidos, permanecem por cumprir.  Assim, Deus tem 


estado a guiar a providência até este dia, de modo a cumprir a Sua vontade, a todo o custo.  Tem 


estado a fazê-lo desde a Queda até agora, independentemente das eras da história, de modo a realizar 


a Sua esperança e recuperar a Sua confiança e amor para com a humanidade; contudo, mesmo agora, 


não pôde conseguir nenhuma destas coisas.  (1-88, 6.6.1956) 


 


Deus, que não pôde apreciar um único dia de vitória universal, desde a Criação, deseja fazer 


manifestar esse dia, através das pessoas na terra.  Por isso, se elas não causarem o seu aparecimento, 


Satanás, que as tem espezinhado, não pode ser eliminado.  Além disso, os poderes satânicos, que 


acusam a humanidade perante Deus no Céu, não podem ser afastados.  Assim, Deus não Se importa 


de passar por qualquer dificuldade ou sacrifício ou luta.  Ele tem sido um escudo protector, até este 


dia, de modo a encontrar e escolher cada um de vocês. 


Quando consideramos isto, podemos saber o desejo de Deus.  Ele escolheu cada um de vocês e 
separou-os do inimigo Satanás – que causou a Queda da humanidade – de modo a terminar a história 


má de domínio satânico.   


Devíamos cumprir o desejo de Deus e tornar-nos pessoas que possam permanecer orgulhosamente 


perante Ele e todas as coisas da criação, e devolver-Lhe a glória da vitória.  Só então pode ser 


cumprida a finalidade da providência, que Ele tem prosseguido à força de constante labuta.  (2-301, 


30.6.1957)  


 


Deus criou Adão e Eva e desejou ardentemente que eles se tornassem as pessoas de carácter da Sua 


esperança, mas eles caíram como os antepassados da humanidade, traindo assim os desejos e 


esperanças que Ele tinha acalentado desde muito tempo antes da Queda, e causando-Lhe tremendo 


sofrimento. 


Todos vocês deviam pensar acerca de Deus, que conteve o Seu coração de sofrimento e indignação 


para com a família de Adão, e, no entanto, escolheu Caim e Abel para recuperar esse coração 


saudoso.  Deviam pensar em como, em vez disso, eles intensificaram o Seu sofrimento e em como a 


Sua esperança ainda permaneceu por cumprir.   


Mil e seiscentos anos mais tarde, Deus escolheu Noé, mas o resultado foi o mesmo.  Em seguida, 


depois de quatrocentos anos, Ele escolheu Abraão mas uma vez mais o resultado foi o mesmo.  


Deus queria encontrar uma pessoa que respondesse ao Seu anseio e partilhasse o Seu coração, mas 


Abraão também não pôde libertar completamente o coração ansioso de Deus.  Então, através de três 


gerações, Deus escolheu a família de Jacob para a finalidade de tornar as pessoas conscientes do Seu 


coração saudoso que Ele guardou durante milhares de anos.  Contudo, a Sua vontade não foi uma 


vez mais completamente realizada através desta família. 


Devíamos compreender a situação de Deus quando foi forçado a seguir os Israelitas – embora os 


tivesse escolhido – sem ser poder falar com eles com um tal coração saudoso, sem poder ensinar-lhes, 







e sem poder governá-los. 
Devíamos saber que Deus preparou nesta terra uma raça invulgar do Seu anseio, e que sempre que 


ela passou por aflições, Ele sofreu, sentiu tristeza e passou por dificuldades proporcionais à 


intensidade do Seu coração ansioso. 


Deus tinha-Se esforçado, durante o longo curso da história, por cultivar essa saudade no nosso 


coração, na história e neste mundo.  Por isso, devíamos ter em mente que cada objecto com que 


lidamos está cheio do Seu anseio.  Devíamos ter mente que as pessoas com quem lidamos, e mesmo 


a nação e este mundo no qual vivemos, também estão embebidos no Seu anseio.   


Por esta razão, quando erguemos o rosto e contemplamos a criação de Deus, devíamos sentir que 


todos eles são objectos da Sua ardente saudade.  Se esse é o caso com todas as coisas da criação, 


quanto muito mais será com os seres humanos, que são os seus senhores?  Vocês deviam estar 


verdadeiramente gratos a Deus, quando se tornam conscientes do facto que Ele sempre ansiou por 


pessoas com base num certo padrão, embora fossem más em forma.  (8-93, 22.11.1959) 


 


Porque não pôde Deus abandonar a humanidade, mas Se agarrou a ela, passando continuamente por 


um caminho de interminável sofrimento, até esta altura?  Porque queria poder dizer-lhe: “Vocês são 


os filhos e filhas que criei”.  Ele tem estado a lutar, até agora, para realizar tal ideal. 


No jardim de bondade de Deus, no qual Ele permaneceu em glória, Adão, na capacidade do senhor 


da criação, podia permanecer perante Ele, entre a criação harmonizada num só corpo, com base no 


Seu amor, dizendo: “Meu Pai! Por favor recebe glória!” contudo, devido à sua Queda, perdeu esse 


valor.  Vocês deviam compreender que Deus quer ouvir o som do Seu filho e filha originais, que 


emergiram depois da criação, chamando-Lhe Pai. 


O Pai, a quem invocamos hoje, não pode ser invocado de uma posição de pecado e mal.  Assim, 


temos de escapar deste mundo de pecado e mal e entrar no jardim ideal de bondade, o qual é um 


mundo onde a humanidade pode manifestar a glória de Deus, enquanto vive extasiada de alegria.  


Por outras palavras, é um mundo onde, se os seres humanos se movem, toda a criação se move, e se 


os seres humanos ficam silenciosos, todas as coisas ficam silenciosas, e Deus, o Criador, ou se move 


ou fica em silêncio juntamente com eles.  Não só isso, teria sido também o jardim ideal, permitindo 


unidade transcendendo a relação recíproca entre Deus e a humanidade. 


Deste modo, Deus queria que a humanidade se unisse completamente com Ele, e criou um tal mundo 


enquanto visualizava essa situação na qual ela podia viver extasiada de alegria, através de tão 


extraordinário amor no meio dessa unidade.  No entanto, os seres humanos, devido à sua Queda, 


causaram não só a sua própria angústia, mas também a de Deus e, desde então, têm-na intensificado 


devido à continuação dessa história dolorosa, até hoje. 


Então, qual é a maior esperança de Deus, à medida que guia a providência, agora, em relação à terra?  


É trazer para o Seu lado pessoas nascidas de pais caídos e dizer-lhes: “Sou o vosso Pai eterno, e 


vocês são os meus filhos e filhas eternos”.  Vocês deviam compreender que a esperança histórica da 


humanidade caída e a esperança original de Deus consistem em dar as boas-vindas a tal dia.  (3-26, 


15.9.1957)  


 


Presentemente, há muitas pessoas a viver na terra, cada uma com os seus pontos de vista, opiniões, 


crenças e afirmações, contudo, nenhuma delas se curva perante Deus, com um verdadeiro coração, 


Lhe dá testemunho e permanece com confiança perante o Céu e a terra, afirmando ter sido enviada 


por Ele. 


Que devíamos procurar, em última análise?  Inúmeras pessoas, que vieram e partiram através da 


história, têm estado à espera, até agora, do aparecimento na terra de uma pessoa que possa pôr de 


lado as suas próprias crenças, asserções e planos para o futuro, e avance afirmando encarnar Deus 


com a sua mente e corpo, e agindo em Seu nome.  Deus tem suportado intermináveis dificuldades 


na condução da Sua providência, durante muito tempo, enquanto ansiava pelo aparecimento do Seu 


representativo.   


Qual é a origem do sofrimento terreno?  Não é nem a ausência de nenhum conjunto de crenças, nem 


de alguém que pudesse agir, mas a ausência de um conjunto de crenças encarnando o Seu coração e 







vontade, e de uma pessoa que pudesse agir em Seu nome. 
Uma ideologia assertiva e uma pessoa que permaneça na posição de Deus tem de aparecer, para 


remover todo o sofrimento, dor e ressentimento que enchem a terra e o mundo da humanidade, hoje.  


Assim, vocês deviam lembrar-se que o tempo chegou para compreenderem que a finalidade da 


história e da providência tem sido a emergência de tal pessoa.  (3-317, 2.2.1958) 


 


Vocês têm de ter o tipo de amigos em quem possam acreditar, com um coração sincero, e que 


permaneçam na posição de Deus.  Além disso, precisam de irmãos, pais e cônjuges em quem 


possam confiar, em nome de Deus.  Fazendo isso, devem transcender a família, expandindo-se para 


a sociedade, nação e mundo.  Este era o desejo acalentado de Deus, contudo Ele conduziu 


indivíduos a situações de desconfiança e desespero mútuos, para que aprofundassem a sua fé n’Ele.  


Deste modo, desejava que pessoas religiosas se unissem como irmãos e amigos, para forjarem laços 


que lhes permitissem confiar entre si, em Seu nome.  A Sua máxima esperança não era outra senão 


esta.  (4-146, 30.3.1958) 


 


Se eu perguntasse a Satanás: “Eh, Satanás eu cumpri, ou não, todas as tuas exigências?” ele 


responderia que cumpri.  Como estabeleci uma sólida fundação para entrar no Céu, amando tudo, 


incluindo mesmo Satanás, com o amor original de Deus, Satanás tem de abençoar-me, dizendo: “O 


mundo para onde vais está libertado.  Todos os teus desejos foram cumpridos.  Tudo o que desejas 


será cumprido, onde quer que vás, e tudo o que desejas pertencer-te-á”. 


Se eu dissesse: “No nome de Deus, dos Verdadeiros Pais e da Verdadeira Família o mundo será 


libertado!” ele responderia: “Ámen!”  A Primavera chegou.  Por mais espessos que a neve e o gelo 


possam ser, fundir-se-ão, porque é Primavera.  Assim, temos de semear sementes na Primavera, até 


aos confins do mundo ideal e na América, onde Satanás espalhou as sementes do mal!  Uma boa 


semente é a família.  Satanás só plantou uma: Adão e Eva caídos.  Agora temos de triturá-la e poli-


la, onde quer que vamos, para criar uma nova família.  Aí podemos cultivar tudo.  Isto tem de ser 


feito na América.  Esse é o objectivo desejado por Deus.  (189-65, 12.3.1989)  


 


Depois de criar o homem e a mulher, porque queria Deus que eles crescessem?  Para os poder amar.  


Por causa do amor, seria bom um amor mais elevado ou mais baixo que o de Deus?   Diria Ele: “Eh, 


tu! O teu amor por mim não devia ser maior que o meu amor por ti!”? Não, não teria. 


Se vocês lutassem com Deus, estaria Ele mais, ou menos determinado que vocês?  Estaria mais 


determinado.  Deus tem tudo.  Não há nada de que careça.  Quando é Ele mais ardente?  Se um 


novo homem e mulher aparecessem e se amassem mais apaixonadamente que os nossos 


antepassados, Deus também ficaria sem fôlego. 


Se Ele encontrasse tal casal apaixonado, teria querido viver separado dos seres humanos, ou com 


eles?  Teria querido viver com eles.  Por conseguinte, vocês deviam saber que a eternidade pode ser 


encontrada com base em amor, e só nele.  Faz sentido dizer que o conceito de eternidade é 


estabelecido em verdadeiro amor.  (195-312, 17.12.1989)  


 


2. Cheon Il Guk, a Nossa Terra Natal Original 


 


Temos de tornar-nos filhos de alguém, o que significa tornarmo-nos filhos de Deus.  Temos de nos 


tornar irmãos de alguém, o que significa tornarmo-nos um irmão na Sua família.  Temos de nos 


tornar o cônjuge de alguém, o que significa tornarmo-nos um cônjuge na Sua família.  


Deus criou Adão e Eva para ver substancialmente todos os Seus aspectos internos e ser estimulado 


por eles.  Eles deviam ser os segundos deuses substanciais, porque Deus os criou devido à Sua 


necessidade para companheiros de amor.  Um macaco não pode ser o companheiro de amor de 


Deus; só os seres humanos podem.  (258-274, 20.3.1994) 


 


Até agora, Deus tem sido incapaz de manter o Seu direito de posse.  Satanás tem possuído tudo – a 


nação, pessoas e todas as coisas.  Satanás roubou o direito de posse de Deus.  Os Verdadeiros Pais 







também nunca possuíram o direito de posse sobre filhos, nação ou um mundo verdadeiros.  Como 
nunca houve uma verdadeira pessoa – um verdadeiro homem ou mulher – que possuísse estas coisas, 


ninguém podia manter o direito de posse.  (186-118, 29.1.1989)  


 


Até hoje, Deus tem sido incapaz de manter o direito de posse.  O diabo tem sido o dono.  Os filhos 


de Deus foram incapazes de tomar posse.  O diabo e os seus filhos têm-se feito passar pelos donos 


da criação de Deus e causaram grande dano.  Tudo tem de ser recuperado.  Todas as coisas da 


criação têm de voltar aos pais originais – aos Verdadeiros Pais, verdadeiros filhos, verdadeira nação 


e verdadeira tribo.  (203-185, 24.6.1990) 


 


Agora não temos de pensar que somos filhos ou irmãos de alguém.  Somos filhos de Deus e dos 


Verdadeiros Pais, e pessoas que podem receber os direitos de herança que podem emancipar o 


mundo e o cosmos.  As nossas famílias atiraram-nos setas, de uma posição satânica.  Mesmo assim, 


não estamos simplesmente a passar através de vários milénios de história, mas preparemos tudo o 


que é necessário para nos tornarmos messias, e entrarmos numa era que permite a nossa segunda 


vinda, num nível horizontal.  Isto é necessário para que possamos ir salvar o nosso clã e pais, que 


previamente se nos opuseram.  Nesta base, a terra pode tornar-se o Reino do Céu, pela primeira vez. 


Nesse sentido, as acções e estilo de vida das famílias abençoadas de hoje recebem a classificação de 


zero.  Vocês deviam estar cientes do facto que têm estado no covil do diabo, e agora deviam 


esforçar-se para criar o vosso próprio domínio de libertação.  De outro modo, se abraçam os vossos 


filhos simplesmente por hábito e só desejam ser felizes, tudo perecerá.  (203-180, 24.6.1990) 


 


Quando Jesus foi para Jerusalém, olhou para uma figueira na estrada e, vendo que não produzia fruto, 


amaldiçoou-a.  Imediatamente, secou.  Esse é o tipo de consequência que vocês enfrentariam, se 


não produzissem frutos.  Que prepararam para Deus, em termos da construção da nação futura?  A 


essência e realização desta nação são os frutos do vosso trabalho.  Os cidadãos da nação de Deus 


não são os frutos de uma macieira ou pessegueiro.  Até hoje, Deus tem sido incapaz de ter cidadãos 


no Seu Reino.  Assim, está agora à procura dos Seus cidadãos originais, os cidadãos aperfeiçoados 


que nunca pôde ter.  (215-339, 1.3.1991)  


 


Dizemos que a verdadeira nação é o Reino de Deus na terra.  Só pelo seu estabelecimento podemos 


cumprir a Sua vontade, que estava por detrás das bênçãos que deu ao Adão e Eva originais, quando 


disse: “Tenham domínio sobre a criação, quando se aperfeiçoarem!”, e os seres humanos podem, 


finalmente, emergir como os verdadeiros donos da terra.  Quando isso acontece, as pessoas podem, 


finalmente, tornar-se verdadeiros irmãos e irmãs; então, podemos tornar-nos verdadeiros filhos de 


Deus, pela primeira vez.  Podemos tornar-nos verdadeiros filhos e filhas de piedade filial para com 


o Pai Celestial, sujeitos leais para com o nosso Senhor, e verdadeiros senhores em relação a todas as 


coisas da criação no universo.  Se nos tornarmos esse tipo de pessoas, Deus não só externamente 


delegará plenos poderes, mas também internamente conferir-nos-á mesmo a essência mais profunda 


do Seu coração.  Assim, tornamo-nos filhos e filhas a quem Ele pode seguramente confiar tudo.  


(5-329, 1.3.1959) 


 


A história humana emergiu da noite escura, no amanhecer, para cumprimentar o novo sol brilhante.  


Então, que representa o sol?  O sol da humanidade significa os Pais da humanidade.  A terra natal 


da humanidade – a terra natal original – não pode emergir sem a emergência desses pais.  (16-258, 


19.6.1966)  


 


São boas novas para os messias tribais ouvirem que podem possuir a terra natal de amor.  Em 


seguida, a linhagem será convertida através da Bênção.  Agora a vossa terra natal pode tornar-se 


vossa.  A vossa linhagem tem estado a ser passada a partir dela.  Essa linhagem alargar-se-á, e a 


corrente de amor de todas as nações tornar-se-á como água pura e correrá para o grande oceano que 


é o mundo espiritual.  O mundo espiritual está ligado ao grande oceano de amor na terra, e é o 







Reino de Deus na terra.  Por isso, no outro mundo, vocês não podem sobreviver sem um coração 
que sentiu amor. 


O coração de amor refere-se ao coração filial e, em seguida, a um coração fraternal.  O amor 


fraternal é a sua expansão e o amor conjugal a sua síntese, os quais unindo-se ocupam o centro.   


O casamento foi criado para trazer unidade centrada no conceito do amor do Deus original, e através 


da sua maturação e união em amor, eles unem-se com Ele como seres substanciais. 


O amor é vertical aqui.  Portanto, a partir daqui, com base no Deus vertical, o Adão e Eva 


horizontais podem finalmente entrar nesta entidade de amor que se move verticalmente.  Deste 


modo, um ponto de fixação para a família pode ser criado pela primeira vez.  O indivíduo, família, 


tribo, pessoas, nação e mundo pode estabelecer-se completamente neste único ponto.  Este é o eixo. 


Deus é o companheiro masculino sujeito, não é?  Assim, o homem está no centro, porque tem as 


sementes do bebé – as sementes da vida.  As mulheres nãos as têm.  Elas são o núcleo.  As 


sementes de amor existem para entrar em contacto com o núcleo da vida, e para formarem uma 


unidade com Deus.  Não é Ele a semente da vida?  Assim, o ponto lógico e central de fixação é o 


lugar onde nos podemos unir com o Seu amor.  (226-173, 4.2.1992) 


 


A nação de Deus é o destino desejado pelos seres humanos que estão correntemente no mundo caído.  


Por outras palavras, temos de voltar para as nossas terras natais.  Vocês têm de ir para a vossa terra 


natal.  Não podem fazer isso sozinhos.  Como existe uma finalidade para a criação, têm de voltar 


para a vossa terra natal, depois de cumpri-la.  Se Adão e Eva não tivessem caído, teriam passado 


para o próximo mundo e, simplesmente os dois, teriam representado o cosmos, o mundo, a nação e a 


família.  Essa foi a responsabilidade que lhes foi dada quando Deus os criou originalmente.  (113-


162, 3.5.1981)  


 


A questão consiste em saber como transformar e expandir a terra natal do vosso nascimento, numa 


terra natal celeste.  Foi para isso que eu vos designei como messias tribais.  Desse modo, os vossos 


pais estão na posição da família de Adão, vocês, na posição de Jesus, e eu estou na posição de Cristo 


no Segundo Advento.  A terceira, segunda e primeira gerações estão ligando, horizontalmente, o 


domínio dos Verdadeiros Pais com os vossos antepassados, os quais representam a origem da 


história.  Por isso, os vossos pais físicos estão na posição de Adão e Eva.  Vocês estão na posição 


de Jesus e eu estou na posição de Cristo no Segundo Advento.  Assim, os vossos pais e lugar de 


nascimento tornam-se parte da terra natal do Reino de Deus.  A posição da terra natal que está 


dentro do domínio do Céu, foi restaurada.  (215-129, 6.2.1991)  


 


O vosso lugar de nascimento não é a vossa terra natal.  O tempo chegou no qual toda a nação se 


pode tornar a vossa terra natal.  Portanto, quando vocês forem para o outro mundo, todas as 


fronteiras que existiram até agora desaparecerão.  Correntemente, há limites para a vossa terra natal, 


mas, se vocês a restaurarem, logo que passem para o mundo espiritual não terão quaisquer fronteiras.  


Ela torna-se a base para o Reino de Deus na terra, que se pode ligar a qualquer terra natal.  Logo, 


uma vez que isto seja ligado, toda a gente registada no registo de família de todas as nações será 


transferida intacta para a nação celestial.  Como a terra natal das pessoas que não caíram e se 


multiplicaram seria transformada na origem do Reino do Céu, toda a gente seria enxertada e entraria 


no Céu, a partir da posição de ter nascido no reino.  É desse modo que a restauração da terra natal 


terá lugar.  Uma vez que essa terra natal, essa nação, seja restaurada, o cosmos será restaurado.  


Nessa fundação, a restauração de Verdadeiros Pais seria completada.  Cumprir a missão de 


Verdadeiros Pais significa restaurá-los, completar todas as condições para a nação de Deus na 


posição em que os Verdadeiros Pais permanecem, e completar a fundação para a restauração do Céu 


e da terra.  (216-131, 9.3.1991)  


 


A vossa terra natal é a nação de Deus, onde os Verdadeiros Pais nasceram.  É Seoul a nação de Deus 


onde os Verdadeiros Pais nasceram?  Como vão vocês ultrapassar este conceito?  Como o 


transcenderão?  Deus não quer que as pessoas pensem: “Sou da província de Jeolla”, “Sou da 







província de Gyeong-gi”, “Sou coreano”, “Sou americano”.  Adão e Eva não tinham tais conceitos 
no Jardim do Éden.  (169-174, 31.10.1987) 


 


A última condição que devia ser cumprida para herdar o legado de Deus, está relacionada com a Sua 


posse, e com a posse de pais, irmãos, cidadãos, nação e mundo verdadeiros.  Vocês deviam tornar-se 


pessoas que possam viver como membros da família celestial, através de um coração fraternal 


inseparável que vos permita sentir que todas as pessoas são os vossos irmãos, e que a vossa relação 


com elas é eterna e imutável.  Vocês deviam ser capazes de estabelecer uma verdadeira nação na 


terra e herdar o legado de Deus, com base numa verdadeira família, na qual possamos dizer que o 


Céu e a terra são nossos, e que o Pai Celeste é o nosso Pai.  (10-354, 27.11.1960) 


 


Quando examinamos hoje a nossa vida de fé e o Cristianismo, o qual defende a crença em Deus, 


quantas pessoas seriam dignas de ser cidadãos do Seu Reino?  Além disso, onde está a raça que 


Deus possa reivindicar eternamente como Sua?  Onde podemos encontrar a terra que Ele possa 


reivindicar como a Sua nação?  Onde podemos encontrar tais coisas ou pessoas?  (5-17. 9.11.1958) 


 


Por mais maravilhoso que o vosso marido seja, e por mais confortável que seja a vossa vida, irão 


para o inferno se não conhecerem Deus.  Têm de ser registadas como as Suas cidadãs.  Por mais 


famoso que o presidente da Universidade de Harvard possa ser, ele irá para o inferno se não for 


registado como um cidadão da nação de Deus.  Vocês entram no Céu depois de receberem as boas-


vindas da família, sociedade, nação, mundo e humanidade.  (278-263, 26.5.1996) 


 


A Nação de Paz Cósmica e Unidade (Cheon Il Guk) precisa de soberania, território e cidadãos.  


Assim, a Coroação da Realeza de Deus, no ano passado, foi a restauração da soberania.  Em seguida, 


os comícios para o Estabelecimento da Terra Pátria de Deus, constituíram a restauração do território.  


Finalmente, vocês devem registar-se como os cidadãos de Cheon Il Guk.  Compreendem?  É por 


isso que têm de ter os cartões de identidade de Cheon Il Guk, para serem os seus cidadãos. 


Soberania, território e cidadãos são necessários para criar uma nação.  Vocês têm de acreditar que o 


estabelecimento eterno de Cheon Il Guk foi declarado na fundação de todas as suas partes 


constituintes.  Tenham confiança, como Deus teria, e quando avançarem com toda a vossa força, 


com confiança igual à do Rev. Moon, o Verdadeiro Pai, nada vos deterá.  (364-87, 1.1.2002) 


 


Não foi Deus quem estabeleceu a Sua realeza, mas os Verdadeiros Pais.  Foram os Verdadeiros Pais, 


não Deus, quem estabeleceu Cheon Il Guk (天一國), Cheonju Pyeonghwa Tongil Guk (天宙平和統


一國), a Nação de Paz Cósmica e Unidade.  Se separarmos o carácter chinês para cheon (天), que 


significa Céu, nas suas partes, significa duas pessoas (二人).  Significa dois mundos.  São iguais.  


São uma pessoa do Céu e uma pessoa da terra; a estrutura dual de uma pessoa-espírito e pessoa-


física.  A vossa mente e corpo constituem uma dualidade, não é verdade?  A vossa mente e corpo 


estão unidos, ou não?  Pessoas cuja mente e corpo estão em conflito não podem ser cidadãos de 


Cheon Il Guk.  (364-101, 1.1.2002) 


 


Que fiz na Coreia, depois da Coroação para a Realeza de Deus?  Não realizei os comícios para o 


Estabelecimento da Terra Pátria de Deus?  Foi para vocês herdarem a linhagem de verdadeiro amor.  


Fiz isso no mundo inteiro.  Que fiz depois disso?  Não proclamei Cheon Il Guk?  A Nação de Paz 


Cósmica e Unidade; isto é Cheon Il Guk.  


Cheon Il Guk é a nação onde duas pessoas se tornam uma.  O Céu tem de reter essas duas pessoas.  


Tem de haver dois pais.  Tudo no universo criado está feito dentro da estrutura do sistema de pares, 


não está?  Que é Cheon Il Guk?  Todas as coisas foram criadas em pares, desde insectos até 


grandes animais.  Têm de unir-se.  Quando duas coisas, duas pessoas, dois pais, dois caracteres – 


companheiros sujeito e objecto – se unem, uma base para Deus é criada.   


Não explica também isto a Bíblia?  Quando duas ou três pessoas oram…. Três pessoas oram na 


realidade, se incluirmos Deus.  É o mesmo.  Duas ou três pessoas tornam-se a fundação para a 







nação.  Tornam-se a base para a família, nação e o mundo.  A família emerge e a tribo começa a 
partir daí.  É isso que acontece quando há duas ou mais pessoas.  (370-88, 19.2.2002) 


 


Hoje é o dia cinco de Novembro do segundo ano de Cheon Il Guk, o quadragésimo terceiro Dia dos 


Verdadeiros Filhos.  Integrámos o Dia de Deus, Dia dos Filhos e Dia de Todas as Coisas, para 


anunciar a Era de Igualização para a Paz e Unidade, centrada em Cheon Il Guk, que não foi 


conseguida na família do Jardim do Éden.  Esta era pode conduzir à perfeição da família do Éden, 


centrada na humanidade que se expande para o mundo celestial.   


Depois da conclusão da Cerimónia Sagrada de Queima para a Paz, Unidade e Libertação do Céu e 


Terra, estamos agora numa era em que Deus pode livre e facilmente visitar cada família e viver 


juntamente com elas, em alegria.  Oro ardentemente que Tu nos abençoes, para que possamos estar 


no mesmo domínio da vida.  As esperanças do mundo celestial podem ser encontradas na terra, e as 


esperanças do mundo terreno podem ser encontradas no Céu.  Permite que as esperanças do Céu e 


terra se possam unir, formando um padrão onde os dois estejam em equilíbrio.  Que o caminho 


libertado de lealdade e piedade filial permaneça, e que os antepassados centrados no Céu 


permaneçam na terra. 


Hoje anunciei a chegada da Era de Igualização para a Paz e Unidade em Cheon Il Guk.  Entrámos 


agora numa era onde podemos construir e oficialmente criar a fase inicial do Reino do Céu.  Por 


consequência, permite que a angústia do mundo espiritual desapareça e que os antepassados desçam 


à terra para ajudar os seus descendentes.  Permite que os pastores de denominações religiosas 


cooperem neste mundo, através dos seus seguidores.  Que eles sejam livres de agir, para resolver e 


desobstruir qualquer coisa injusta que tivesse preocupado o Céu.  (396-158, 5.11.2002) 


 


Qual foi o lema para o ano que dei hoje?  Que, com verdadeiro amor, as nossas famílias formem as 


verdadeiras famílias de filhos filiais, patriotas, santos e filhos e filhas divinos, em Cheon Il Guk.  


Tudo do ideal de Deus da criação está incluído nisto.  Tornamo-nos patriotas quando o indivíduo, 


família, tribo, povo e nação, todos herdam a tradição de piedade filial centrada na verdadeira família.  


Santos herdam a tradição de patriotas, e filhos e filhas divinos, a de santos.  A realeza é 


estabelecida pela herança da tradição de filhos e filhas divinos de Deus.  A herança tem lugar na 


fundação de se ter adquirido realeza.  O direito de posse que pertence a vocês e tudo o que pertence 


à vossa nação será negado.  Essas coisas são os resultados do mundo caído, do qual nos teríamos de 


separar de qualquer modo.  Deus não quer mesmo que a Sua sombra caia sobre o mundo que nunca 


desejou – o mundo que foi profanado e ligado à linhagem do inimigo.  Por conseguinte, Ele não 


podia governar o mundo mau, no qual inúmeras pessoas morreram em guerras, e que tem continuado 


até hoje, através do aparecimento e declínio de nações.  (400-192, 1.1.2003)  


 


Vocês não querem tornar-se uma família de filhos verdadeiramente filiais, perante Deus?  Que mais 


podiam desejar?  Isso devia ser o vosso único desejo.  Deviam tornar-se tal família, ainda que isso 


signifique o sacrifício de todos os vossos antepassados das sete gerações passadas.  Têm de 


consegui-lo, ainda que signifique terem de vender a vossa herança, ou mesmo a vossa nação.  


Apesar de tudo isto vocês ainda hesitam oferecer à igreja a Oferta Sacrificial Total e, em vez disso, 


oferecem simplesmente o dinheiro de sobra.  Não sabem a história do casal Ananias e Safira, que 


fizeram precisamente isso, em presença de Pedro?  Acabaram na sepultura, tendo morrido 


imediatamente.  Vocês deviam estar cientes que um tempo mais terrível que esse chegou.  (400-


220, 1.1.2003) 


 


3. Qualificações para Nos Tornarmos Cidadãos de Cheon Il Guk 


 


Deus não anseia por um povo simplesmente com a forma externa de um povo, ou por uma nação 


simplesmente com a forma externa de uma nação.  Anseia por um povo, nação e soberania que 


possa comover – por outras palavras, ligados ao Seu coração.  O povo escolhido devia ter sabido 


claramente a espécie de Ser que Deus é, e para que finalidade o escolheu.  Esse povo devia ter 







avançado, apesar de qualquer tribulação ou dificuldade que pudesse enfrentar.  Esta era a atitude e 
coração que os israelitas deviam ter tido em relação a Deus, nessa altura.  Contudo, sentiram 


orgulho em ser o povo escolhido, e cometeram muitos pecados em Sua presença, no curso da história.  


Nós, evidentemente, devíamos compreender, em primeiro lugar, que os crimes que eles cometeram 


contra o coração de Deus, que estava a conduzir a era, eram maiores que os que cometeram contra a 


própria era. 


Então, onde devia Deus começar, de modo a restaurar a humanidade?  Deus tem de restaurar desejo 


e circunstâncias, mas principalmente tem de restaurar coração.  Ele tem de restaurar esse mundo de 


coração que nunca possa ser dividido ou separado.  Assim, Deus passou por tais dificuldades até 


hoje, para expandir a fundação de coração nas circunstâncias de cada momento crucial da história, 


pensando só nesse dia.  Hoje, devíamos estar cientes destes factos, e protestar com indignação junto 


dos nossos antepassados, que eram ignorantes destas coisas. 


Embora possamos viver em circunstâncias complicadas e confusas, todas essas coisas desaparecerão.  


As pessoas talvez se regozijem da sua prosperidade e sintam alegria da vida feliz que viveram na 


terra, mas todas essas coisas desaparecem.  Porém, há algo que permanece para aqueles que 


viveram a vida inteira focados numa certa missão.  Que é?  Não são circunstâncias, mas um 


coração que pode dominar qualquer circunstância.  Não podemos negar o facto que este coração 


tem poder sobre a história, elevou o espírito da raça e preservou o seu conjunto de crenças.  (9-337, 


21.6.1959)  


 


Deus tem trabalhado até agora para cumprir a Sua vontade, salvando a humanidade.  A Sua vontade 


é estabelecer o Seu reino.  Por isso, não se pode negar que Ele tem estado a educar pessoas do Seu 


lado – que podiam tornar-se os cidadãos e filhos desse reino.  Onde pensa Ele estabelecer esse 


reino?  Não está a tentar estabelecê-lo no mundo espiritual, mas na terra.  Então, quem são as 


pessoas qualificadas para se tornarem os cidadãos do Seu reino, que deve ser estabelecido na terra?  


São todos vocês.  Vocês são as pessoas centrais que podem construir a nação celestial.  (87-106, 


16.5.1976) 


 


Todos vocês deviam ser capazes de dizer: “Então, as pessoas do passado foram assim!  Hoje 


estamos nesta situação, mas, de aqui em diante, devíamos mudar.  Deus sofreu tanto, devido às 


Suas circunstâncias internas, vontade e coração, que se tornou num Pai pesaroso.  Como devíamos 


entrar em Sua presença?  Até agora, Ele tem sido uma oferta de sangue, suor e lágrimas.  


Devíamos também derramar o nosso sangue, suor e lágrimas para herdar essa oferta”.  Com 


lágrimas de sofrimento, vocês deviam prometer: “Pai, tens estado a sofrer, derramando sangue e suor 


para nos dares essa oferta, e pessoas morreram, derramaram lágrimas e sofreram para recebê-la.  


Que alegre seria o dia em que pudéssemos ter tal acção de dar e receber!  Devemos fazer aparecer o 


dia em que possamos começar com um grito, e esse grito de alegria será amplificado para cegar a 


nossa vista, e o sofrimento pungente que jorra da nossa boca, avançará explodindo para se tornar 


uma canção triunfal de alegria e glória”. 


Aí, os laços entre pai e filho deviam ser restaurados, onde Deus pudesse dizer pela primeira vez: 


“Vocês são os meus filhos e eu sou o vosso Pai”, num mundo unificado que partilhasse o Seu 


coração e situação interna, na presença de todas as bênçãos da criação no universo.  Vocês deviam 


compreender que o centro dos laços que devíamos procurar é a realização da família e povo de Deus 


e a criação de um mundo, soberania e cosmos, depois de sermos chamados por Ele.  (151-336, 


5.2.1963)  


 


Vocês enfrentam o destino de entrar na fase em que se tornam os cidadãos do Céu.  Como tal, 


deviam renovar a vossa consciência histórica.  Em vez de viverem para vós próprios, deviam ter o 


conceito de viver para a causa dos vossos cidadãos do Reino de Deus.  Não só isso, deviam ter o 


conceito de viver para a causa de irmãos, cônjuges, e pais celestes, e servi-los.  Isto não é um 


conceito parcial, mas universal . 


Vocês, que acreditam em Jesus, não deviam cegamente venerá-lo, mas tornar-se as pessoas que 







possam harmonizar as fortunas internas e externas do Céu e da terra.  Deus está a trabalhar para 
estabelecer o Seu ideal de restaurar o Seu reino, com base numa providência universal.  Temos de 


tornar-nos os Seus filhos, e pessoas que possam permanecer nesse lugar.  Além disso, devíamos ser 


capazes de amar os nossos concidadãos do Seu reino.  Se há pessoas que acreditam em Jesus, à 


volta de vocês, deviam ser capazes de tratá-las como os vossos irmãos e compatriotas.  Também 


têm de persuadir outros a fazer o mesmo.  Nesta perspectiva, a vossa responsabilidade é enorme, e 


está para além de palavras. 


Se analisarem verticalmente os seis mil anos de história, verão que Deus reuniu cidadãos celestes, na 


Era do Antigo Testamento, e os Seus filhos, na Era do Novo Testamento.  Deste modo, a história 


tem estado a decorrer em sentido contrário.  (1-336, 30.12.1956)  


 


Que deviam vocês fazer nesta altura, quando toda a gente na terra está a dizer em uníssono que estes 


são os Últimos Dias?  Por outras palavras, que deviam fazer nesta era global dos Últimos Dias, que 


pressagia o fim de uma visão secular da história, ciência, ética e religião?   


Deviam tornar-se pessoas que possam cumprir a vossa lealdade imutável para com Deus, sem 


qualquer consideração por todo o vosso ser, de modo a procurar o Seu reino e a Sua justiça na terra, 


tal como Jesus tinha proclamado: “Procurai primeiro o Seu reino e a Sua justiça”.  Desse modo, 


deviam ter orgulho em vocês próprios, perante o universo inteiro, e tornar-se pessoas que possam 


cumprir a sua missão, em vez d’Ele.   


Isto é, deviam aplicar os princípios fundamentais dessa nação para acrescentar valor à vossa vida e 


fazer aparecer esse dia de esperança que promete um futuro eterno.  Se forem incapazes de se 


tornar tais pessoas, acabarão por não ter nenhuma relação com a providência de Deus, através da 


qual Ele enviou Jesus quatro mil anos bíblicos depois da Queda de Adão e Eva. Também não terão 


qualquer relação com a Sua vontade, desde o tempo de Jesus até agora, durante o qual Ele trabalhou 


formando uma trindade com Jesus e o Espírito Santo.   


De uma tal perspectiva, que deviam vocês procurar agora?  Têm de erradicar os elementos de 


injustiça que têm impedido o estabelecimento do Reino de Deus e da Sua justiça, por outras palavras, 


o Seu ideal para o Céu e a terra.  Fazendo isso, deviam ser vitoriosos nas lutas que enfrentam na 


vossa vida diária, para permanecerem no lugar do Seu filho Jesus.  Por outras palavras, se quiserem 


tornar-se pessoas adequadas para esse reino, os cidadãos justos do Seu reino, não deviam ser pessoas 


insensatas, que lutam por causa do que vão comer e vestir.  Em vez disso, deviam ir para além das 


questões de comida, bebida e vestuário.  Se qualquer destas coisas vos for dada, deviam ser capazes 


de partilhá-la com os que estão vestidos em farrapos e têm fome.  Se tiverem um pão, o coração de 


Deus inspira-vos a partilhá-lo, em vez de comê-lo sozinhos.  Jesus demonstrou esse coração, mas as 


pessoas à sua volta eram incapazes de fazê-lo. 


Então, que dizer acerca das causas presentes de discórdia e conflito na família? Elas aparecem 


porque cada membro da família pensa que ela só existe para ele. Se há qualquer coisa para comer, há 


conflito e discórdia, porque cada membro pensa que essa comida é só para si.  Vocês deviam ter em 


mente que isto é a precisamente a seta de pecado e Satanás. 


Por isso, hoje, vocês deviam resolver as questões de comida e vestuário.  Deviam demolir o estado 


de espírito egoísta, que cria as condições para discórdia na família, e elevar-se acima de tais conflitos, 


que têm permeado a história.  Não se esqueçam que estão na posição de transcender as questões de 


vestuário, comida e alojamento, para emergir como os verdadeiros vitoriosos de Deus.  (3-125, 


13.10.1957) 


 


Todos vocês têm de tornar-se as pessoas que vivem para a Reino de Deus e a Sua justiça.  Por mais 


difíceis que as vossas circunstâncias sejam, têm de ser pessoas que possam lutar e ultrapassá-las, 


lembrando-se que Deus tem esperança em vocês.  Só então podem ser chamados os Seus 


verdadeiros filhos e filhas. 


Então, que espécie de pessoas podem construir o Reino de Deus?  Aquelas que se podem negar a si 


próprias, por causa da sua sociedade, povo, nação e mundo, são precisamente as que podem 


construir o Seu reino.  Além disso, aquelas que vivem para Ele, até ao ponto de negarem a sua 







nação e o mundo, são aquelas que podem construir o Seu reino.  Também, por mais dolorosas que 
as suas circunstâncias possam ser, aquelas que sentem mágoa pela sua sociedade, nação, mundo e 


mesmo por Deus, em vez de por si próprias, podem construir o Seu reino. 


Agora, vocês não deviam esforçar-se por satisfazer os vossos próprios desejos, mas, em vez disso, 


viver vidas de fé e sacrifício, servindo uma finalidade mais elevada.  Então, deviam atingir o 


padrão do coração de Jesus, que passou por tribulações pela vontade de Deus e pela humanidade.  


Deviam avançar para a posição de verdadeiros filhos de Deus, que possam confortar o Seu coração 


despedaçado, que passou por dificuldades até hoje. 


Quando vêem injustiça, deviam sentir indignação.  Cheios do amor de Deus, que quer dar cada vez 


mais, vocês deviam avançar até aos confins deste mundo e fazer esforço para procurar e estabelecer 


o Seu reino e justiça.  Além disso, deviam ser capazes de confortar o coração de Deus, que tem 


passado por dificuldades até agora, para salvar a humanidade no meio de tanta mágoa.   


Não só isso, não sendo derrotados e obtendo vitória na luta contra Satanás durante o curso do 


estabelecimento do Reino de Deus e da Sua justiça, têm de unificar a família, sociedade, povo, nação 


e mundo, começando com o indivíduo.  Por outras palavras, têm de ser capazes de lutar e vencer 


Satanás, em qualquer situação em que se encontrem.  Se trabalharem para a sociedade, têm de fazê-


lo em quaisquer circunstâncias que ela vos apresente.  Se trabalharem para a nação, têm de ser 


capazes de marchar em frente, tomar responsabilidade pelos seus piores problemas e, em seguida, 


lutar e vencer sobre as forças satânicas por detrás deles. 


Se tais pessoas aparecessem, talvez inicialmente parecesse que pereceriam, mas vocês deviam saber 


que prosperarão mais tarde.  Elas são também os chefes de certas famílias, locais de trabalho, 


organizações e nações.  Aqueles que possam cumprir os seus deveres filiais, pela sua devoção para 


com os seus pais; que possam cumprir os seus deveres conjugais para com os seus cônjuges nas suas 


famílias; e que possam cumprir as obrigações de sujeitos leais para com o seu soberano, serão os 


líderes das suas famílias e nação.  Quando tal espírito brota do mais profundo do vosso ser e se 


harmoniza com o vosso corpo, de modo que mesmo que Satanás vem a respeitar-vos e seguir-vos, 


então, pela primeira vez, podem avançar em frente, como as pessoas que procuram e estabelecem o 


Reino de Deus e a Sua justiça.  (3-131, 13.10.1957) 


 


Hoje em dia, muitas pessoas sentem-se orgulhosas de si mesmas e da sua nacionalidade.  Os 


americanos gabam-se se ser cidadãos de uma grande nação.  Contudo, isso não durará para sempre.  


A América só vive para si própria.  Não sabe que devia existir para a causa das outras nações, tal 


como a antiga civilização helénica era ignorante da necessidade de existir para a causa de Roma.  


Também Roma não sabia que a sua civilização existia por causa da civilização moderna, que passou 


através da Grã-Bretanha.  Assim, os americanos de hoje deviam estar conscientes da necessidade de 


servir o seu próprio país e viver para a causa de outros países.  Contudo, a maior parte deles não 


está ciente disto.  É afortunado, apesar de todo este infortúnio, que haja um certo número de 


pessoas que têm o conceito de não viver egoisticamente, mas, pelo contrário, para Deus. 


Vocês, que vieram para a Igreja da Unificação hoje, podem estar sentados numa pequena igreja, 


contudo problemas serão resolvidos se sentirem no vosso coração que podem representar o mundo, 


pela expansão desta igreja, e que, além disso, podem representar o carácter celestial.  Serão capazes 


de resolver qualquer coisa.  Vocês são os filhos que tomam a vontade de Deus, em Seu nome.  


Portanto, têm de tornar-se os cidadãos do Reino do Céu, que servem Deus como o Senhor deste 


mundo.  Deviam ter em mente que nunca se podem desviar da vontade do Pai, não importa quando 


e onde quer que estejam.  (4-110, 16.3.1958) 


 


Neste tempo histórico dos Últimos Dias, não somos pessoas que usam vestuário extravagante e 


comem até encherem o estômago.  Temos de nos tornar pessoas que possam perseverar e servir a 


humanidade, em nome da história.  Temos de seguir o caminho oposto.  Só então será justo.  


Temos de nos opor a qualquer ideologia que tenha usado a sua soberania para matar pessoas.  Tal 


tempo tem de vir.  A história tem de passar, inevitavelmente, por este processo.  De outro modo, o 


seu caminho será bloqueado.   







Então, que tipo de caminho percorrem Deus, os Seus filhos e o Seu povo?  Devia ser um caminho 
de perseverança, serviço e sacrifício.  Vocês não deviam perseverar com uma fé cega.  Deviam 


perseverar por causa do Salvador, de Deus e da Sua vontade.  Esse momento chegará e, por isso, 


deviam perseverar por causa dele.  Por consequência, todas as religiões têm um ensinamento acerca 


da Segunda Vinda. 


Diz-se que tal tempo virá, mas que espécie de tempo é esse?  É o tempo em que Deus, o 


companheiro sujeito no domínio do coração, cumpre o objectivo que tem no Seu coração.  As 


pessoas enfrentam um destino histórico, no qual se têm de moldar à vontade de Deus, o companheiro 


sujeito do coração, nas suas lutas e têm de seguir em frente, em busca desse tempo.  Não podem 


evitar o curso de luta, à medida que se moldam à vontade de Deus, e se movem em direcção ao Seu 


objectivo.  A história tem sido um registo das narrativas deste curso. 


Que espécie de luta foi essa?  Foi uma na qual aqueles que perseveraram foram atacados primeiro, 


em que aqueles que se sacrificaram foram dominados, e em que aqueles que avançaram com uma 


nova ideologia e esperança, foram mortos.  Esse foi o curso histórico de tais batalhas.  Por isso, 


todos aqueles que avançaram gritando por bondade na terra, sem excepção, tiveram de suportar um 


curso de sofrimento.  Tiveram de ser sacrificados em benefício das pessoas, e tiveram de avançar 


para a morte para não comprometer as suas crenças.  (10-230, 16.10.1960) 


 


Temos de ajudar os pobres do mundo e as pessoas que sofrem.  Temos de ajudar os Estados Unidos, 


com o Japão no centro deste esforço.  A América devia ajudar aqueles que estão a passar fome em 


lugares infelizes tais como a Índia.  As pessoas deste mundo pertencem a uma nação.  É possível 


que os americanos amem a sua nação, mas o povo de Deus tem de amar esta nação ainda mais.  


Estou ciente da situação miserável da Coreia.  Se ajudássemos a Coreia com todo o apoio que 


prestamos à América, o povo coreano louvar-me-ia e amar-me-ia, mas como a América está numa 


dimensão mais elevada, representando o mundo, estou a dedicar o nosso movimento, nesta altura, 


para ajudar este país.  (122-282, 21.11.1982)  


 


Se vestígios de eras anteriores na história permanecem como antecedentes da vossa vida e cultura, 


vocês não podem tornar-se os cidadãos puros e originais da nação celestial.  Vestígios de hábitos 


centrados nos antecedentes culturais do mundo satânico não deviam existir no mundo original da 


nação celeste.  Se tais elementos dos hábitos acumulados ao longo da vossa vida permanecem, 


vocês não podem entrar no Reino do Céu.  (197-286, 20.1.1990) 


 


Logo que as pessoas regressem, a terra será automaticamente recuperada.  Uma vez que a soberania 


seja estabelecida, os seus cidadãos e território serão restaurados.  Portanto, estou interessado nos 


Estados Unidos e na União Soviética, nações que estão perto de atingir soberania global.  A União 


Soviética e os Estados Unidos têm estado polarizados até agora, mas mesmo estas duas nações estão 


a participar na conferência cimeira mundial.  Deus deseja conduzir esses chefes de estado.  Se eu 


pudesse estabelecer uma analogia, comparar-me-ia com uma locomotiva que pode conduzir essas 


nações, quando isso acontecer.  Como o Jardim do Éden consiste de um só povo, nação e esfera 


cultural, sob uma soberania única, não há problemas de língua lá, porque as pessoas que usam a 


língua materna do Céu (a língua dos Verdadeiros Pais) entram no Reino do Céu.  (216-30, 


3.3.1991) 


 


Nações, tribos e famílias têm os seus representativos.  Vocês deviam saber que os seres humanos só 


se podem tornar os cidadãos do Céu quando servem os pais universais, pais ao nível da religião, e 


pais da família, porque têm uma relação com tal mundo.   


Que está a humanidade a procurar no mundo de hoje?  Pais universais.  Os cristãos, em particular, 


estão ansiando pela emergência de pais para a sua fé.  O dia da emergência de tais pais universais 


não é outro senão o do Segundo Advento.  Contudo, a providência de reunir os pais ao nível da 


religião ainda não foi cumprida.   


Deus tem prosseguido a Sua vontade providencial, durante seis mil anos bíblicos, mas a missão de 







Cristo, no Segundo Advento, que tem de vir assumindo a responsabilidade de um pontífice dentro de 
um grupo de crentes, ainda permanece por cumprir.  Dessa perspectiva, a providência do Noivo e 


Noiva foi cumprida no domínio da promessa.  No entanto, eles ainda não avançaram para a posição 


de Verdadeiros Pais, que pudessem viver dentro desse corpo de crentes. 


Uma verdadeira família, consistindo de verdadeiros filhos, não pode ser estabelecida antes de 


determinar a posição de Verdadeiros Pais.  Indo um pouco mais além, a posição de pais universais 


tem de ser determinada primeiro que a posição de pais ao nível da religião.  (5-122, 4.1.1959) 


 


Aqueles que radiam uma luz brilhante e calor ardente, vinte e quatro horas por dia, são os cidadãos 


do Reino de Deus.  É semelhante ao fenómeno de besouros reunindo-se à volta de uma fonte de luz, 


numa noite escura.  Por isso, aqueles que permanentemente mantêm a força vital de Deus, o poder 


do amor, ardendo brilhantemente, são, sem dúvida, cidadãos da nação celeste.  (86-302, 11.4.1976) 


 


Há uma nação do verdadeiro pai, uma nação da verdadeira mãe, e uma nação do verdadeiro filho 


primogénito.  Tornamo-nos cidadãos do Céu, estabelecendo ligações com eles.  Assim, podemos 


concluir que somos os cidadãos, filhos e donos do Reino do Céu.  Começando a partir da família, 


vocês tornam-se os donos do Céu e entram no domínio da família imperial de Deus.  Filhos filiais 


são os donos da sua família, e patriotas são os donos da sua nação.  Todos estes formam um só 


corpo. 


Vocês têm de seguir um único caminho.  Os caminhos através dos quais nos tornamos patriotas, a 


partir de filhos filiais, santos, a partir de patriotas, e filhos e filhas divinos de Deus, a partir de santos, 


todos seguem numa direcção.  Não vão para trás, pelo outro caminho. 


Deus quer que vocês sigam um único caminho.  Primeiro, deviam tornar-se filhos filiais com quem 


Deus gostaria de estar, tanto em tempos difíceis como em tempos fáceis, durante toda a vida e pela 


eternidade.  Estas são as pessoas das quais Deus pode dizer que precisa absolutamente.  Têm de 


seguir esse caminho, não importa quem vos negue ou persiga.  Não haverá indemnização, uma vez 


que vocês se tornem cidadãos do Reino do Céu.  Resultados, uma vez estabelecidos, duram toda a 


eternidade.  (293-209, 26.5.1998) 


 


Vocês só se tornam verdadeiras famílias, depois de serem reconhecidos pela vossa nação e pelos seus 


cidadãos.  Só quando as tribos, famílias e indivíduos da vossa nação reconhecem a vossa família – 


só quando a vossa família transcende o domínio do reconhecimento para o indivíduo, família, tribo, 


povo e nação, pode avançar para o mundo.  Sem obterem reconhecimento neste lugar, o vosso 


caminho seria bloqueado.  Têm de compreender que, com reconhecimento, podem entrar no Céu, 


como os seus cidadãos, pela primeira vez na história.  (134-218, 20.7.1985) 


 


Vocês têm de perseverar, sacrificar-se pela vossa noiva e servi-la, ainda que não gostem dela.  “Se 


não a tivesse encontrado, não teria aprendido nada.  Agora vejo que recebi esta pessoa para poder 


passar por mais dificuldades, de modo a conseguir um espírito de serviço e sacrifício e, assim, ir para 


o Céu”.  Aqueles que pensam deste modo podem tornar-se pessoas extraordinárias e entrar no Céu. 


Deus quer que mesmo pecadores se tornem os Seus filhos e filhas.  Só porque a vossa noiva possa 


não ter uma cara bonita, ou seja japonesa, ou seja um pouco baixa, podem pensar: “Oh, não gosto 


dela”?  Vocês, homens, deviam estar convencidos que iriam para o lugar mais elevado do Céu se 


recebessem a mulher mais feia do mundo, se sacrificassem por ela e a servissem mais que a qualquer 


outra pessoa.  Deviam compreender que se tornariam então um marido santo e o mais 


extraordinário de todos.  Os membros da Igreja da Unificação deviam ser capazes de ter tal nível de 


pensamento.  (116-95, 20.12.1981) 


 


A coisa mais feliz e preciosa que podia acontecer a uma mulher, é ter um marido.  A maior alegria 


de um casal é ter filhos.  Os vossos filhos não pertencem ao seu pai ou mãe, mas ao mundo, à nação 


celestial.  A sua genealogia está no Reino de Deus.  Embora sejam os vossos filhos, todos têm 


uma nacionalidade.  Ter uma nacionalidade significa ser cidadão de uma nação.  Por isso, essas 







crianças são as da nação celestial, e esse casal consiste de um marido e esposa que representam a 
nação de Deus.  Se vocês tiverem tal coração, podem alinhar-se com o padrão da nação celestial 


quando se registam nela.  Serão capazes de estar em sintonia com esse padrão.  Sem ter esse tipo 


de experiência de sintonia na terra, terão dificuldades no mundo espiritual, ainda que tenham 


recebido a Bênção.  O mesmo acontece com os homens.  Sentem a máxima felicidade quando têm 


uma esposa.  A sua segunda felicidade consiste em ter filhos resultantes da sua união de amor.  


Este ninho de amor devia ser transmitido ao mundo.  Quando isso acontece, vocês estarão 


plenamente qualificados como cidadãos do Céu.  (233-212, 1.8.1992) 


 


Os vossos grupos de três estão relacionados com as três grandes ofertas.  Abraão teve de fazer três 


grandes ofertas, e Noé também tinha três cobertas na Arca.  Todas estas coisas são três grandes 


ofertas.  Deste modo, vocês deviam construir um altar e ter três pessoas que façam ofertas 


sacrificiais para cumprir a sua lealdade e devoção às pessoas dessa área.  Vocês deviam tornar-se 


pessoas que sabem como abraçar essa área, com o mesmo coração que teriam quando orassem por 


bênçãos para os vossos próprios filhos.  Se forem nomeados para uma área e trabalharem lá durante 


três anos, serão qualificados como os cidadãos do Céu.  (150-26, 17.8.1958)  


 


Verdadeiras pessoas são aquelas que se sacrificam e sofrem pelo bem maior.  Elas incluem 


verdadeiros filhos, professores, amigos, pais, irmãos, famílias, nações e um verdadeiro Reino do Céu.  


Então, que espécie de lugar é o verdadeiro Reino do Céu?  É o destino daqueles que se sacrificaram 


e sofreram pelo bem maior.  (124-168, 6.2.1983) 


 


Adão e Eva falharam no seu casamento errado, como indivíduos.  Portanto, para inverter isso, 


membros da segunda geração deviam tomar parte em casamentos interculturais entre nações.  


Agora têm de amar-se entre si e, com esse amor, enternecer o inimigo.  Para estabelecer este padrão, 


seis nações que foram inimigas no passado, começando com a América e incluindo o Japão, Coreia, 


Alemanha, França e Grã-Bretanha, têm de estabelecer fundações nacionais de amor, por terem 


amado o inimigo.  Vocês deviam fazer disto uma tradição para trazer nova vida às nações, mais que 


os seus patriotas o fariam.  O Céu começará na fundação dessa unidade.  (192-85, 2.7.1989) 


 


Aqueles que desejam ir para o Céu têm de amar os seus inimigos.  No Jardim do Éden, Adão e Eva 


estavam centrados em Deus, e os arcanjos em Adão e Eva.  Se os dois se tivessem aperfeiçoado, 


teriam entrado no Céu, e os arcanjos tê-los-iam seguido.  O Céu é o lugar para onde se vai depois 


de praticar amor.  Os arcanjos deviam ser amados por Deus, Adão e Eva e, em seguida, entrar no 


Céu com eles.  Esse é o princípio da criação.  (243-280, 28.1.1993)  


 


Vocês não vivem para vocês próprios .  Deviam viver representando toda a gente.  Se são 


mulheres, deviam representar todas as mulheres e tornar-se um modelo para as outras que vos estão a 


observar.  Deviam viver como um exemplo.  Se o fizerem, os vossos descendentes seguirão 


certamente esse exemplo.  O mundo celestial – o mundo eterno – é o lugar ao qual vocês se ligam, 


à medida que seguem esse exemplo.  Quando se qualificam para este lugar, ganharão livre acesso a 


tudo, mas, se falharem, estarão em grandes dificuldades.  Os Verdadeiros Pais não vos ensinam lá, 


acerca desse lugar.  As pessoas aperfeiçoadas através deles vão para lá.  Não existe tal sistema 


educacional nesse mundo.  Vocês têm de ir para lá, depois de terem sido educados aqui na terra.  


Por outras palavras, aquilo que se liga na terra é ligado no Céu; aquilo que se desliga na terra é 


desligado no Céu.  (227-376, 16.2.1992) 


 


Os cidadãos do Reino de Deus são aqueles que avançaram erguendo a bandeira de serviço às outras 


pessoas.  Por isso, para salvar uma certa raça hoje, temos de distribuir todas as nossas possessões, 


por sua causa.  Se isso não for suficiente, devíamos estar preparados para oferecer mesmo a nossa 


vida.  Tais pessoas são na verdade os cidadãos do Céu.  Vocês deviam pensar acerca das 


circunstâncias que Deus teve de enfrentar para reunir tais pessoas, de modo a realizar o ideal do Seu 







reino.  (5-17, 9.11.1958) 
 


Não é possível ir para o Céu, sem amar os filhos do vosso inimigo mais que os vossos próprios.  


Presentemente, os cristãos pedem a Deus que os abençoe e que perdoe todos os seus pecados e 


antecedentes maus.  O seu ponto de vista sobre a fé não é correcto.  Sabendo isso, fui incapaz de 


orar desse modo a Deus.  Antes de orar, vocês deviam sentir-se envergonhados, embora ofereçam 


realizações reais.  Como devemos obter perdão para o pecado imperdoável dos nossos antepassados, 


perante Deus?   


Até agora, os Verdadeiros Pais não puderam celebrar o seu casamento.  Isso significa que não 


puderam estabelecer-se.  Apesar disso, eles entraram agora na era dos “Verdadeiros Pais e do 


Estabelecimento Seguro da Era do Testamento Completo”.  Pela primeira vez, puderam agora 


voltar para a sua terra natal.  Quando fazem isso, levam consigo todos os seus filhos que estavam 


dispersos.  Foram para a sua terra natal, estabeleceram-se lá como os Verdadeiros Pais e realizaram 


o seu casamento.  Assim, os seus filhos podem casar-se agora.   


A Igreja da Unificação tem seguido, até esta altura, o caminho oposto ao de outras religiões.  Não é 


uma falsa religião, mas uma que ensina o caminho ortodoxo, através das palavras “Verdadeiros Pais”.  


Permaneceu no mundo, opondo-se àquilo que é ensinado por falsos pais.  Como eu vos ensinei a 


procurar o caminho de verdadeiros pais através da religião, a partir da posição de falsos pais, os 


Verdadeiros Pais naturalmente têm de voltar para a sua terra natal e ter uma família.  Assim, é 


lógico dizer que os seus filhos deviam também voltar para a sua terra natal e formar famílias.  (273-


289, 29.10.1995) 


 


No vosso coração, vocês deviam pensar: “Entrei agora numa nova era” e, sem olhar para trás, 


deviam dizer: “Adeus mundo! Vou partir”.  Conduzimos a Cerimónia Sagrada de Queima para a 


Paz, Unidade e Libertação do Céu e da Terra.  Consequentemente, passámos esse momento crítico.  


Quando a esposa de Lote estava a sair de Sodoma, foi avisada que não olhasse para trás.  Contudo, 


sentindo que o seu caminho em frente era desolador, fê-lo.  Quando as mulheres não sabem o seu 


destino, ou que direcção devem tomar, quando o sofrimento que sentem em dada altura é maior que 


o de um refugiado, e as cega a ponto de pensarem que o mundo está na escuridão, anseiam pelo 


lugar onde costumavam viver.  Por isso, inevitavelmente, acabam por voltar-se, e olham para trás.  


Os Últimos Dias serão um tal tempo.  As mulheres que estão à espera de bebé terão grande 


dificuldade com isto.  (396-134, 5.11.2002) 


 


Vocês têm a vossa própria nação?  Temos de chegar a uma conclusão geral acerca de tudo em 


relação a este país.  Agora a Promessa declara que “vocês são os donos de Cheon Il Guk” ; vocês 


são os donos.  “A nossa família, dona de Cheon Il Guk, … centrada em verdadeiro amor” é o 


conteúdo essencial.  É assim que deve ser feito.  Compreendem?  A Promessa está a mudar.  O 


conceito do “dono” veio para a Promessa.  Ninguém pode simplesmente menosprezar as palavras 


da Promessa!  Todavia, por toda a eternidade, a expressão “Cheon Il Guk” veio a existir através dos 


Verdadeiros Pais. 


Agora estabelecemos a realeza de Deus e, depois do estabelecimento do Domínio da Vida do 


Estabelecimento Completo dos Pais do Céu e da Terra, realizámos os Comícios Especiais para a 


Harmonia e Unidade do Céu e Terra, e completámos a Cerimónia Sagrada de Queima, para a Paz, 


Unidade e Libertação do Céu e da Terra.  Por consequência, precisamos de uma nova nação.  


(5.11.2002) 


 


Se a vossa mente e corpo não estão harmonizados, vocês não podem ir para o Céu, por maior que 


pudesse ter sido a vossa fé, quando vieram para a Igreja da Unificação, porque há sombras em 


lugares de conflito.  Quando frequentaram o seminário de registo e receberam a Bênção lá, eu falei 


acerca do “Estabelecimento do Meio-Dia”.  Não devia haver sombras. 


Se a vossa mente e corpo estão desunidos, então, quando o sol brilha directamente sobre vocês, e a 


vossa mente e corpo estão desnivelados, uma sombra aparecerá à vossa esquerda.  Se os vossos 







desejos físicos passam por cima da vossa consciência, uma sobra aparecerá à esquerda.  Isto devia 
ser transformado no “Estabelecimento do Meio-Dia”.  As partes superior, média e inferior deviam 


permanecer em perfeito alinhamento vertical.   


Tomando Deus como a primeira geração, e Adão como a segunda, o domínio das três gerações não 


foi estabelecido verticalmente.  Deus não teve uma terceira geração.  As pessoas não sabiam que 


Ele era um Deus miserável, que não teve netos.  A humanidade caída desconhecia o facto que Deus, 


o Antepassado da humanidade, o Professor de todos os professores, o Senhor de todos os senhores, o 


Rei de todos os reis, e o Grande Soberano do universo, estava numa situação tão miserável.  (400-


197, 1.1.2003)  


 


4.  Dar Testemunho É Necessário para Ganhar o Direito de Posse 


 


Vocês deviam ser capazes de pensar: “Somos aqueles que avançaram em busca das pessoas de 


esperança.  Somos aqueles que são necessários para reviver a nação de esperança.  O dia em que 


começamos a trabalhar será o dia em que os cidadãos que podem ser constituintes para reviver a 


nação, receberão nova vida.  Somos aqueles que herdaram a ideologia tradicional desta nação e 


avançaram em frente para reconstruir a nação do nosso desejo.  Portanto, devíamos unir-nos com 


eles através desta ideologia tradicional e encontrar a nação certa.  Somos as pessoas encarregadas de 


recrutar tal grupo”. 


Aí, o vosso coração devia transbordar de amor por essa nação e pelo seu povo.  Devia ser um lugar 


diferente daquele em que amaram a nação como os seus cidadãos.  Devia ser uma espécie diferente 


de amor daquele que tiveram até agora pelos vossos próprios parentes, pais, irmãos, cônjuge e filhos.  


Deviam amar as pessoas de um modo diferente.  A não ser que isto aconteça, o mundo ideal da 


esperança de Deus, que Ele procurou até agora, não pode ser realizado.  Quando representamos 


Deus plenamente para eles, seguir-nos-ão para se tornarem cidadãos celestiais.  Quando estas 


pessoas, que se reuniram, estão firmemente ligadas, a restauração da terra pátria de Deus será 


iniciada.  (57-179, 31.5.1972) 


 


O termo “um povo” inclui as raças preta, branca e amarela e devia ter a capacidade de digerir todas 


as culturas, assim como todos os hábitos e ambientes através da história.  Estamos a dizer que 


vamos tornar-nos um só povo e irmãos centrados nos Verdadeiros Pais.  O mundo, contudo, ainda 


não é assim.  Devíamos uni-lo completamente.  Se fosse deixado como é, pessoas más 


permaneceriam sempre.  Através das nossas actividades de igreja-lar, podemos criar um só povo.  


Vocês deviam saber que o único modo de conseguir isso é através de actividades de igreja-lar.  


Ainda que haja numerosas tribos, devíamos estabelecer um movimento para unificá-las.  (116-215, 


1.1.1982) 


 


Recebendo a Bênção vocês podem ser tratados como membros regulares da Igreja da Unificação e 


cidadãos da nação celestial.  Chegamos assim à conclusão que Satanás será automaticamente 


separado, com base nesse padrão lógico.  O amor de Deus é mais elevado que o de Satanás, e vocês 


permaneceram como homens e mulheres abençoados, nessa fundação de um amor de acordo com 


princípios.  Estão portanto acima, e não abaixo, do padrão em que podem ser acusados por Satanás; 


por isso, ele não pode acusar-vos.  É porque os Verdadeiros Pais estabeleceram o padrão original 


para a linhagem, através da sua própria linhagem.  Por conseguinte, se vocês estiverem nesse 


domínio de linhagem, Satanás nunca aparecerá.  Assim, ter-se-ão separado completamente dele.  


(172-66, 7.1.1988) 


 


A Igreja da Unificação é uma igreja representativa, marchando em frente para o ideal do Reino do 


Céu da família.  A nação, mundo, cosmos e Deus estão embutidos nesta família. 


Vocês foram ligados à linhagem dos Verdadeiros Pais; por consequência, de agora em diante, não 


podem tornar-se oliveiras selvagens.  Deviam tomar a semente da verdadeira oliveira e produzir o 


seu fruto, onde quer que se fixem no mundo.  Deviam produzir o mesmo tipo de fruto, 







independentemente da vossa nação ou localização, e ser aceites como as pessoas santas da nação 
celestial.  Deviam estar cientes que este era o ideal de Deus da criação.   


As famílias abençoadas da Igreja da Unificação têm a responsabilidade de aumentar a população do 


Reino de Deus – no domínio libertado, que não tem história de indemnização.  Vocês nunca se 


podem esquecer que esta é a vossa missão.   


Agora, os domínios tribais serão inaugurados.  Deus deixará de vos governar.  As vossas tribos 


estão a entrar na era de se tornar as tribos do Céu.  Por isso, através da actividade dos seus 


antepassados, as pessoas estão a tornar-se membros da Igreja da Unificação, sem saberem porquê.  


Quando a Primavera vem, as folhas não são induzidas a aparecer; fazem-no naturalmente.  Um 


mundo de bondade está lentamente a aparecer diante dos nossos olhos.  Não se esqueçam que o 


nosso dever e missão consiste em avançar corajosa e alegremente como os grandes donos do Céu e 


da terra, e os filhos libertados de Deus.  (202-256, 24.5.1990)  


 


O meu desejo é restaurar cidadãos para o Céu.  Contudo, como podemos transformar os cidadãos 


do mundo satânico?  Esta é a questão.  Eles deviam negá-lo e dar meia volta.  Correntemente, 


Satanás está numa posição mais elevada que Deus.  Como devia isto ser mudado?  Devia tornar-se 


um ponto zero.  Quantos cidadãos do Céu restauram, será a coisa mais preciosa para vocês.   


Não foi através de mim que todos se tornaram cidadãos do Céu?  Por isso, para que os vossos filhos 


se tornem cidadãos do Céu deviam educá-los de modo a poder levá-los com vocês e viver com eles 


na nação celestial, mesmo com o risco da vossa própria vida.  Esses são os vossos bens.  Deviam 


sistematizar isto e educar os vossos filhos; só então eles irão para o mesmo lugar.  Que 


extraordinário seria se todas as pessoas se tornassem cidadãos do céu instantaneamente!  Isso devia 


ser conseguido.  Elas serão o vosso tesouro no outro mundo e tornar-se-ão a vossa oferta; é 


semelhante ao dote e presentes que uma noiva leva consigo quando vai viver com os sogros.  Se 


levarem as pessoas da vossa nação, assim como as de muitas outras nações, haverá um banquete 


preparado no Céu.  (215-182, 17.2.1991) 


 


Os melhores presentes que vocês podem levar com vocês quando entram no Reino do Céu são os 


seus cidadãos de, por exemplo, o mundo de negócios, através das palavras do Princípio Divino.  


Que deviam levar convosco, quando entram no Céu, o Reino de Deus?  Não deviam simplesmente 


levar a vossa família.  Se o fizerem, quem salvará os filhos de Caim no mundo satânico?  Por isso, 


até agora, ninguém entrou no Céu, centrado em verdadeiro amor.  É por isso que está vazio.  


Assim, deviam saber que restaurar muitos cidadãos do Reino de Deus e entrar no Céu com eles é 


uma oferta que vos permite serem recompensados por Ele e aproximarem-se da nação celestial.  


Isto não pode ser consigo através de conhecimento ou quaisquer outras actividades ou resultados.  


(216-135, 9.3.1991) 


 


Sem uma fundação para a vida eterna, vocês não podem lutar durante muito tempo.  Sem resultados, 


simplesmente desaparecerão.  Eu permaneci até hoje, porque lutei pela vida eterna.  É o mesmo 


para mim.  É um assunto sério.  Vocês não sabem o poder disto.  Eventualmente todos morremos.  


Vocês não sabem quando podem cair mortos num canto.  Um dia todos iremos para o mundo 


espiritual.  Quando forem, que levarão convosco perante Deus?  Não podem ir com o vosso corpo.  


Todos deviam ir para lá, conduzindo os cidadãos do Céu.  Não haverá muita gente por detrás de 


mim?  É isso que vocês deviam fazer.  (230-61, 15.4.1992)  


 


Os vossos direitos de posse no mundo espiritual serão determinados pelo número de cidadãos que 


levarem para o Reino do Céu.  Eles serão os vossos bens.  O tempo chegou para pensarem 


cuidadosamente nisto.  Um tempo virá quando milhões de pessoas virão num dia.  A Igreja da 


Unificação tem tal tremendo conteúdo.  Olhem para o mundo: quantas pessoas estão a vaguear, 


como doidos furiosos, agonizando sobre se devem viver ou morrer, perguntando a si mesmos qual é 


o sentido da vida, e cometendo suicídio? 


Estamos agora a entrar uma era de transmigração, na qual os membros da Igreja da Unificação se 







movem através de fronteiras, dentro de uma região de três ou quatro nações adjacentes, entre 
continentes e, além disso, entre o Este e o Oeste.  Quando tais intercâmbios têm lugar, o nosso 


domínio mudará.  Porque é isto necessário?  Países vizinhos tornaram-se inimigos, devido a 


interesses nacionais frequentemente em conflito.  Por isso, as pessoas que viveram durante a alta 


Idade Média, estão rodeadas de muros no mundo espiritual.  Como serão esses muros demolidos?  


Os seus descendentes na terra deviam derrubá-los.  Para conseguir isto, aqueles que odiaram os 


japoneses têm agora de amá-los, ainda com uma maior intensidade.  Essa é a missão de Abel.  A 


primeira pessoa a compreender isto tem ser a primeira a carregar a cruz.  (218-227, 19.8.1991)  


 


Quando vocês forem para o próximo mundo, os vossos tesouros dependerão de quantos cidadãos do 


Céu enxertaram, enquanto estiveram na terra.  A religião devia implantar esta consciência.  Como 


os membros da Igreja da Unificação não instilaram esta consciência entre a nossa segunda geração, 


eles querem seguir outro caminho.  Todos eles estão a dispersar-se, dizendo que vão trabalhar ou 


fazer outras coisas na sociedade secular.  Os cidadãos do Céu são produzidos na terra, não no 


mundo espiritual.  Criamo-los no mundo terreno.  Assim, se Adão e Eva tivessem originalmente 


produzido pessoas de acordo com o Princípio, então, todas elas teriam pertencido ao Céu, mas como 


caíram, tudo foi virado ao contrário.  (230-24, 15.4.1992) 


 


Mais importante que comer, é trazer os cidadãos do Céu.  Essa é a ocupação principal daqueles que 


vivem na terra.  Entre as coisas que devíamos fazer durante a nossa vida, nada é mais precioso que 


isso.  O dinheiro que vocês acumulam, depois de encontrarem um emprego e serem promovidos na 


sociedade secular, será como água debaixo de uma ponte.  Dinheiro será inútil no outro mundo.  


Coisas materiais e conhecimento são desnecessários lá.  Mesmo sem serem ensinados, a vossa 


mente já saberá coisas.  Ter-se-ão familiarizado com tudo, dentro de uma semana.   


Quando um dia forem para o outro mundo, que dirão a Deus, que tem estado a guiar o trabalho da 


restauração e se esforçou seriamente, até hoje, para encontrar um Adão?  Não tem Deus estado à 


procura do Adão aperfeiçoado, desde a Criação?  No entanto, vocês vieram a conhecer o Princípio.  


Esta é a arma que vos permitirá salvar inúmeros cidadãos.  Até agora, Deus não pôde educar os 


seres humanos, e teve de guiar a providência, no meio da sua ignorância.  Aquilo que estamos a 


fazer é partilhar o Seu sofrimento e, em vez dele, realizar mais coisas na terra que Ele realizou.  O 


Princípio fornece-nos um caminho para iluminar e reunir centenas e milhares de Adãos. 


Quantos filhos e filhas reuniram vocês, que vos seguirão até ao Céu?  Não deviam estar a fazer 


outra coisa, excepto isso.  Ainda que tivessem biliões em ouro e vivessem em afluência, tudo isso 


desapareceria.  Invistam todas as vossas coisas materiais, o vosso conhecimento e mesmo a vossa 


caída, por este trabalho.  Não os invistam separadamente, mas todos ao mesmo tempo, com o 


coração de criar os cidadãos do Reino de Deus.  À medida que o vosso investimento se acumula, o 


seu valor acresce proporcionalmente.  (230-28, 15.4.1992) 


 


Quanto vocês vão ser louvados eternamente perante Deus, depende de quantos cidadãos do Céu 


terão produzido.  No passado, não havia nem sequer uma pá para os colher: incapacidade resultou 


de ignorância; contudo, agora têm nas costas um porta bagagens em forma de A..  Se comunicarem 


as palavras apaixonadamente podem trazer uma colheita tremenda.  (230-32, 15.4.1992) 


 


Vocês deviam envolver-se em muitas actividades para multiplicar os cidadãos e famílias do Céu, 


através dos vossos próprios esforços.  A categoria pela qual serão designados no outro mundo é 


determinada na terra.  Não afirma a Bíblia que aquilo que se liga na terra é ligado no Céu, e o que 


se desliga na terra é desligado no Céu?  Esta afirmação refere-se a essa categoria.  (235-58, 


28.8.1992) 


 


Os pólos norte e sul de um magnete não dizem um ao outro que se devem atrair mutuamente.  Este 


processo acontece naturalmente.  Um tufão está a aproximar-se e tem de ser acalmado.  Com base 


no domínio de Eva, com base na mãe, devíamos plantar firmemente os domínios de Caim e Abel na 







família, juntamente com as fortunas do mundo, que avançam subitamente como um tufão.  É como 
dar nascimento a um bebé; é isso que vocês estão a fazer; é para a mãe e para os filhos.  Neste 


caminho, as mulheres são libertadoras.  Os homens vivem sem quaisquer preocupações, num 


domínio livre do Céu e da terra e, por consequência, são incapazes de interferir na vida dos filhos.  


As mulheres deviam estar gratas perante o Céu, a terra e os Verdadeiros Pais pelo extraordinário 


domínio de tempo em que entraram, no qual podem ter domínio vinte e quatro horas por dia.  Logo, 


a questão consiste em saber quantas pessoas vocês estão a colher e a levar para a nação celestial, 


como seus cidadãos.   


Há muita excitação na Coreia acerca de dotes.  É esse o tempo em que vivemos.  A questão 


consiste em saber quantos cidadãos e famílias vocês levam convosco para a nação celestial.  Não há 


famílias ou cidadãos no Céu.  Quão grato ficaria Deus se pudéssemos criar cidadãos e famílias!  


Quando vocês olham para o Céu escuro, à noite, não vêem estrelas a brilhar?  Entre essas estrelas, 


que tamanho gostariam de ter?  Quereriam tornar-se grandes estrelas.  Se se tornam grandes 


estrelas, ou não, depende de quantos cidadãos e famílias levam para o Céu.  (235-119, 29.8.1992) 


 


As mulheres que vão às montanhas, à procura de ervas, permanecem lá todo o dia, apressando-se à 


procura das boas, mas, no fim do dia, voltam com os cestos vazios, porque tiveram fome e acabaram 


por comer todas as ervas que tinham colhido.  Contudo, aquelas que firme e pacientemente colhem 


ervas, podem lavar para sua casa, como ajudantes, essas mulheres enérgicas que se tinham estado a 


apressar. 


Correntemente, o Reino de Deus não tem cidadãos.  O Céu está vazio.  Consequentemente, temos 


de encher esse Céu vasto e vazio, com pessoas, através das portas da Igreja da Unificação.  Como 


tal era chegou, vocês deviam pensar no mundo, em vez de em vós próprios.  Não deviam usar o 


vosso cabelo solto, como uma codorniz, ou deixar que se torne grisalho, como o de uma alvéola.  


Não sejam como alvéolas, que voam, dignas de dó, com a sua cauda a agitar-se.  Vocês têm de 


tornar-se mulheres nobres.  (237-303, 17.11.1992) 


 


Deus criou Adão, porque precisava do domínio horizontal.  Muitos homens e mulheres casam e 


formam famílias, para que os seus filhos possam ir para o Céu para enchê-lo.  Por isso, cada família 


é uma unidade de produção que cria os cidadãos do Céu.  Sendo uma linha de produção, devia 


produzir muitos filhos.  A categoria e posição de glória das pessoas no Céu são determinadas pelo 


número de cidadãos que levam para lá.  Se vocês criarem muitos filhos, e educarem doze ou 


mesmo vinte e quatro tipos de pessoas, permanecerão na posição de ter amado todos os tipos de 


seres humanos.  (256-238, 13.3.1994) 


 


A última vez que eu estava a partir de Havai, falei acerca da Coroação da Realeza de Deus e, em 


seguida, da Sua terra natal e do seu estabelecimento, e, depois, da Declaração de Cheon Il Guk e dos 


seus cidadãos.  Soberania é necessária para estabelecer uma nação.  Isso é o estabelecimento da 


realeza.  Tem de haver uma nação que seja o estabelecimento da terra pátria de Deus.  Em seguida, 


tem de haver cidadãos.  É desse modo que vocês obtêm a vossa carta de registo para a nação 


celestial.  Deste modo, as fundações para Cheon Il Guk foram todas preparadas, nas quais a 


soberania, cidadãos e território podem ser organizados sob a suprema autoridade de Deus.  Aquilo 


que definitivamente determina o vosso valor aqui, depende de quantos parentes vocês levaram para 


Deus.  Têm de seguir o caminho oposto e ascender a partir daqui.  (364-131, 1.1.2002)  


 


Agora é o tempo para mobilizar os vossos antepassados.  Vocês têm de mobilizá-los para que 


cooperem convosco, e, para isso, têm de compreender claramente o conteúdo da realidade presente, 


a estrutura do mundo espiritual, e como a ressurreição pelo regresso acontece.  Em seguida, deviam 


tornar-se os porta-bandeiras para estabelecer a direcção e tornar-se o exemplo para os vossos 


antepassados que estão a devotar a máxima sinceridade.  O mundo físico está na posição de irmão 


mais velho – tem de tornar-se o exemplo.  Compreendem?  Por isso, não pensem que estão a fazer 


isto sozinhos.  Se mobilizarem os vossos antepassados, eles ajudar-vos-ão.  (370-132, 19.2.2002) 







 
Em relação à Queda, Deus foi responsável pela Criação, e Adão pela Queda.  A Queda destruiu a 


família, nação, mundo e o universo inteiro.  Isto foi causado pelos falsos pais, cujo líder, Satanás, 


apareceu, unindo-se com eles, banindo Deus e destruindo o mundo que Ele tinha desejado.  A partir 


dessa altura, o mundo político tem sacrificado o mundo religioso, mas doravante isto será invertido. 


Assim, iniciei um movimento supradenominacional, supranacional e transcendendo organizações 


não governamentais, de modo a restabelecer a ordem invertida para a sua própria posição, e causar 


uma libertação unificada do Céu e da terra.  Não é no mundo espiritual, mas na terra, que isto é 


unido. Temos de libertar tudo, e ultrapassar isso pela eliminação de todas as manchas de sangue e 


marcas deixadas por Satanás.  Vocês deviam queimar todas as coisas ligadas ao indivíduo, família e 


possessões, e transcendê-las através desta Cerimónia de Queima Sagrada. 


Ao fazer isso, estamos a tornar-nos famílias abençoadas centrais.  Como o fracasso humano ocorreu 


na família, vocês não podem transcendê-lo sem ter uma família.  Indivíduos não podem fazê-lo.  


Por isso, o mundo espiritual está agora num alvoroço para completar a Bênção.  Está a exigir coisas 


da terra. 


Assim, os vossos antepassados, assim como fundadores religiosos e líderes, descerão sobre a terra 


para realizar o trabalho de ajudar os seus descendentes, que são seguidores da mesma religião deles, 


para cumprir as suas responsabilidades, como os donos de cada clã ou religião.  Por conseguinte, 


pedi agora aos membros da Igreja da Unificação que não dessem testemunho a pessoas fora do seu 


próprio clã ou tribo.  Deviam salvar todas as pessoas na posição de servos, filhos adoptivos, filhos 


de concubinas e filhos legítimos, nos seus clãs e famílias, e ajudá-las a formar um só corpo e servir 


os Pais, para serem educadas pelo marido da família original, o Messias.  Podemos completar isto a 


partir do indivíduo que foi libertado na nova terra, até ao domínio de libertação no Céu.  (396-127, 


5.11.2002) 


 


5. A Vida dos Donos de Cheon Il Guk  
 
5.1. Um só coração, um só corpo, um só estado de espírito, uma só harmonia 


 


Vocês e eu estamos na posição de unidade entre mente e corpo, isto é, marido e mulher, pais e filhos, 


formando um só coração.  Unidade mental não pode ser conseguida num estado onde uma pessoa 


permaneça na posição superior e a outra na posição inferior.  Se os pais estão acima e os filhos 


abaixo, não podem formar um só coração.  Só quando ambos estão ao mesmo nível e no mesmo pé 


de igualdade, podem ter um só estado de espírito.  Por outras palavras, só quando as suas relações 


internas e externas estão num plano, podem ter um só estado de espírito.  Isto também é verdade 


para um casal: eles podem ter um só coração unicamente no lugar onde as suas relações internas e 


externas e anterior e posterior são horizontais, mas nunca, se são verticais.  (41-30, 12.2.1971)  


 


Tudo deve formar uma unidade mental: os olhos, o nariz, e tudo mais devia ter o mesmo foco.  


Corpo e mente deviam formar uma unidade, e o mesmo devia acontecer ao homem e mulher.  


Tribos e nações deviam estar mentalmente unidas.  O povo devia atingir unidade de mente, 


conforme os desejos do seu rei, formar um só coração com os presidentes do mundo e, em seguida, 


com Deus, o presidente do Céu e terra.  Quando isto acontece, o mundo tornar-se-á uma só nação, e 


essa nação unida não pertencerá a ninguém mais senão a nós.  (284-76, 15.4.1997)  


 


Se Adão e Eva tivessem cumprido a sua responsabilidade perante Deus, Ele tê-los-ia abençoado.  


No lugar desta bênção, bondade teria começado, e unidade de verdade, substância e coração teria 


sido atingida.  Unidade de verdade significa que, quando Deus diz, “Faz isto!”, nós respondemos 


“Sim” e seguimos e fazemos aquilo que nos pede.  Da perspectiva da vontade de Deus, Adão e Eva 


não são essencialmente dois seres separados; originalmente, estavam unidos.  Depois de unidade de 


verdade e substância ser atingida, unidade de coração devia ser conseguida.  Quando isto acontece, 


podemos tornar-nos um com Deus, e Ele avança esperando por esse dia.  (15-263, 17.10.1965) 







 
O Céu é o lugar onde um casal completamente unido no amor de Deus pode entrar juntamente com 


os filhos nascidos desta união completa, isto é, a família, tribo e povo unidos em Deus.  (18-331, 


13.8.1967) 


 


A primeira condição da Igreja da Unificação é a unidade entre a mente e o corpo.  Assim, na altura 


da criação, Deus impôs fé, amor e obediência absolutos.  Aquilo que dizemos é manifestado de 


acordo com a nossa fé.  Se não vier a acontecer, temos de investir-nos e efectuá-lo.  Por maior que 


uma tarefa possa ser, é levada a cabo e cumprida conforme exigimos, porque nos investimos mais do 


que esperamos.  (400-203, 1.1.2003) 


 


A Queda de Eva foi devida ao seu fracasso de procurar fé e amor absolutos.  Assim, o princípio de 


restauração por indemnização ordena devoção sincera de um só estado de espírito, por causa de Deus, 


para restaurar fé e amor absolutos, baseados na consciência.  Tudo no mundo está contra Deus, e, 


por isso precisamos, separar-nos dele e negá-lo absolutamente.  (275-30, 30.10.1995) 


 


Il hwa (一和) é constituída pelos caracteres chineses Il (一) que significa uma e hwa (和) que 


significa harmonia.  Não é o carácter chinês hwa (化), que significa tornar-se.  O carácter hwa, 


que significa harmonizar-se, contém o significado que pessoas de personalidades diferentes deviam 
unir-se, embora tenham caracteres diferentes, e, de modo semelhante, povos e nações com 


características diferentes deviam unir-se completamente.  (68-232, 3.8.1973) 


 


O carácter hwa, na palavra Il hwa (一和), não significa ter de mudar essencialmente para se 


harmonizar.  Um homem e mulher deviam harmonizar-se, sem que cada um deles mude.  


Harmonização conseguida sem quaisquer mudanças é essencialmente mais valiosa que 


harmonização conseguida através de mudanças.  (173-241, 21.2.1988)
 


É um só coração, um só corpo e um só estado de espírito: um coração significa amar Deus.  Em 


resumo, é-nos pedido que amemos o Céu.  Um só corpo significa amar a humanidade.  Não é 


assim?  Um só estado de espírito significa amar uma só nação, a qual é a versão expandida da 


família.  Por outras palavras, é-nos pedido que amemos as nossas famílias.  A essência do desejo 


dos homens e mulheres é a ideologia de um só coração, um só corpo e um só estado de espírito!  


Compreendem?   


O título do sermão de hoje é “O Estabelecimento de um só Coração, um só Corpo e um só Estado de 


Espírito…”  É correcto falar-se de um só estado de espírito.  “Um só coração, um só corpo e um 


só estado de espírito são para Deus e para o cosmos…” Vocês sabem o que o cosmos significa, não 


sabem?  É a habitação de Deus e, por isso, inclui toda a criação e o Céu e a terra.  “É a ideologia 
principal das pessoas do cosmos!” Compreendem?  Repitam depois de mim: “Um só coração, um 


só corpo e um só estado de espírito é a ideologia principal de Deus e das pessoas do cosmos, da Sua 


habitação e das pessoas no Céu e na terra”.  Tudo está aqui incluído, sem exceptuar nenhuma forma 


da criação.  É a ideologia principal de todas as pessoas.  É claro?  Não há nada mais.  (381-106, 


11.6.2002) 


 


Pai Celestial, fonte de todas as bênçãos!  Enviaste os Verdadeiros Pais à terra, para que 


indemnizassem numerosos picos de amargo sofrimento, e agora o Céu e a terra podem geralmente 


permanecer na mesma linha horizontal, seguindo a conclusão dos Comícios para a Harmonia e 


Unidade do Céu e da Terra, e a Cerimónia Sagrada da Queima para a Paz, Unidade e Liberdade do 


Céu e da Terra. Também, como anunciamos a chegada da Era da Igualização da Harmonia, Paz e 


Unidade do Céu e da Terra, o Céu e a terra podem geralmente estar no mesmo nível, com base no 


ideal de unidade, desde o individuo até ao cosmos, avançando em direcção a uma única finalidade.  


Adão e Eva, criados de acordo com o padrão recíproco, eram absolutamente necessários para que a 


mente e o corpo se unissem completamente, produzindo a perfeição individual, e para que o ideal de 







amor fosse cumprido para produzir a perfeição do ideal recíproco desejado por Deus, com base na 
harmonia em forma substancial de um só coração, um só corpo e um só estado de espírito.  Se o Pai 


incorpóreo do Céu e os pais corpóreos em substância não tivessem um companheiro ideal de amor, 


com base no padrão unificador da harmonia de um só coração, um só corpo e um só estado de 


espírito, a finalidade do ideal principal dos atributos de Deus, nomeadamente amor absoluto, único, 


imutável e eterno, não podia ser cumprida.  (400-189, 1.1.2003) 


 


5.2. Oito Estágios de Pureza 


 


A providência da salvação é a providência da recriação, a qual é também o processo da criação para 


o estabelecimento de todas as coisas, pessoas, linhagem e amor puros, de acordo com o princípio da 


criação de Deus.  Como o estabelecimento de todas as coisas, pessoas e amor puros em terra pura é 


o ideal da criação – a finalidade da criação – precisamos de nos ultrapassar a nós próprios para poder 


atingir este objectivo.  Para recuperar corpos puros, é essencial negar completamente o nosso corpo 


actual, que serve como a fundação de Satanás, de modo a expulsá-lo. 


Assim, a pura mente, corpo, a substância e o espírito, deviam ser unificados e, em seguida, vocês 


deviam libertar-se do domínio satânico e passar através do período de três anos de noivado, depois 


do qual formarão famílias abençoadas no domínio da perfeição.  À luz do Princípio, este processo é 


a subida para a posição onde podem completamente cumprir a vossa porção de responsabilidade.  


Este é o curso de restauração por indemnização.  Só podem ascender se cumprirem isto.  Não há 


outra maneira.  (268-114, 31.3.1995) 


 


Oito estágios de pureza significam o cumprimento dos deveres de castidade, linhagem, amor, 


piedade filial, lealdade, santos, filhos e filhas divinos, casamento e família puros.  Através deles, a 


ordem de oito estágios, desde o indivíduo até à família, tribo, povo, nação, mundo, cosmos e Deus, 


pode ser estabelecida de modo completo, na terra, através dos Verdadeiros Pais.  Isto dá origem às 


relações horizontais unificadas entre indivíduos, famílias, tribos e povos. 


Assim, com base no Deus incorpóreo e no amor dos Pais substanciais do Céu e da Terra, a forma da 


família pode ser expandida até à base para a família global, o Reino de Deus na terra e no Céu pode 


ser libertado, e o caminho que conduz lá, directamente, pode ser aberto.  Cumprir isto é a missão de 


Deus e dos Verdadeiros Pais. 


A não ser que a vossa mente e o vosso corpo sejam unificados, vocês possam permanecer na forma 


de um só coração, um só corpo, um só estado de espírito e uma só harmonia, se tornem 


verdadeiramente filhos e filhas filiais de Deus e patriotas na nação, cumprindo os deveres de santos 


para com o mundo, de filhos e filhas divinos para com Deus, e se preparem para afirmar com uma 


mente de piedade filial pura: “Viverei servindo os Verdadeiros Pais para sempre”, não podem tornar-


se cidadãos de Cheon Il Guk.   


Descobrindo que não podem viver confortavelmente por vós próprios, deviam estar dispostos a ir 


para qualquer parte do mundo, quer em circunstâncias de dificuldade ou felicidade, ou mesmo da 


máxima miséria, e estar preparados a trabalhar em vez de Deus, na posição de Seus príncipes e 


princesas pioneiros.  Só então podem ser os herdeiros elegíveis a herdar Cheon Il Guk.  


Como os Verdadeiros Pais estão a passar por dificuldades para viverem convosco, deviam resolver-


se a trabalhar mais duramente que qualquer outra pessoa, a suportar tribulações milhares de vezes 


mais severas, e a dar tudo o que têm para estabelecer um padrão recíproco dentro desse ambiente, de 


modo a entronar os Verdadeiros Pais no assento libertado da maior alegria.  Só quando vocês se 


tiverem tornado pessoas que possam perseverar através de sofrimento, nas mais extremas condições, 


e, contudo estiverem gratos, louvarem e devolverem perante Deus a glória de serviço, para ser 


transmitida para sempre aos vossos descendentes, como uma fonte de orgulho, se podem tornar os 


donos de Cheon Il Guk.  (400-155, 5.11.2002)  


 


Para não serem vítimas de hábitos e estabelecerem más condições, pelas quais possam ser arrastados 


por Satanás, vocês deviam pensar nisto como uma boa oportunidade na providência de Deus.  Para 







transmitir uma linhagem pura, têm de perseverar num caminho que atravessa montanhas, 
antecipando as alegrias do dia no qual possam semear puras sementes, através de amor puro, e ter 


descendentes puros na fundação limpa de ter herdado a linhagem dos Verdadeiros Pais.  Peço-vos 


que ultrapassem este caminho, com o vosso coração cheio de esperança, compreendendo quão sério 


isto é..  Compreendem?  (183-86, 29.10.1988) 


 


Os Verdadeiros Pais têm de tomar responsabilidade pelos fracassos de Adão e Eva, e resolvê-los.  


De outro modo, não é possível que voltem para a posição de Verdadeiros Pais.  Como foram os pais 


que semearam, deviam ser os pais que colhem, queimam o que é mau e armazenam o que é bom, 


para que possam mais tarde partilhar as sementes desejadas por todas as pessoas.  Estas são as 


palavras de verdadeiro amor e linhagem pura; as palavras do amor de um casal ideal.  Não há outro 


caminho que a humanidade possa seguir.  Embora tudo o mais desapareça, isto acompanhará para 


sempre a vida dos seres humanos.  É assim tão precioso.  (256-28, 12.3.1994) 


 


A linhagem, a linhagem pura não profanada tem de ser mantida.  Tal como Deus baniu Adão e Eva 


caídos, quando a linhagem é profanada, uma pessoa precisa negar-se completamente e, como uma 


pessoa caída, passar para a parte de trás da fila da humanidade.  No futuro, só aqueles que viveram 


salvaguardando esta pureza podem governar o Reino do Céu.  Tais pessoas precisarão ter êxito e 


herdar a ideologia tradicional principal.  As famílias abençoadas que voltam a cair não podem ser 


perdoadas.  (268-110, 31.3.1995) 


 


Quando vocês regressam a casa, a tradição determina que cumprimentem os vossos pais e pratiquem 


piedade filial, antes de qualquer outra coisa, uma tradição que é enfatizada mais para as mulheres em 


particular.  Porque contamos a história de Shim Chung?  Porque foi uma mulher que não 


demonstrou piedade filial.  Para indemnizar a história mundial, uma mulher devia ser estabelecida 


na primeira posição para estabelecer a tradição de piedade filial.  Esta é a primeira condição de 


indemnização no estabelecimento do Reino do Céu restaurado, e, por isso, as mulheres deviam ter 


orgulho em tornar-se filhas que estabeleçam a tradição de piedade filial, pratiquem castidade e 


mantenham pureza.  (286-103, 9.8.1997) 


 


Vocês só podem falar acerca de se tornar os donos do Reino de Deus, depois de se terem tornado 


filhos e filhas filiais.  Em seguida, tornam-se patriotas, santos e, finalmente, famílias de filhos e 


filhas divinos, nomeadamente verdadeiras famílias.  Só quando tiverem formado verdadeiras 


famílias, podem tornar-se donos do Reino do Céu.  (400-204, 1.1.2003) 


 


Sem unificar a vossa mente e corpo, vocês não deviam mesmo pensar em entrar no Céu.  Se só 


tivessem querido unificar a vossa mente e corpo, depois de ouvir as palavras do Princípio, ainda 


teriam de ir para o próximo mundo e esperar lá, a não ser que já os tivessem unificado.  (400-205, 


1.1.2003) 


 


Vocês precisam tornar-se filhos e filhas filiais, noras filiais e santos filiais.  Em seguida, com base 


em pureza, linhagem e amor puros, as vossas famílias precisam ser filiais perante Deus, na fundação 


da família.  Não somente vocês, mas todas as vossas famílias deviam praticar piedade filial.  


Então, as vossas famílias deviam tornar-se famílias filiais de patriotas, santos e filhos e filhas divinos.  


Em tal posição, vocês precisam tornar-se os representantes do dono, não carecendo de nada, como os 


príncipes e princesas que herdarão a realeza, desde o nível individual até ao nível cósmico e mesmo 


até ao Reino do Céu.  Devíamos sempre treinar-nos a fazer isso, porque é esse o significado de 


sermos os donos de Cheon Il Guk.  (406-316, 12.3.2003) 


 


Os Verdadeiros Pais têm de controlar todas as coisas e oferecê-las ao Dono, porque Adão e Eva 


devem herdar tudo depois de se casarem.  Ter algo em nossa posse antes do casamento é como ter 


comprado bens roubados.  É o mesmo que ter comprado ou pedido emprestado e usado aquilo que 







foi roubado, ou roubarem-no vocês próprios para o vosso próprio uso; em suma, aquele que não é o 
dono agiu como se o fosse. 


Famílias filiais de patriotas, santos e filhos e filhas divinos, puros, de linhagem e amor puros deviam 


ser todos oferecidos e governados na presença de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Nessa nação, todas 


as pessoas deviam registar os seus casamentos e nascimentos.  (406-320, 12.3.2003)  


 


Famílias abençoadas baseadas em linhagem e amor puros deviam formar famílias, nações, um 


mundo e cosmos de piedade filial, e reivindicar Deus como seu Pai.  Deviam assemelhar-se a Ele 


tanto interior como exteriormente, à Sua mente, corpo e mesmo células, e unindo-se completamente 


em mente, corpo, atitude mental e harmonia. 


Porém, Deus não tem um companheiro objecto.  Formando um todo harmonioso, elas deviam 


investir amor, e continuar a ascender, desde a era de todas as coisas até chegar a Deus.  A partir daí, 


pode iniciar-se a libertação baseada no ideal original da criação aperfeiçoado e completado. 


Deste modo, o cosmos pode regozijar-se quando Deus Se regozija, e estar em sintonia com Ele.  


Precisamos atingir essa posição, tão depressa quanto possível, tão rapidamente como um relâmpago.  


(406-322, 12.3.2003) 


 


5.3. Vida de Serviço a Deus e aos Verdadeiros Pais 


 


Hoje, embora as pessoas caídas tenham pais, esses pais não são verdadeiros pais reconhecidos por 


Deus.  Então, que precisamos fazer nos Últimos Dias?  Nesta altura, enquanto ainda estamos vivos, 


devíamos servir os pais universais, os pais ao nível da religião e os pais da família.  Em resumo, 


precisamos servir esses três conjuntos de pais. 


A família é a forma representativa dos cidadãos; a igreja, a dos filhos; e os pais universais 


permanecem na posição dos Verdadeiros Pais.  As pessoas que vivem na terra hoje não estão no 


domínio de verdadeiro amor parental aprovado por Deus.  O triste facto é que a relação de carne e 


sangue ligando-nos aos nossos pais não se estende do nosso nascimento até ao mundo eterno. 


Por isso, temos de compreender que, só quando o amor dos pais da família, dos pais ao nível da 


religião, dos pais universais e o amor de Deus estiverem combinados, podemos entrar no Seu 


domínio de amor dos seis mil anos de história, permanecer em Sua presença e erguer o nosso rosto 


diante d’Ele.  Este é o curso que estamos destinados a tomar.  (5-122, 4.1.1959) 


 


Se as pessoas tivessem nascido sem a Queda, teriam aparecido a partir da semente ligada ao amor e 


vida de Deus, que não poderia ir para outro lado senão voltar automaticamente para a Sua presença.  


Isto pode ser comparado a um imã, cujo pólo norte é automaticamente atraído em direcção ao pólo 


sul.  Então, não seria necessário perguntar se Deus existe.  Embora não possamos detectar a 


presença do ar, sem ele sufocaríamos.  Do mesmo modo, embora não possamos detectar a presença 


de Deus, se não vivêssemos pelo Seu amor e vida, sufocaríamos.  (104-45, 28.3.1979) 


 


Só renascendo através dos Verdadeiros Pais vocês se podem tornar os cidadãos do Céu.  Então, 


como podem renascer?  Fazendo uma condição para isso.  Essa condição consiste em unirem-se 


com eles completamente.  Por isso, as mulheres precisam obedecer absolutamente às ordens da 


Verdadeira Mãe.  A questão deplorável de o mandamento não ter sido obedecido no Jardim do Éden 


tem de ser resolvida.  Vocês precisam praticar fé absoluta!  Além disso, os filhos têm de obedecer 


absolutamente à Mãe.  Quem os ensina a fazer isso?  É o Pai, o Adão aperfeiçoado quem os ensina.  


(237-301, 17.11.1992) 


 


É verdade que se colhe aquilo que se semeia.  Que semente semearam Adão e Eva, no Jardim do 


Éden?  A semente de amor livre.  Por isso, cobriram as suas partes sexuais.  Crianças apanhadas 


a comer biscoitos especiais ou outros acepipes que os pais guardaram, escondê-los-ão quando os pais 


aparecem.  É a natureza humana básica esconder aquilo que ofende.  Adão e Eva não puderam 


aparecer perante Deus. 







Uma vez que as pessoas caídas desceram para o inferno, precisam percorrer o caminho 
diametralmente oposto, de modo a entrarem no Céu.  Nascidas da linhagem errada, caíram no 


inferno.  A sua linhagem foi mudada.  Portanto, o Messias tem de vir.  Ele é enviado como o 


dono que não caiu, para formar uma família no Jardim do Éden criado por Deus.  Isto tem de ser 


logicamente correcto.  Quando uma família atende a Deus, essa família liga-se à nação, enxerta-se a 


cada família como uma unidade separada, e fá-la reverter à sua posição apropriada.  (279-118, 


1.8.1996)  


 


Vocês podem obter passagem livre só através do nome dos Verdadeiros Pais; de outro modo, não 


podem obtê-la.  É lógico que aquilo que o pai possui devia ser transmitido a todos os seus filhos.  


Assim, vocês estão a levar a cabo actividades de igreja-lar, no lugar dos Verdadeiros Pais, como os 


seus filhos e filhas perante Deus.  (117-158, 28.2.1982) 


 


Se os vossos filhos e filhas não se uniram com a vontade dos Verdadeiros Pais em relação a Deus, 


não podem ser considerados como os vossos próprios filhos.  Só quando se tiverem unido em 


coração, como os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais, podem suceder-vos como vossos filhos.  As 


pessoas caídas deviam dar nascimento a filhos que não considerem como seus próprios e a educá-los, 


e, através de tais filhos, ser elevados até uma posição mais elevada.  Quando tal conceito é 


estabelecido, não pode haver injustiça.  (205-274, 1.10.1990) 


 


Para se tornarem filhos de Deus, vocês precisam agir como Ele.  De acordo com o mesmo princípio, 


se não seguirem o exemplo dos Verdadeiros Pais não podem tornar-se os seus filhos e filhas.  


Mesmo eu não gosto da palavra indemnização.  Então, porque tenho de basear nela todas as minhas 


palavras?  Porque esse é o curso modelo.  Se vocês não puderem segui-lo, falharão, não 


simplesmente depois de uma década, mas mesmo depois de um milénio.  (246-42, 23.3.1993) 


 


Quando atendemos a Deus como o Pai Universal, o Seu amor reinará na terra.  Nesse dia, 


recebendo o Seu amor, todos virão a amar os seus irmãos e a não lutar entre si, mesmo que incitados 


a fazê-lo.  Quão abominável foi a Queda no Jardim do Éden?  Quão abominável é o curso 


sangrento percorrido até agora, que tem a sua origem no conflito lá?  Indivíduos não podem viajar 


sozinhos para o Céu.  Vocês têm de ir para lá depois de se unirem com o vosso irmão mais velho e, 


em seguida, atenderem aos vossos pais.  (105-339, 28.10.1979)  


 


No Jardim do Éden, Adão e Eva caíram de sua livre vontade e viveram nesse domínio da Queda, 


sendo assim incapazes de viver uma vida de serviço a Deus.  Aqueles que não O serviram não têm 


o direito de entrar no Seu reino no Céu.  Embora vocês tenham herdado a linhagem caída e vivido 


como pessoas caídas, indemnizaram um curso de restauração e têm servido Deus e os Verdadeiros 


Pais na terra, a quem nem mesmo Adão e Eva serviram.  Nesta condição, tornaram-se elegíveis 


para entrar no Céu, porque só quando a tivessem cumprido vos podia ser concedida cidadania no 


Reino de Deus.  (150-233, 15.4.1961) 


 


Estou a proclamar a “Paz, Unidade e Igualização de Cheon Il Guk”.  Paz, Unidade e Igualização de 


Cheon Il Guk, significa que é o mesmo em toda a parte – não há nenhum lugar que seja diferente de 


qualquer outro.  Por outras palavras, estou a proclamar a “Era do Mundo da Igualização”.  


“Anúncio e Proclamação da Vinda da Era de Paz, Unidade e Igualização de Cheon Il Guk!”  Isto 


significa que é o mesmo no Céu e na terra, que eles estão igualizados. 


Se vocês tiverem fé no líder da vossa religião, quando esse líder religioso é chamado devia responder.  


Quando os antepassados são chamados, também deviam responder, porque os seus descendentes são 


verdadeiramente as famílias abençoadas da paz e unidade de Cheon Il Guk.   


Portanto, estou a falar da era em que as pessoas-espírito podem livremente voltar à terra, e os desejos 


das pessoas na terra podem livremente chegar aos seus antepassados e a Deus!  Neste momento, 


declaro a Vinda da Era de Igualização!  Digam Ámen.  Deviam lembrar-se deste dia.  No meio da 







minha oração, de manhã cedo, apercebi-me que tal tempo chegou agora!  Por consequência, estou a 
torná-lo público, e hoje falarei brevemente acerca do modo como devíamos viver agora, que 


entrámos em tal era. 


O nosso desejo consiste em permanecer na mesma posição que Deus e ter a mesma importância!  


Partilhar a mesma casa significa viver juntamente com alguém.  Em seguida vem participação em 


conjunto.  Ir juntamente com alguém ou participar são a mesma coisa.  Devíamos participar e agir 


juntamente com Ele.  Assim, devíamos possuir o mesmo amor, isto é, viver juntos para a finalidade 


do amor. 


Assim, Jesus também disse: “Sou o caminho, a verdade e a vida.  Ninguém vem ao Pai senão por 


mim”.  Por outras palavras, ele não mencionou a palavra “amor”.  A Igreja da Unificação, que 


veio mais tarde, está a estabelecer Cheon Il Guk através de amor.   


Assim o vosso desejo consiste em residir na mesma posição que os Verdadeiros Pais.  Não é isso 


que vocês desejam?  Desejam viver juntamente com eles, e ajudá-los no seu trabalho.  Que 


esperam conseguir desse modo?  Viver eternamente no lugar de libertação, em liberdade e 


felicidade baseadas em amor!  Ámen!  Neste sentido, anunciei que a Era de Paz, Unidade e 


Igualização de Cheon Il Guk chegou.  Por isso, quando vocês se movem, não se movem sozinhos, 


mas as vossas nações seguem-vos.  O mundo espiritual inteiro e todo o Reino de Deus também vos 


estão a seguir, e, acompanhados pelo mundo físico e todas as pessoas que vivem nele, estão vivendo 


na capacidade de donos.  Por conseguinte, precisam tornar-se donos que possam servir a tradição 


do amor de Deus, através dos vossos clãs, como a ideologia que é como a espinha dorsal das 


tradições de uma nação.  (396-151, 5.11.2002)  


 


6. A Herança do Domínio da Vitória do Verdadeiro Pai Cósmico e dos Verdadeiros Pais do Céu 


e da Terra 


 


6.1. O nome 


 


Examinem a minha colecção de sermões: as coisas de que tenho estado a falar, desde há quarenta 


anos até agora, estão todas a acontecer.  Bem, todos vocês leram esses livros, não leram?  Sou 


alguém que sabe muito bem acerca de Jesus.  O nome “Verdadeiros Pais” tem existido a partir de 


mil, novecentos e sessenta.  O facto de ter aparecido nesta era histórica é verdadeiramente 


extraordinário.  No entanto, nem sequer é necessário falar acerca disto.  (168-259, 27.9.1987) 


 


Que acontecerá quando os ensinamentos da Igreja da Unificação se tornarem uma ideologia 


mundial?  Os espíritos no mundo espiritual não permanecem lá.  Como o seu objectivo é atingir a 


perfeição na terra, e, em seguida, reentrar no mundo espiritual, através de um processo inverso, todos 


regressam à terra.  Portanto, todos eles estão activos.  O desejo das centenas de biliões de pessoas 


no mundo espiritual é que os membros da Igreja da Unificação se espalhem por todo o mundo, se 


tornem a vanguarda e encorajem os espíritos, gritando: “Mexam-se, mexam-se, mexam-se!”  Por 


isso, se criarmos a base aqui na terra, a ajustarmos com o mundo espiritual e, em seguida, criarmos 


unidade entre os dois mundos, o mundo do domínio de Deus aparecerá.  Então, o mundo unificado 


durará eternamente, no nome dos Verdadeiros Pais.  (161-222, 15.2.1987)  


 


Se eu fosse para a Coreia, os membros da Igreja da Unificação, no mundo inteiro, já estariam unidos 


na sua preocupação com a Coreia.  É estranho?  Neste sentido, quando o Presidente Chun Doo-


hwan vai para a África, as pessoas seguem-no lá? Não o seguem, não é verdade?  A Igreja da 


Unificação, por outro lado, é bastante peculiar, não é?  Brancos e pretos todos me seguem.  


Porquê?  Por causa de amor.  Qual é o meu nome?  Tenho dois: o meu nome comum é Sun 


Myung Moon e o outro nome, que representa amor, é “Verdadeiros Pais”.  Vocês deviam saber que 


não é simplesmente “Verdadeiros Pais”.  É “Verdadeiros Pais que representam amor”, porque essa é 


a chave na difusão, através do universo, da ideologia de unidade, baseada no amor unificado de Deus.  


(164-101, 26.4.1987) 







 
Os nossos membros da Igreja da Unificação são todos semelhantes, quer se trate de ocidentais, 


orientais ou africanos.  É isso que nos torna diferentes de outros grupos.  Vocês gostariam de 


casar-se com ocidentais?  Aqueles que estão aqui, aceitarão, ou não, que eu os case com ocidentais?  


Aceitarão, ou não?  Porquê?  Para quê?  Fazemos isto porque, nos nossos esforços para unificar o 


mundo, descobrimos que o amor ilícito de Adão e Eva e união pré-marital destruíram tudo, e, 


portanto, o mundo só pode ser unificado quando o homem e mulher vivem juntos em perfeita união 


no amor de Deus, transcendendo o mundo, no nome de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Em vez de 


casar coreanos unicamente entre si, caso-os com pessoas que antes foram inimigos da Coreia.  


(164-159, 10.5.1987) 


 


Quão bem acolheram vocês o homem enviado à terra por Deus, no meio das Suas esperanças e 


profundos anseios?  Não é só ele.  É verdadeiramente extraordinário que ele se tivesse enraizado 


na terra no nome de “Verdadeiro Pai” e, juntamente com a Verdadeira Mãe, viesse a ter o título 


“Verdadeiros Pais”, e que o povo vestido de branco fosse escolhido para uma posição tão gloriosa.  


Como pode isso ser comparado com a organização pela Coreia dos jogos olímpicos de mil, 


novecentos e oitenta e oito?  (172-293, 24.1.1988) 


 


Com base em quê, pode hoje o Rev. Moon ter orgulho no nome “Verdadeiro Pai”?  É em 


reconhecimento do facto que o domínio interno do coração, que pode destruir barreiras que 


bloqueiam o caminho e abrir os portões através de todos os estágios horizontais e verticais e esferas 


na história, com base em amor, foi estabelecido.  Não só eu, mas também o Céu e a terra, a história 


e esta era deviam regozijar-se com tal fundação vitoriosa.  É só nessa posição que nos podemos 


regozijar; não devíamos fazê-lo negando a história e o passado.  Devíamos alegrar-nos com este 


facto, tanto no passado, como no presente e futuro.  (174-189, 28.2.1988) 


 


Para estabelecer isto, em preparação para o domínio do quarto Adão, passámos para além do tempo 


em que orávamos no nome de Jesus ou dos Verdadeiros Pais, e entrámos numa nova era, onde as 


famílias abençoadas podem orar em seus próprios nomes.  Por consequência, a era chegou na qual 


casais abençoados não cairão, como Adão, e podem abençoar os seus próprios filhos, em seus 


próprios nomes.  Por causa disto, neste dia, podemos ultrapassar este pico que nos conduzirá ao 


domínio original do quarto Adão e à libertação do Reino de Deus na terra e no Céu, designámos este 


dia como o Dia dos Dois Dez (Ssang-ship jeol) e viemos aqui para relatar-Te isto, Pai.   


Para marcar, estabelecer e proclamar este dia, reunimo-nos aqui no Dia dos Dois Dez, com a 


esperança de ultrapassar o pico do domínio do quarto Adão.  Tendo estabelecido e proclamado este 


dia, neste lugar onde o Céu e a terra estão unificados, e as famílias abençoadas formaram um só 


corpo, oro para que todas as formas da criação, o universo inteiro e todo o domínio de Satanás se 


adaptem à instituição deste dia, no nome dos Pais do Céu e da Terra.  Proclamo a libertação do 


domínio do quarto Adão, no Dia dos Dois Dez, no nome dos Verdadeiros Pais.  Ámen!  (304-157, 


10.10.1999)  


 


Deus e Satanás estão envolvidos em batalha, e a questão consiste em saber quem porá termo a esta 


luta.  Nem Deus nem Satanás podem pará-la.  Porquê?  Uma vez que foram os falsos pais que 


causaram esta luta, só quando aqueles que têm mais direito à posição avançam e permanecem 


perante Deus, Ele pode afirmar: “Acabá-la-ei, porque tu és aquilo que eu queria”, e, então, Satanás 


também pode dizer: “Retirar-me-ei, porque tu triunfaste”, terminando assim a batalha.  Vocês 


deviam compreender que esta luta tem demorado tanto tempo na história, porque nem mesmo Deus 


podia pará-la.  Compreendem? 


Por isso, tal como Moisés tinha de passar através do curso no deserto, juntamente com os israelitas, 


conduzindo-os à sua terra natal, também os Verdadeiros Pais tiveram de percorrer o seu curso de 


família no deserto, durante quarenta anos, dentro dos oitenta anos da sua vida, para entrar no Reino 


de Deus.  É isso precisamente que estamos a fazer agora.  Para entrar na terra abençoada de Canaã, 







os israelitas tiveram de ser circuncidados, mas como estamos a fazer isto ao nível de família, somos 
enxertados através da Bênção na Igreja da Unificação.  Com base na Bênção, embora tenhamos 


recebido oposição e passado por todos os tipos de dificuldades, precisamos ultrapassar esse último 


pico e tornar-nos capazes de dar as boas-vindas a qualquer e todas as raças.  (298-192, 2.1.1999) 


 


Pais prontificar-se-iam a ser fuzilados em nome do seu filho que estivesse prestes a ser executado 


por um pelotão de execução.  Considerando isto, devíamos pensar acerca de como seria o coração 


de Deus, o Pai dos pais.  Se o conhecêssemos, nunca seríamos capazes de encontrar nenhum 


vestígio de impiedade filial na nossa vida.  Os Verdadeiros Pais vieram e labutaram arduamente 


para libertar um tal Deus, e continuam a fazê-lo. 


Olhem para a cor da barriga das minhas pernas: como pode o fundador de uma religião ter tais 


pernas?  Quando consideradas isoladamente, podiam ser confundidas com as de um africano.  O 


Verdadeiro Pai também tem de ser um pai do povo negro, assim como de pescadores, lavradores e 


criadores de gado.  Se eu puder manter este padrão de coração, mais que eles, serei capaz de os 


levar para o Reino de Deus.  Quando vos digo que sigam o meu coração de amor para com vocês, 


porque o mundo seguirá de perto nos calcanhares dos Verdadeiros Pais, estamos a estabelecer a 


designação “Verdadeiros Pais” na terra.  Por isso, os Verdadeiros Pais são essenciais ao indivíduo, à 


relação entre pai e filhos e à relação conjugal na família, assim como à tribo.  De outro modo a 


nação não pode ser salva.  (296-204, 9.11.1998)   


 


6.2. A Palavra 


 


Há três grandes julgamentos no Princípio Divino, nomeadamente os da verdade, carácter e coração.  


A Queda violou estas três condições.  Posso ensinar-vos agora, porque passei por eles.  Primeiro 


temos de completar o caminho da restauração, antes de podermos ensinar os outros.  Esta é a regra 


básica.  Como os falsos pais foram os primeiros a cair na falta de fé e ignorância, os Verdadeiros 


Pais têm agora de ser os primeiros a saber a verdade.  Como os falsos pais foram os primeiros que 


falharam em praticar a verdade, são agora os Verdadeiros Pais, em princípio, que têm de ser os 


primeiros a fazê-lo.  Logo, a não ser que eu já tenha estabelecido o padrão, praticando-o primeiro, 


não posso ensinar o Princípio Divino. 


Vocês têm de passar o padrão do Princípio e não ficar aquém dele.  Assim, deviam encarná-lo.  


Aqueles que agem contra o princípio de indemnização não podem ser substancialmente restaurados.  


Se uma tal condição ainda permanecer por cumprir, Satanás pode sempre arrastá-los para o seu 


domínio.  Portanto, para estabelecer o padrão substancial, temos de confrontar Satanás frente a 


frente e ser vitoriosos.  (8.7.1973) 


 


A Bíblia contém o mandamento de Deus de não comer o fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e 


do Mal.  Esse mandamento diz respeito àquilo que pode destruir a nossa relação com Ele.  Assim, 


tornou-se um problema.  O Princípio Divino explica este facto explicitamente.  É um grande 


evangelho para aqueles que são ignorantes dos factos da Queda, e pode salvar todos os seres 


humanos que vivem em sofrimento.  O fruto da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal não 


pode ser um fruto literal.  Não é um fruto que cresce numa árvore real.  Porque teria Deus criado 


um fruto que poderia consignar a humanidade à agonia do conflito e destruição, durante incontáveis 


gerações?  A minha explicação, que tudo isso foi o resultado de um acto de amor ilícito, é a coisa 


mais lógica que vocês alguma vez podiam ter imaginado.  (128-86, 5.6.1983) 


 


O Princípio é a lei da restauração e difere de princípios científicos ensinados em universidades.  


Ensina o curso modelo para restaurar os pais que a humanidade perdeu através da Queda.  Portanto, 


isso não pode ser conseguido sem saber o Princípio, e se o sabemos, que devíamos fazer?  


Devíamos conservar o conhecimento na cabeça e permanecer como espectadores?  Esse 


conhecimento tem de ser posto em prática.  Devíamos familiarizar-nos com ele e praticá-lo por nós 


próprios.  Para pôr o Princípio em prática, precisamos estar convencidos dele.  Então, que 







devemos fazer depois de ouvirmos o Princípio?  Tornou-se lei, porque os Pais pessoalmente o 
puseram em prática, e, por isso, os filhos também deviam praticá-lo.  (26-289, 10.11.1969) 


 


Aquilo que é ensinado na Igreja da Unificação é chamado o Princípio Divino.  Ensina o caminho 


que toda a gente tem de seguir, quer pessoas religiosas ou não, há mil anos, ou dez mil anos a partir 


de agora.  A verdade, conforme é ensinada na Igreja da Unificação, contém assim os princípios 


fundamentais que podem resolver todas as questões complicadas e sentimentos amargos entre Deus e 


o mundo humano.  Não é um dogma.  Dogmas eram para a era da restauração e libertação do 


mundo arcangélico; não podem estabelecer ou restaurar famílias.  (286-107, 9.8.1997)  


 


Precisamos chegar a uma conclusão sobre o assunto de onde encontrar o ponto de origem, ao qual 


temos de regressar, de modo a restaurar-nos para o ideal.  Para que o possamos fazer, temos de estar 


convencidos que o Princípio da Unificação é a única verdade.  É a verdade que não muda com a 


passagem da história.  Não pode ser modificada pela influência de nenhuma pessoa extraordinária, 


ou pelo poder de qualquer governo, ou pelo mundo, ou mesmo por Deus.  Se pode dizer-se que é a 


verdade que tem permanecido inalterada desde o passado até ao presente, e que permanecerá 


inalterada no futuro, tem de ter certamente o valor do ideal desejado pela humanidade, desde o início.  


(13.7.1975) 


 


Embora afirmem ter aprendido o Princípio, não lhe ligaram importância e agiram como lhes agradou 


e, consequentemente, não o encarnaram.  Não deviam dar testemunho em tal estado.  Fazendo-o 


só vos torna uma fraude, porque não estão a trabalhar com Deus.  As vossas acções deviam 


conformar-se com o Princípio.   


No Princípio Divino pode encontrar-se o coração de Deus de seis mil anos bíblicos, assim como a 


história das lutas sangrentas de toda a minha vida.  Tem tanto conteúdo não imediatamente aparente 


a vocês.  Lendo tal livro, que é o Princípio Divino, à medida que voltavam as páginas, já alguma 


vez ficaram a pé toda a noite, orando, recitando e procurando a escada que vos conduziria ao coração 


de Deus?  Já alguma vez sublinharam alguma passagem, perguntando a vós próprios que história 


está por detrás dessa palavra ou frase?  Se não o fizeram, como podem vir aqui queixando-se que 


Deus não vos está a ajudar?  Assim, não tenho outra alternativa senão instituir um novo sistema.  


De agora em diante, tudo terá de ser radicalmente reformado.  Vocês não se podem dar ao luxo de 


ignorar o carácter sagrado da vocação de um líder de uma igreja, fazendo o trabalho de Deus.  (68-


101, 23.7.1973)  


 


O Princípio é um armazém contendo as palavras de vida.  Ouvindo-o é como ligar uma mangueira a 


uma grande cisterna, para receber a água da vida através dela.  Uma vez que saboreiem essa água 


da vida, tornar-se-ão loucos por ela e nunca poderão separar os vossos lábios dela, ainda que 


queiram.  Se alguém vos puxasse, os vossos lábios separar-se-iam do vosso rosto.  É como uma 


abelha chupando néctar: se a puxassem com uma pinça, permaneceria no néctar, ainda que o seu 


abdómen fosse arrancado.  De modo semelhante, vocês encontrarão algo no Princípio, que é ainda 


mais doce que o mel.  (90-197, 1.1.1977) 


 


Vocês deviam falar tanto acerca do conteúdo do Princípio Divino da Igreja da Unificação, que a 


simples menção dele vos faria tremer.  Até que se tenham decidido a fazê-lo, não farão nenhuma 


ideia de quão interessante e excitante é.  Deviam ter a certeza que a Palavra tem poder criador.  O 


vosso coração terá o poder de influenciar directamente a vossa audiência, porque sabem que Deus 


está convosco aonde quer que vão.  (107-252) 


 


No que respeita ao testemunho da Palavra, todos os membros da Igreja da Unificação não 


compreendem o Princípio Divino.  Vocês deviam dar testemunho enquanto se equipam 


completamente com a Palavra e focam a vossa atenção na necessidade de dar testemunho.  


Sozinhos, não podem sentir profundamente o coração de Deus.  Têm de dar testemunho!  Como?  







Através de quê deviam dar testemunho?  Deviam ler a “Exposição do Princípio Divino” até que a 
saibam de cor; deviam ser capazes de dizer, do princípio ao fim, em que página se encontraria 


determinado texto.  (96-318, 13.2.1978)  


 


6.3. Realizações reais 


 


No passado, as pessoas só podiam encontrar o fundador da sua religião, através de oração e devoções 


e, depois disso, partiam uma vez mais, porque o fundador tinha de reascender.  Contudo, agora o 


tempo chegou para todos eles voltarem à terra para os seus aderentes.  Uma vez que tal era chegou 


agora, se vocês não tiverem realizações reais que possam excitar as eras do passado, presente e 


futuro, não podem entrar no Céu.  Precisam compreender isto.  A era do passado foi uma de anjos 


e bons espíritos que estão agora no mundo espiritual, a era do presente é a dos pais, e a era do futuro 


é a de Deus. 


Por isso, aqueles que não têm realizações reais que possam mobilizar o mundo espiritual, os Pais e 


Deus, não podem entrar no Céu.  É semelhante aos anjos e Deus virem ajudar Adão e Eva.  A 


partir daí, Adão e Eva têm de governar o universo.  (161-199, 3.2.1987)  


 


Pessoas sem realizações reais não são necessárias para Deus.  Vocês têm de ter algumas realizações.  


Vocês têm de ter realizações baseadas em amor.  Portanto, só podem entrar no Céu quando tiverem 


as vossas tribos de trinta e seis, setenta e duas, e cento e vinte famílias.  Sem elas, não podem ser 


registados.  É assim que o Princípio Divino trabalha.  Os trinta e seis casais insistem na sua 


dignidade, mas têm simplesmente o direito de proceder assim?  É uma posição temível.  Vocês 


não sabem quem Satanás agarrará e atacará.  (303-166, 17.8.1999) 


 


Os Verdadeiros Pais aperfeiçoados têm feito muitas proclamações, que podem ser lidas em sessões 


de hoondokwae.  Eu conduzi numerosas cerimónias, tais como o Domínio do Descanso Cósmico 


para os Pais do Céu e da Terra, a Declaração do Estabelecimento da Federação das Famílias para a 


Paz Mundial e Unificação, e a Resolução de Indemnização.  Isto não pode ser evitado, porque o 


caminho da libertação tem de ser pavimentado, nivelando montanhas para construir a fundação 


global, como se pretendia originalmente.  Sem tais realizações reais passadas, eu não podia ser o 


Verdadeiro Pai, Messias e o Senhor, no seu Segundo Advento.  Vocês precisam compreender isto 


claramente.  Como tal é o caminho do Princípio, os Verdadeiros Pais gostariam de conferir a 


autoridade vitoriosa que estabeleceram, depois de cumprir condições de indemnização e destruir 


barreiras, mas vocês não têm nenhuma fundação sobre a qual possam proclamar estes 


empreendimentos.  (289-64, 30.12.1997) 


 


Vocês têm de remediar os pecados dos vossos antepassados.  Assim, deviam compreender que 


sessões de testemunho como estas são muito importantes, e não ignorar aquilo que ouvem.  Deixem 


que seja uma referência na vossa mente, para estarem em concordância com os outros, e ajudar-vos a 


crescer.  Yoo Jeong-ok teve muitas experiências.  Ele tem recebido muitos ensinamentos do 


mundo espiritual e seguiu esses ensinamentos; pessoas com tais realizações nunca serão 


abandonadas pelo mundo espiritual.  Além disso, também eu reconheço tais pessoas.  Mesmo sem 


explicações, sei no meu coração.  É com tais pessoas que eu devia trabalhar, porque aqueles que 


trabalham com base em considerações seculares externas estão destinados a sofrer.  Como vocês 


precisam purificar o vosso carácter interno e podem aprender muito destes testemunhos, baseados 


em tais experiências, peço-vos que prestem atenção cuidadosa.  (284-322, 20.4.1997) 


 


Alguém disse que eu vos ensinei: “Um tempo virá em que orarão nos vossos próprios nomes”.  O 


que isto realmente significava era que, em vez de orarem no vosso nome, deviam relatar aquilo que 


fizeram.  Primeiro, devia dizer: “Farei isto ou aquilo” e, em seguida, cumpri-lo e relatá-lo.  Se 


vocês não têm nada para relatar, deviam todos ajoelhar-se e arrepender-se.  Arrepender-se!  


Deviam mesmo arrepender-se da vossa falta de fé.  Deviam relatar: “Cumpri tudo isto”, e dar a 







vossa palavra de honra.  (304-130, 14.9.1999)  
 


Ainda que vocês fossem para Harlem em Nova Iorque, um lugar que pode ser considerado como o 


centro do mundo satânico, deviam ser capazes de absorver e digerir tudo.  Assim, os membros da 


Igreja da Unificação são enviados para os piores lugares do mundo. 


Eu nasci na Coreia e, passando pelo Japão, América e União Soviética, percorri o caminho de 


restaurar o mundo; também vocês têm a responsabilidade de seguir este caminho.  Portanto, têm de 


deixar por detrás realizações históricas de ter servido pelo menos quatro nações. 


Como tal, deviam ter-se treinado para ser capazes de seguir as pisadas dos Verdadeiros Pais, procurar 


e ultrapassar oposição em quatro nações.  Para cumprir as vossas responsabilidades parentais em 


tais nações, precisam aprender as suas línguas, e conseguir resultados reais de ter educado pessoas 


dessas nações, como se fossem os vossos próprios filhos, sem o que não podem entrar no Céu.   


Enviei missionários para cento e vinte nações, e fiz com que aprendessem as línguas dessas nações, 


em meu nome, e estabelecessem um movimento para semear as sementes dos pais de coração.  Fiz 


tudo isto.  Por consequência, vocês deviam estabelecer o padrão de ter pelo menos sido os meus 


representantes.  Assim, precisam passar através de quatro nações, nas quais possam estabelecer 


estas fundações.  (162-90, 29.3.1987) 


 


Sou um grande homem?  Que fiz para sê-lo?  É grande um homem que faz com que os outros o 


compreendam bem?  Para sê-lo, ele tem de trabalhar e obter resultados.  Só habilidade não pode 


mover este mundo.  Tem de haver resultados.  Mesmo os homens mais extraordinários, que 


cumpriram tudo aquilo que se determinaram a fazer, não cumpriram nem um décimo daquilo que eu 


consegui. 


Logo, a situação está a manifestar-se na qual as pessoas podem vir a concordar, quer nos Estados 


Unidos ou noutros países ocidentais, que o Rev. Moon é o Segundo Advento do Senhor, tanto em 


nome como na realidade!  O homem que liberta comunistas, a humanidade sofredora e este mundo 


é o Senhor, o Messias do mundo.   


Por conseguinte, atingimos o estágio onde as pessoas concordam que o Rev. Moon é o Messias.  


Mesmo nos corredores do poder em Washington, se fala daquilo que tenho estado a fazer.  


Entrámos em tal fase.  Precisamos ter realizações reais.  (163-29, 18.4.1987)  


 


7. A Cerimónia da Bênção do Casamento Sagrado e a Coroação do Rei das Famílias 


Abençoadas 


 


7.1. Oração pela Cerimónia da Bênção do Casamento Sagrado dos Pais do Céu e da Terra, que 


abriu o portão de Cheon Il Guk 


 


Obrigado por teres permitido que entremos numa nova era, na qual podemos aperfeiçoar a esperança 


sincera das tradições dos Verdadeiros Pais, sendo cumprida pelo ideal original da criação.  Os 


Verdadeiros Pais, que não têm nada de que se envergonhar, tanto no mundo físico como no mundo 


espiritual, abraçaram o Céu e a terra, e deram o nó como marido e mulher, através da Cerimónia da 


Bênção do Casamento Sagrado dos Pais do Céu e da Terra, que abriu o portão de Cheon Il Guk. 


Estou a oferecer-Te o Casamento Sagrado dos Verdadeiros Pais, que será a fundação para a nação 


onde as famílias abençoadas entrarão, depois da libertação do Céu e da terra; todos aqueles que 


herdaram amor, vida e linhagem verdadeiros trabalharão juntos para fazer com que isto aconteça.  


Os que estão na posição de Abel, na terra, e os que estão na posição de Caim, no Céu, apoiar-se-ão 


entre si; os nossos antepassados apoiarão as famílias abençoadas na terra que aperfeiçoaram a 


Bênção; e vocês, os santos e todos os outros espíritos no Céu apoiarão as famílias abençoadas na 


terra.  Os espíritos no Céu apoiarão as famílias abençoadas na terra, na posição de irmãos mais 


novos servindo os irmãos mais velhos.  Isto causará a vitória suprema e uniformemente completada 


na terra e, através disto, eles formarão um só corpo.  Toda a criação herdará a linhagem dos 


Verdadeiros Pais, os quais podem abraçar e amar todas as coisas no cosmos, desde a mais pequena 







até à maior, com a vitoriosa libertação de todas as gerações, suprema vitória, e direito de posse do 
amor.  Com a alegria da vida original e a abundância da felicidade original, as coisas pequenas 


serão absorvidas pelas grandes, e as grandes serão absorvidas pelas ainda maiores.  Deste modo, 


serão absorvidas pelo corpo dos Verdadeiros Pais, os quais receberam primeiro vida de Ti, e unir-se-


ão com eles, e as famílias abençoadas baseadas no amor dos Verdadeiros Pais atingirão unidade com 


todos os seres.  Obrigado por nos teres permitido entrar na era onde somos capazes de nos oferecer 


como a Tua criação, e ligar-nos a Cheon Il Guk, o domínio de libertação da Bênção.   


A Bênção de hoje é a alegria dos mundos físico e espiritual, a alegria libertada dos Pais do Céu e da 


terra e, ao mesmo tempo, a alegria libertada e vitoriosa do Pai Cósmico.  As famílias abençoadas de 


Cheon Il Guk, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, darão alegria aos Pais dos dois 


mundos, quando se tornam um só corpo centrando-se nos ideais de um coração, um só corpo, um só 


estado de espírito e uma só harmonia.  Três gerações cumprirão o padrão original do Teu ideal da 


criação, de modo a serem elegíveis a entrar na nação ideal, a terra natal pela qual Tu ansiaste durante 


tanto tempo.  Declaro hoje aqui, no nome dos Pais do Céu e da terra e do Pai Cósmico, que nos 


tornaremos cidadãos de Cheon Il Guk, dignos de herdar o Céu e terra abençoados; cumpriremos 


libertação perfeita e seremos vitoriosos.  Orando para que Tu nos permitas herdar este dia 


memorável da Bênção, relato isto no nome dos Verdadeiros Pais.  Ámen! Ámen! Ámen!  (404-282, 


6.2.2003) 


 


7.2. Bênção do Santíssimo para a Cerimónia do Casamento Sagrado dos Pais do Céu e da 


Terra, abrindo o portão de Cheon Il Guk 


 


Querido Pai Celestial!  Hoje é o dia seis de Fevereiro do terceiro ano de Cheon Il Guk.  De agora 


em diante, tanto o mundo físico como o mundo espiritual têm de seguir a lei celestial, pela formação 


de laços fraternais, para que as famílias abençoadas possam entrar em Cheon Il Guk.  Todos os 


antepassados no mundo espiritual, que estão na posição de Caim, assim como as famílias abençoadas 


na terra, na posição de Abel, deviam receber a Bênção e tornar-se irmãos, através da linhagem dos 


Pais.  Obrigado por nos teres dado este dia, que abriu o portão de Cheon Il Guk, o qual será o 


começo cheio de esperança da história do novo Céu e terra, em que os antepassados no mundo 


espiritual, na posição do irmão mais velho, serão colocados na posição do irmão mais novo, e as 


famílias abençoadas no mundo físico, na posição do irmão mais novo, serão colocadas na posição do 


irmão mais velho.   


Agora, as realizações dos Pais aqui na terra e do Pai Cósmico no Céu tornar-se-ão exemplos para 


pais tanto no mundo espiritual como no mundo físico e desempenharão um papel importante no 


processo da restauração, quando todos os filhos serão recriados e registados como cidadãos de 


Cheon Il Guk.  Estas famílias abençoadas restaurarão por indemnização, para a sua posição original, 


todas as coisas que foram perdidas, para que possam servir os Pais do Céu e da terra, na posição de 


seus filhos, e entrem no palácio da terra natal dos seus antepassados nos mundos espiritual e físico 


originais.  Por favor tem compaixão destas famílias abençoadas de ambos os mundos, unidas por 


laços fraternais. 


Permite que os Verdadeiros Pais realizem muitas coisas na terra, para que possam indemnizar, 


libertar e transmitir tudo aos filhos da sua linhagem directa, que estão aqui: o nome dos Pais, a 


palavra e o cumprimento da palavra dos Pais, e a norma de perfeição para o cosmos inteiro libertado 


através do cumprimento da palavra.  Somos finalmente capazes de rectificar o mundo espiritual 


original, que foi virado ao contrário, através da colocação das pessoas do mundo espiritual, que 


estavam na posição do irmão mais velho, na posição do irmão mais novo, e das pessoas da terra, que 


estavam na posição de irmão mais novo, na posição do irmão mais velho.  Isto significa que agora 


estamos livres de percorrer o caminho que conduz directamente a Ti. 


De agora em diante, toda a criação – que são os objectos do ideal da criação, filhos, esposos e pais – 


todos deviam encarnar os ideais de um só coração, um só corpo, uma só atitude mental e uma só 


harmonia, e preparar-se para cumprimentar a nova era, na qual seremos capazes de completar o 


estabelecimento da família no mundo físico, onde poderemos viver servindo-Te directamente.  Os 







Verdadeiros Pais, que sabem esta verdade, transmitiram-nos esta Bênção, e nós devíamos transmitir 
esta fonte de bênçãos, como uma tradição dos valores de família do ideal de amor, eternamente 


absoluto, único e imutável.  As famílias abençoadas que estão reunidas aqui hoje com os 


Verdadeiros Filhos herdarão e mostrarão isto aos seus descendentes.  Estas famílias abençoadas têm 


permissão para avançar para o mundo da libertação e estabelecimento do ideal da família, pela união, 


através de laços fraternais, delas, na posição de Caim, e dos Verdadeiros Filhos, na posição de Abel, 


para que os futuros antepassados e descendentes todos se tornem aperfeiçoados no mesmo nível 


horizontal, e formem a base de quatro posições perante Ti.  Esperamos e oramos que Tu permitas 


tudo o que o Pai Cósmico e os Pais do Céu e da terra desejam, pela abertura completa dos portões de 


Cheon Il Guk, de modo que todas as famílias que seguem as tradições dos Pais herdem a liberdade e 


a prudência resultantes do cumprimento dos deveres de filhos filiais, patriotas, santos e dos Teus 


filhos e filhas divinos.  Deste modo, poderão também herdar o nome, palavra, realizações e vitória 


dos Pais. 


Peço-Te humildemente que abençoes estas famílias, de modo que se tornem herdeiras dignas do 


mundo original da realeza e da Bênção provenientes do mundo da libertação completa da entrada na 


nação unificada do Teu Reino, na terra e no Céu, o qual cumprirá o Teu sincero desejo de realizar o 


ideal da criação.  Relato isto em nome dos Verdadeiros Pais.  Ámen! Ámen! Ámen!  (404-284, 


6.2.2003)  


 


7.3. Oração pela Coroação do Rei das Famílias Abençoadas da Paz e Unidade do Verdadeiro 


Pai Cósmico e dos Pais do Céu e Terra 


 


Pai!  Ao dedicar-Te a Coroação do Rei das Famílias Abençoadas da Paz e Unidade do Verdadeiro 


Pai Cósmico e dos Verdadeiros Pais do Céu e Terra, oramos que possas aceitar esta cerimónia da 


bênção e graça da família inteira da unificação do mundo recíproco, que os cidadãos de Cheon Il 


Guk, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, oferecem com um só coração, um só corpo e 


uma só atitude mental. 


Tendo a vitória suprema do mundo de libertação cósmica, que a família não caída do Adão original 


devia aperfeiçoar, de acordo com a Tua vontade, mas perdeu através da Queda, como resultado da 


qual a humanidade, durante milhares de anos, perpetuou o amor, vida e linhagem de Satanás, 


estamos a realizar a Coroação do Rei das Famílias Abençoadas.  Esta coroação permitirá que todos 


os seres humanos se unam na graça da bênção igual da libertação e sejam abraçados por Ti.  


Orando que aceites esta cerimónia, com a graça que restaurará todos os seres humanos, através da 


realização da soberania de amor, em virtude do ideal de unidade, relato isto no nome dos Verdadeiros 


Pais.  Ámen! Ámen! Ámen!  (404-287, 6.2.2003)  


 


7.4. Bênção do Santíssimo para a Coroação do Rei das Famílias Abençoadas da Paz e Unidade 


do Verdadeiro Pai Cósmico e dos Verdadeiros Pais do Céu e da Terra 


 


Querido Pai Celestial!  Hoje é o dia seis de Fevereiro do terceiro ano de Cheon Il Guk, no qual os 


Verdadeiros Pais estão a celebrar os seus octogésimo terceiro e sexagésimo aniversários.  Ao 


mesmo tempo, hoje marca o dia do ponto de viragem histórico, no qual estamos a realizar a 


Coroação do Rei das Famílias Abençoadas da Paz e Unidade do Verdadeiro Pai Cósmico e dos 


Verdadeiros Pais do Céu e Terra. 


O nome Cheon Il Guk é derivado do esperado estabelecimento da família baseada na vida e 


linhagem verdadeiras, e centrada no novo verdadeiro amor que resulta da unidade dos pais físicos e 


espirituais. Esta unidade é o resultado da Tua bênção original de Adão e Eva aperfeiçoados, baseada 


no Teu ideal da criação. 


Os antepassados da humanidade deviam ter-se centrado sobre o mundo substancial, com Adão como 


o representante masculino e Eva, a representante feminina, para que Tu permanecesses na posição 


incorpórea superior, enquanto a humanidade estaria na posição inferior, para se expandir nas quatro 


direcções de norte, sul, este e oeste.  Deste modo, o homem e mulher tomariam respectivamente as 







suas posições de este e oeste, e o Pai Cósmico incorpóreo unificaria o oeste e o este, permitindo a 
Adão e Eva atingirem o nível de perfeição, depois de crescerem desde a infância, e atingirem a 


maturidade da idade do noivado e do casamento. 


Através disto, teria havido o padrão aperfeiçoado da posição inferior e também da posição inferior, e, 


deste modo, teria havido uma posição central onde os padrões aperfeiçoados do homem e da mulher 


se podiam encontrar e atingir unidade através da bênção do casamento.  Esta bênção permitiria que 


o Pai Cósmico Incorpóreo e os Pais Corpóreos do Céu e da Terra se encontrassem, e atingissem 


unidade na posição mais elevada do ideal da criação baseado no ideal de amor.  O Teu amor central 


uniria Adão, Eva e os seus filhos, na posição inferior; Tu, Adão e o seu filho, do lado direito; e o Teu 


carácter interno feminino, Eva e a sua filha, do lado esquerdo.  Deste modo, o ideal de unidade 


devia ser estabelecido em todas as direcções da fundação de quatro posições anterior e posterior, 


esquerda e direita, e superior e inferior. 


Se as posições anterior e posterior, esquerda e direita, e superior e inferior, tivessem cumprido o 


ideal de unidade, como uma base de quatro posições baseada no Teu verdadeiro amor, terias sido a 


primeira geração, Adão e Eva, a segunda, e os seus filhos, a terceira.  Através deles, a fundação 


recíproca de quatro posições teria sido estabelecida como o ideal de unidade.  As seis posições do 


avô, avó, mãe, pai, marido e mulher, ou oito, se incluirmos o filho e filha, teriam plantado a semente 


da família ideal de amor aperfeiçoado, no Céu e terra.  Contudo, nada disto foi cumprido devido à 


Queda. 


Como as posições superior, inferior, esquerda, direita, anterior e posterior não atingiram o ideal de 


unidade entre Ti e a humanidade, numa relação entre pai e filhos, homens e mulheres, e irmãos mais 


velhos e mais novos tornaram-se inimigos.  O estabelecimento, originalmente desejado, da família 


ideal baseada no Teu amor, vida e linhagem verdadeiros permaneceu por cumprir, porque o arcanjo 


usurpou a Tua posição de direito e se uniu com Adão e Eva.  Como resultado, a posição dos pais do 


Céu e da terra foi tomada por maus pais. 


Todos os membros da Igreja da Unificação sabem que isto causou conflito entre a mente e o corpo, 


homem e mulher, Céu e terra, irmão mais velho e irmão mais novo, que a sua luta resultou no Teu 


confinamento em solidão, e que a era da suprema autoridade de Satanás, para fazer aquilo que queria, 


resultou numa história cheia de lágrimas e de sangue. 


Pai!  Os membros da Igreja da Unificação sabem que o Teu plano original para a perfeita unidade 


de mente e corpo dos Pais celestial e terrenos era a posição ideal para começar uma família de vitória 


suprema, baseada no amor através de todas as gerações.  O Teu plano para o estabelecimento de 


uma simples nação, realeza, povo e civilização, no domínio eterno da paz e prosperidade, foi oposto, 


e, assim, a história de conflito dos antepassados da humanidade foi cheia de sangue. 


Sei que Tu olhaste para nós, com amor, abraçando-nos e perdoando-nos, embora tivéssemos 


cometido pecados terríveis e não nos tivéssemos arrependido.  Tu indemnizaste os nossos pecados e 


ultrapassaste o pico da indemnização aos níveis individual, familiar, tribal, social, nacional, mundial 


e cósmico, através de provações e tribulações, sacrificando-Te a Ti próprio, por causa da nossa 


ignorância neste mundo.  Estabeleceste a religião como lugar representativo para explorar este 


processo, estabeleceste a nação escolhida de Israel, e desenvolveste o Judaísmo, baseado nessa nação.  


Estabeleceste o domínio da unidade dos padrões internos e externos de Caim e Abel, em virtude do 


qual o Messias podia vir, e, através dele, a posição parental devia ser determinada.  Desejaste que a 


fundação de vitória fosse estabelecida com base na vitória suprema da família, e, através dela, a 


vitória nacional suprema, e, logo a seguir, as vitórias global e cósmica.  Sei tudo isto e também que 


as Tuas esperanças e desejos foram perdidos.  Foste colocado em tal posição, por causa dos nossos 


pecados como filhos desleais e impiedosos.   


Sei que desejaste realizar uma nação baseada na religião do Pai Cósmico, transcendendo religiões, 


política, nações, organizações não governamentais e o mundo, pelo envio do Messias prometido aos 


israelitas, como o homem aperfeiçoado, para que o padrão de Eva, perdido na família de Adão, 


pudesse ser restaurado ao nível nacional.  Na fundação da família e da nação, transcendendo a raça, 


a vitória suprema devia ser estabelecida, e a Tua soberania de amor, que idealizaste no Éden, devia 


ser restaurada.  Em vez disto, a Tua vontade caiu no fosso da maior escuridão.  Mas eu guardei-a e, 







embora trabalhasse sozinho, na mais escura das noites, restaurei as posições do servo dos servos, 
servo, filho adoptivo, filho de uma concubina, e finalmente os filhos legítimos.  Encontrei então a 


Verdadeira Mãe, estabeleci a posição dos Verdadeiros Pais, e lidei com as nações comunistas e 


democráticas, nas posições de Caim e Abel.  Sei de tudo isto e também da missão de Eva, que deve 


abraçar tudo e oferecer esta terra ao Verdadeiro Pai, na posição do Pai Original.   


Pelo cumprimento da missão de Eva, a Mãe deve lutar contra a soberania de Satanás, que destrói a 


liberdade do mundo democrático inteiro, de modo a ultrapassar o individuo, família, tribo, povo, 


nação e mundo.  Ela deve transcender o mundo, para passar de novo pelas dores de parto, por causa 


da humanidade.  Também deve ser vitoriosa, na posição da Verdadeira Mãe, deve aperfeiçoar a 


posição substancial da Mãe vitoriosa, no Céu e na terra, e abrir os portões de Cheon Il Guk, que 


herdará a Tua soberania.   


Fazendo isso, eles estabelecerão o Céu nos mundos físico e espiritual, restaurarão amor através da 


unidade de mente, corpo e atitude mental, e libertarão o mundo onde o amor, vida, linhagem e 


família verdadeiros serão permanentemente estabelecidos.  Chegámos finalmente a um tempo em 


que podemos eliminar este mundo de sofrimento e lamentação, e reconstruir a soberania de amor de 


um futuro brilhante e cheio de esperança, que será uma oferta para Ti.  Por tudo isto, estamos-Te 


muito gratos e agradecemos-Te sinceramente. 


Todas as pessoas no mundo espiritual e todas as famílias abençoadas do domínio abençoado do 


primogénito no Céu!  Os irmãos e irmãs aqui, que são abençoados na posição original de Adão e 


Abel não afectada pela Queda, acolhem os seus irmãos no mundo espiritual, que descerão ao mundo 


físico para servir as pessoas na posição de Abel, como irmãos mais velhos.  Todos se unirão em 


corpo e criarão o domínio de unidade do Céu e da terra, para que possam servir os Pais do Céu e da 


terra, tanto vertical, como horizontalmente, produzindo bênçãos aos níveis individual, tribal, social, 


nacional, mundial e cósmico, na posição de igualdade e no padrão libertado.  As famílias 


abençoadas, em todos esses níveis na posição vertical, são agora capazes de assumir as posições da 


Bênção, juntamente com os irmãos mais velho e mais novo. 


Deste modo, os irmãos mais velhos no mundo espiritual descerão ao mundo físico e restaurarão 


todas as famílias abençoadas, da posição de irmãos mais novos para a posição vertical, desse modo 


causando o aparecimento da era da grande transição do novo Céu e nova terra, e restauração pela 


troca de posições.  A Coroação do Rei das Famílias Abençoadas da Paz e Unidade do Verdadeiro 


Pai Cósmico e dos Verdadeiros Pais do Céu e da Terra, que foi conduzida com base em verdadeiro 


amor, mudará o passado, no qual os donos dos mundos horizontal e vertical não atingiram unidade 


na família de Adão e, portanto, não puderam começar juntos.  Estou muito grato por me teres 


permitido realizar esta Coroação do Rei das Famílias Abençoadas, que me permitiu declarar o 


começo do domínio do ideal de Cheon Il Guk, da libertação no Reino de Deus na terra e no Céu.   


Através do verdadeiro amor do Pai Cósmico e dos Pais do Céu e da terra, fomos capazes de atingir 


unidade de mente, corpo e atitude mental, e, com base nos Verdadeiros Pais, que são os 


companheiros objecto do Teu amor, no verdadeiro amor dos Verdadeiros Pais, Verdadeiros Filhos e 


verdadeira linhagem, fui capaz de completar o estabelecimento da verdadeira família aperfeiçoada.  


Através da Queda, Adão e Eva falharam e profanaram a linhagem, mas os Verdadeiros Pais 


ultrapassaram tudo e limparam-na completamente.  No lugar de bênção para libertar a família de 


Adão, Tu, através dos Pais do Céu e da terra, abençoaste centenas de biliões de pessoas, nos mundos 


espiritual e físico, com um só coração, um só corpo e uma só atitude mental, de modo a purificar a 


linhagem profanada. 


Na posição de filhos e filhas que atingiram unidade no seio do Pai Cósmico, e dos Pais do Céu e da 


terra, as pessoas que estão no mundo espiritual, começando pelo inferno libertado e paraíso, e em 


todas as direcções, são capazes de ir directamente para o Teu trono.  Estou muito grato por me teres 


permitido realizar a Coroação do Rei das Famílias Abençoadas da Paz e Unidade do Verdadeiro Pai 


Cósmico e dos Verdadeiros Pais do Céu e da terra.  Esta coroação permitirá que Tu e os Verdadeiros 


Pais atinjam unidade de mente e corpo, na posição da forma original substancial, e ultrapassem a 


barreira que lhes permita começar o mundo celeste ideal da família, para que possam existir na 


posição de transcendência e imanência totais, autoridade suprema e omnipotência. 







Oro que, a partir de hoje, os poderes do mal recuem e os poderes da bondade avancem, e, pela 
aceitação do governo e chefia globais, se esforcem por estabelecer a nova civilização celestial, para 


que a glória e graça do Céu encham o cosmos inteiro, e todas as famílias abençoadas no mundo 


inteiro herdem a soberania do amor e a libertação dos mundos físico e espiritual, e, desse modo, se 


tornem dignas de ser as famílias abençoadas registadas da Nação de Paz e Unidade Cósmicas. 


Neste dia e neste lugar, onde o Pai Cósmico e os Pais do Céu e terra atingiram unidade de mente e 


corpo, declaro e instruo que todas as pessoas se esforcem por entrar na era da soberania de um só 


ideal, do mundo unificado de Cheon Il Guk, baseado na libertação do Céu.  Oro que Tu nos 


permitas conseguir tudo, de acordo com os nossos desejos.  Relato isto no nome dos Verdadeiros 


Pais.  Ámen! Ámen! Ámen!  (404-288, 6.2.2003) 


 


A secção acima contém as orações e bênçãos editadas que os Verdadeiros Pais deram na “Abertura 


de Cheon Il Guk, através da Cerimónia da Bênção do Casamento Sagrado dos Pais do Céu e da 


Terra” e na “Coroação do Rei das Famílias Abençoadas da Paz e Unidade do Verdadeiro Pai 


Cósmico e dos Verdadeiros Pais do Céu e da Terra” conduzidas no dia seis de Fevereiro de dois mil 


e três.  
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O VERDADEIRO DEUS 


 


Capítulo I 


 


O Ser Original de Deus 


 


1. Deus É o Companheiro Sujeito Incorpóreo 


 


1.1. O Deus incorpóreo 


 


Deus não tem qualquer forma.  Se O consideramos grande, Ele é infinitamente grande, e se O 


consideramos pequeno, Ele é infinitamente pequeno.  (35-156, 13.10.1970) 


 


Deus existe realmente?  É Deus mais real do que a dor de um beliscão, que nos faz dizer “Ai!” ou 


do que a fome, que nos compele a comer?  Esta é a questão.  Quando sabemos que Deus realmente 


existe, todos os problemas serão resolvidos.  (89-72, 1976.7.11) 


 


Todos nós temos uma mente.  A mente é invisível e pode parecer não existir, mas mesmo assim 


existe.  Onde é que existe, na cabeça, ou no coração?  A mente existe em toda a parte no meu 


corpo; não existe nem sequer uma célula no meu corpo onde não esteja presente.  O mesmo 


acontece com Deus. Como este mundo desempenha função do Seu Corpo, Ele existe em toda a 


parte no mundo. (38-242, 1971.1.8) 


 


Deus é invisível.  Podemos ver energia?  Como Deus é a fonte original de energia, não é 


possível ver Deus mesmo no mundo espiritual. (105-193, 1979.10.21) 


 


O sábio, omnisciente e omnipotente Deus pensou que seria muito conveniente dominar como um 


ser invisível, que se pode mover livremente no meio das coisas.   


Visto que Deus não tem forma, Ele pode penetrar em todas as coisas sem qualquer problema.  


Deus pode vir para o vosso corpo e passar através d’Ele, sem que o notemos.  Ele pode caminhar 


sobre o nosso corpo, enquanto se passa pelo sono, sem que o notemos.  Que conveniente!  Assim, 


é plausível dizer que Deus escolheu permanecer invisível, porque pensou que isso seria muito 


conveniente. (138-167,  


1986.1.21) 


 


Nós não nos apercebemos do ar, embora ele se mova.  Se não nos apercebemos do movimento do 


ar, seríamos capazes de nos aperceber do movimento de Deus?   


É muito conveniente para Deus permanecer invisível.  Ao mesmo tempo, Ele tem de ser 


suficientemente grande para envolver este imenso universo.  Embora Deus seja invisível, é 


necessário que a Sua mente seja maior que o universo. (138-167, 1986.1.21) 


 


Todos vocês têm amor?  Têm vida?  Todos vocês têm esperma ou ovos para continuar a vossa 


linhagem, não é verdade?  Também têm consciência?  Então, já viram amor, vida, linhagem ou 


consciência?  Embora saibam que existem, não os podem tocar nem ver.  Só podem conhecê-los 


sentindo-os através da vossa mente e coração.  Do mesmo modo, quando se vos pergunta se Deus 


existe ou não, ou se viram Deus, não podem dizer que não O viram. 


 


Quando Ele está no vosso coração, apercebem-se disso. Quando Deus está no vosso coração, 


podem ver através de uma parede e podem comunicar com santos que morreram há milhares de 


anos, com grande facilidade.  Podem fazer isto quando o eterno Deus vem habitar no vosso 


coração.  Não é possível apreender a eternidade no tempo, mas o tempo existe na eternidade.  


Assim, embora Deus seja invisível, o vosso coração apercebe-se d’Ele.  (41-285, 17.2.1971)   







 
Como é que Deus ama?  É difícil responder a esta pergunta, não é?  Visto que Deus é invisível, Ele 


pode penetrar em toda a parte, dentro dos olhos de uma senhora, dentro do seu coração... Ele pode 


ir a toda a parte.  Não existe nenhum lugar onde não possa ir.  Então, onde é que Deus vive?  Onde 


fica a Sua casa?  A casa de Deus fica no meio do nosso coração.  No coração dos homens habita o 


coração masculino de Deus, e no coração das mulheres habita o coração feminino de Deus.  (128-


325, 2.10.1983) 


 


Digamos que o Deus omnipotente, omnisciente, e que controla o Céu e a terra, está aqui.  Com o 


Seu poder, Ele pode fazer desaparecer a montanha Taebek e fazer um buraco na terra.  Vocês 


pensam que podiam sobreviver, observando um tal Deus?  Assim, é bom que Deus seja invisível.  


Se Ele fosse visível, os vossos nervos tremeriam e não poderiam viver mesmo durante uma hora.  


Por isso, deviam estar gratos pelo facto de Deus ser invisível.  Isto não é um assunto para se rir.  


Aquilo que vos disse vem das minhas experiências.  É um relato das minhas próprias experiências, 


não o de outras pessoas.  (38-244, 8.1.1971)  


 


Que aconteceria se Deus decidisse remover todo o ar no mundo, deixando só um galão?  Se Deus 


fosse travesso, a unificação do mundo não seria um problema.  Ele seria capaz de realizá-la talvez 


em cinco minutos.  Se Deus retirasse todo o ar e perguntasse: “Vocês vão unificar-se ou não,” toda 


a humanidade exclamaria em uníssono: “Vamos!”  Mas estamos gratos que Deus não faz isso com 


o ar, porque, sem ele, não podemos viver.  O ar é absolutamente necessário para a vida, mas as 


pessoas engolem-no como ladrões, sem sentir gratidão.  (38-244, 8.1.1971) 


 


Se Deus, o grande mestre do Céu e da terra, fosse visível aos olhos humanos, as pessoas não 


lutariam umas com as outras, para tomar posse de Deus?  Não haveria maneira de parar esta guerra.  


Por isso, é bom que Deus seja invisível.  Se Ele fosse visível, a América não lutaria contra a União 


Soviética, cada uma delas reivindicando Deus para si?  Elas lutariam.  Quem seria capaz de parar 


esta luta?  O Deus omnisciente permanece invisível para evitar que tais guerras se desencadeiem.  


É insensato desejar que Deus fosse visível.  É melhor que Ele não seja.  (41-285, 17.2.1971) 


 


Este universo está rodeado de mistério.  Este grande universo tem cerca de 21 biliões de anos-luz.  


Um ano-luz é a distância percorrida pela luz durante um ano.  A luz pode ir à volta da terra sete 


vezes e meia por segundo, e um ano luz é a distância que esta luz percorre durante um ano.  Então, 


quão grande tem de ser o Mestre que pode controlar este imenso universo?  Se Ele tivesse um 


corpo, quão alto deveria ser?  Se fosse grande, seria capaz de se mover com esse grande corpo?  


Quão desajeitado seria, arrastando-Se por toda a parte!  Cada movimento Seu surpreenderia o 


universo inteiro e derrubá-lo-ia.  Deus é sábio, e é por isso que decidiu permanecer invisível.  


(138-167, 21.1.1986) 


 


Quão pesado pensam vocês que Deus é?  Já alguma vez pensaram nisso?  Quão pesado é Deus?  


Quantos quilogramas pesa Ele?  Talvez centenas de milhões de toneladas?  Se Ele fosse pesado, 


teria um grande problema tentando mover-se com esse corpo.  Mas temos uma situação ideal, 


porque Deus é invisível.  Não sentiríamos nenhum peso mesmo que o levássemos dentro da nossa 


carteira.   


Uma vez que é invisível, pode entrar e sair mesmo do mais pequeno buraco de uma agulha.  Por 


outras palavras, pode mover-se à Sua vontade.  Sendo infinitamente grande e também 


infinitamente pequeno, Ele é livre de se mover em qualquer parte do universo.  (136-106, 


22.12.1985) 


 


Se vocês têm algo de muito precioso, quererão transportá-lo sempre convosco.  Não quererão 


separar-se disso nem mesmo por um momento.  Então, se tiverem Deus, que pode ser considerado 







o maior tesouro, onde quererão tê-Lo?  Onde fica o lugar mais seguro para Ele?  Esse lugar é o 
nosso coração.  O coração humano é o lugar seguro para Deus.  (41-285, 17.2.1971) 


 


Como Deus é invisível, a conclusão é que devia dar maior importância a seres com forma, que a Si 


próprio.  Só então, as coisas darão uma reviravolta.  Reciprocamente, os seres humanos deviam 


apreciar a mente invisível e Deus mais que o seu próprio corpo.  (111-49, 18.1.1981) 


 


1.2. Originalmente, conhecíamos Deus naturalmente 


 


Se a humanidade não tivesse caído, e tivesse nascido de pais de bondade original, não haveria 


necessidade de discutir a existência de Deus.  As pessoas saberiam naturalmente depois de 


nascerem.  Os bebés aprendem a chupar o peito da mãe antes de nascer?  Eles começam a chupar 


logo que nascem, quando vêem os seios à sua frente.   


Sem a Queda, a humanidade saberia automaticamente da existência de Deus, cuidaria da sua 


relação com Ele, e saberia automaticamente a direcção a tomar.  Mas a Queda fez com que se 


esquecesse de tudo.  É por isso, que o mundo duvida da existência de Deus.  Isto é um facto trágico.  


(20-306, 14.7.1986) 


 


Os seres humanos são a obra-prima, entre os seres criados do universo.  Que grande obra-prima 


são?  São magníficos para além da nossa imaginação.  Então, se o Deus absoluto os criou, tê-los-ia 


criado de tal modo que não compreendem o que Ele diz, vê, e sente?  (53-51, 8.2.1972) 


 


Se Adão e Eva, que se assemelhavam a Deus, se tivessem tornado os verdadeiros pais da 


humanidade, as pessoas teriam sido sempre capazes de reconhecer a Sua presença através d’Eles.  


Se assim fosse, não haveria dúvidas acerca de Deus.  Sem a Queda, seríamos capazes de sentir a 


Sua presença em qualquer altura, e Ele apareceria imediatamente quando O chamássemos.  Então, 


quem negaria a sua existência?  Ninguém.  (Bênção e Família Ideal – 307) 


 


A existência de Deus não é meramente um assunto de palavras.  Não estamos a dizer que Deus tem 


que existir, na perspectiva do Princípio Divino e da relação entre sujeito e objecto; mais 


exactamente, temos de compreender que Deus existia antes de eu ter pensado n’Ele e domina todos 


os nossos sentidos e nós próprios inteiramente.   


Reconhecer isto é a coisa mais importante.  A regra básica é que primeiro sentimos e em seguida 


sabemos, em vez de sabermos primeiro e sentirmos depois.  Se fizer frio, primeiro sentimos frio 


antes de saber que está frio, em vez de sabermos primeiro que está frio e sentirmos frio depois, não 


é verdade?  Do mesmo modo, como Deus existe, temos de ser capazes de sentir a Sua existência, 


com as nossas células.  Atingir esse estado é o que importa.  Por outras palavras, o problema é 


como podemos atingir o estado em que podemos sentir estas coisas.  (58-291, 25.6.1972) 


 


Vocês deviam ser capazes de dizer “Pai!” mesmo enquanto dormem e mesmo quando estão 


sozinhos.  Quando se esquecem de comer e dormir e exclamam “Pai!”, com um profundo anseio, 


serão capazes de segurar a Sua mão.  Coisas mágicas acontecerão.  Quando chamam “Pai!”, serão 


abraçados por Ele.  Deviam saber que, na vossa vida de fé, a coisa mais preciosa é como abrirem-


se a essas sensações que causam essas experiências profundas.  O nível e intensidade da vossa 


experiência e sensação pode ser a medida da vossa fé.  Se tiverem tal coração de amor, quando 


tentarem fazer qualquer coisa, Deus já estará convosco mesmo antes que Lhe peçam ajuda.  Serão 


capazes de Lhe agradecer quando sentirem isto.  (58-297, 25.6.1972) 


 


O Princípio da Unificação diz que Deus é o companheiro sujeito invisível com as características 


duais harmonizadas.  Deus, que existe com características duais, criou Adão e Eva como as suas 


manifestações substanciais.  Ele tencionava ser o seu centro vertical quando eles crescessem e se 


unissem horizontalmente através do amor.  Por outras palavras, quando Adão e Eva atingissem a 







maturidade, as características masculinas de Deus entrariam na mente de Adão e as Suas 
características femininas entrariam na mente de Eva.  Mas isto não significa que Deus seja 


dividido.  Deus pode estar presente na mente de Adão e Eva, porque Ele é Senhor com 


características duais.  (138-245, 24.1.1986) 


 


Dizemos que Deus é um ser que harmoniza as características duais, não é verdade?  Mas, para 


além da harmonia das características duais, ainda não falámos acerca d’Ele como um ser unificado 


de amor.  Precisamos acrescentar o facto que Ele é o ser unificado de amor.  (223-268, 12.11.1991) 


 


2. O Deus Incorpóreo Precisa de um Corpo 


 


2.1. Deus criou Adão e Eva de modo a assumir uma forma física 


 


Porque é que Deus precisa de uma forma como Adão?  Todas as coisas têm uma forma, mas Deus 


é um ser invisível.  Ele não tem forma.  Se Ele é grande, é infinitamente grande, e se é pequeno, é 


infinitamente pequeno.  Embora todas as coisas da criação se manifestem com uma certa forma 


desse ser, e embora se manifestem com um corpo substancial que se assemelha a Ele, Deus não as 


pode governar directamente.  Por isso, o mundo substancial da criação precisa de um ser 


substancial com o carácter e forma do Mestre.  Deus tem que dominar o infinito mundo espiritual, 


assim como todas as coisas na terra.  Para ser capaz de governar o arcanjo, seres com várias formas 


corporais, e mesmo seres invisíveis, Deus precisa de um aspecto central, que O represente como 


uma forma externa.  É por isso que Deus criou Adão.  (35-156, 13.10.1970) 


 


O objectivo de Deus ao criar seres humanos foi ter domínio sobre os mundos corpóreo e 


incorpóreo, através d’Eles.  Deus tem de estar ligado com um ser com personalidade, e assim, com 


a perfeição de Adão, a forma externa de Deus é completada.  Quando Deus, que permanece no 


centro do mundo incorpóreo, criou Adão, Ele desejava que a sua forma, aparência, carácter, etc. 


deviam assemelhar-se às d’Ele.  Sem uma forma, não se pode ter domínio sobre o mundo das 


formas.  (35-156, 13.10.1970) 


 


Porque é que Deus criou Adão e Eva?  Como Deus é invisível, e pais sem uma forma corpóreo não 


podem amar filhos que têm forma, Ele quis assumir um corpo.  A finalidade do Deus invisível, ao 


criar Adão e Eva foi, primeiro, assumir um corpo, através do corpo de Adão.   


Em segundo lugar, a assunção de um corpo ocasiona vibrações estimulantes.  Meras palavras não 


são suficientes.  A alegria provém destes impulsos estimulantes.   


Em terceiro lugar, o domínio de Deus não se estende sobre nenhuma área, porque Ele é o Pai 


vertical que ocupa o eixo central.  Assim, Ele procura expandir-Se no plano horizontal.  (232-210, 


6.7.1992) 


 


Não se pode ver Deus, mesmo no mundo espiritual.  Ele não é visível.  Pode ver-se energia?  Visto 


que Deus é a última fonte de energia, Ele não pode ser visto mesmo no mundo espiritual.  Ele não 


tem corpo.  Assim, para poder dominar e governar o mundo corpóreo, Ele tem de assumir um 


corpo substancial.  Que espécie de Deus é Ele?   


Se Adão, em vez de cair, tivesse crescido até atingir a maturidade, vivesse na terra, e fosse para o 


Céu, ele ter-se-ia tornado Deus, assumindo a forma de Adão.  Assim, o Deus invisível e o Adão 


visível ter-se-iam tornado um só.  Então, o riso de Adão teria sido o riso de Deus e o riso do 


universo.  (105-193, 21.10.1979) 


 


Como uma divindade invisível, Deus não sente estimulação deste universo.  A mente e forma 


invisível, por si sós, não produzem excitação, não importa quanto estímulo seja produzido.  Como 


estes aspectos invisíveis são da mesma natureza, não se podem estimular mutuamente.  Quando 







duas coisas diferentes, como água quente e água fria se misturam, há uma reacção, não é verdade?  
Deus precisa desse tipo de estímulo.  (141-37, 16.2.1986)   


 


Deus é invisível, mesmo no mundo espiritual.  Ele não tem forma.  Por isso, para se tornar o pai 


corpóreo da humanidade Deus tem de adquirir uma forma.  Sem forma, Ele não pode tornar-se o 


centro.  (222-337, 7.11.1991) 


 


O objectivo final da criação de Deus é assumir um corpo.  Uma vez que o Deus invisível não pode 


governar o mundo corpóreo, Ele tem de aparecer com um corpo, como o Pai e Mãe de toda a 


humanidade.  Ele, como companheiro sujeito, tem de assumir uma forma física de modo a 


relacionar-se com os seres criados, como companheiros objecto, e assim sentir estimulação através 


dos Seus órgãos dos sentidos.  (25-342, 12.10.1969)  


 


Como um ser sem forma, Deus não pode dominar o mundo corpóreo embora o tenha criado.  Por 


isso, Ele precisa de um corpo.  A finalidade de Deus na criação é assumir um corpo e tornar-se um 


pai com um corpo substancial.  Isto é o que Adão e Eva deviam ser.   


Se Adão e Eva tivessem atingido a perfeição, Deus teria entrado nas suas mentes e criado um 


domínio de realeza centrado n’Ele.  Com o estabelecimento desta realeza, um domínio parental 


pode ser estabelecido, e o Adão original torna-se, para além de pai, o filho mais velho.  Não 


precisaríamos do presente domínio do segundo filho.  O próprio Adão seria o mais velho dos filhos, 


e Eva seria também a filha mais velha.  Deste modo, os dois filhos tornar-se-iam os pais de todos 


os pais humanos, e, simultaneamente, o rei e rainha do mundo eterno.  (214-39, 1.2.1991) 


 


Porque é que Deus deu um corpo aos seres humanos?  Porque não permaneceu sozinho, sem um 


corpo?  Não teria sido muito melhor?  Então porque criou Ele o corpo que causou tantos problemas?  


Deus é uma deidade sem forma.  Um tal Deus não pode ser o antepassado dos seres humanos com 


um corpo.  Ele tem de assumir um corpo, porque Se quer relacionar com os Seus filhos, que têm 


corpos.  É por isso que o corpo de Adão desempenha a função de corpo de Deus.  Assim, Deus 


eleva-se para um nível ainda mais elevado, um mundo de uma dimensão mais elevada que o da 


mente de Adão.  (223-183, 10.11.1991) 


 


Como Deus não tem forma e é invisível, Ele tem de aparecer com uma forma.  Ele também de 


aparecer na forma de Adão e Eva, para poder dominar os seres humanos e todas as coisas, que têm 


forma.  Então, logo que Adão, Eva e Deus se unem completamente, o coração de Deus torna-se o 


coração de Adão e Eva.   


É necessário compreender que, quando Deus entrasse no coração de Adão e Eva e se unisse com 


eles, Ele seria finalmente como o Senhor interno de Adão, ou o Adão interno.  (90-194, 1.1.1977) 


 


Porque criou Deus os seres humanos?  Este universo tem um corpo, e assim Deus queria estar na 


posição onde o pudesse dominar e conduzir através de Adão e Eva como os senhores com um 


corpo.  Uma vez que Deus não tem forma, e não pode, desse modo, dominar directamente o 


universo, Ele criou os seres humanos de modo a assumir uma forma física e tornar-se um rei que 


possa governar os Seus filhos e descendentes, nascidos no mundo.   


A face deste rei devia ser a face de Adão.  Um rei precisa de uma rainha.  Quem é esta rainha?  


Eva devia tornar-se a rainha.  Adão e Eva deviam ser os antepassados do mundo celestial, assim 


como os antepassados da terra.  (199-144, 16.2.1990) 


 


2.2. Adão é o primeiro antepassado e Deus visível 


 


Deus criou Adão e Eva, em primeiro lugar para usar um corpo, e em segundo lugar para 


aperfeiçoar o amor.  Se Adão e Eva tivessem atingido a maturidade e se tornassem a encarnação 







física do amor, através da sua união, Deus teria vindo para eles, e ter-Se-ia, então tornado, através 
d’Eles, o Pai amoroso da humanidade.   


O mundo ideal teria sido realizado quando Adão e Eva, como pais na forma externa de Deus, 


multiplicassem filhos.  Então, o mundo espiritual e físico seriam ligados através dos seres humanos, 


e esta é outra das finalidades de Deus para a criação.  Deste modo, Deus habitaria em Adão e Eva 


através do amor e permaneceria como o verdadeiro pai da humanidade, com um corpo.  Quando 


Adão e Eva fossem para o mundo espiritual, Deus podia aparecer como o pai, com a forma d’Eles.  


(Bênção e Família Ideal – 307) 


 


Adão, criado como o corpo de Deus, tornar-se-ia o verdadeiro antepassado humano.  Por outras 


palavras, Adão seria Deus encarnado.  Ele criou Adão como o Seu corpo substancial, porque, não 


tendo forma, precisa de um corpo substancial para poder ter domínio sobre o mundo dos seres 


físicos, e ser capaz de ver e ouvir.   


Então, quem era Eva?  Era a mulher de Adão, uma mulher com um corpo.  Assim, se Adão era 


Deus encarnado, Eva era a mulher de Deus encarnada.  Pode parecer chocante dizer que o Deus 


sagrado adquire uma mulher, mas Adão foi criado como o corpo de Deus, e ele devia tomar Eva 


como sua esposa.  Eva, então, teria sido a encarnação da esposa de Deus.  (22-279, 4.5.1969) 


 


Deus precisa de Adão e Eva para duas finalidades.  Em primeiro lugar, Ele quer cumprir o ideal de 


amor, e em segundo lugar, como Deus invisível, Ele quer aparecer com uma forma visível.  Por 


esta razão, Adão e Eva são a fundação e essência da habilidade do Deus incorpóreo para se 


relacionar com o mundo visível, com uma forma externa visível.  (92-147, 1.4.1997) 


 


Qual é a utilidade de ter um Deus invisível sozinho no Céu?  O Deus invisível não tem utilidade.  


Para ser os pais da humanidade, Ele tem de ser capaz de sentir com um corpo.  Vocês têm de 


compreender que Deus tinha de criar Adão e Eva como seres encarnando a Sua dualidade; Ele 


tinha de ter um corpo em forma humana.  (133-91, 10.7.1984) 


 


Quando Deus se torna um pai com um corpo, o invisível e o visível tornam-se um.  Isto simboliza 


a unidade do universo.  Para isto, Deus criou Adão e Eva com um corpo que se assemelha à Sua 


forma externa.   


Eles seriam então elevados ao palácio e trono celestiais, e Deus habitaria nos seus corações, como 


o Rei e Rainha para reinar sobre os mundos terreno e espiritual.  Por outras palavras, o reino de 


Deus seria estabelecido.  Este reino é o reino do amor.  O espírito e corpo só se podem unir através 


do amor, e nada mais.  (143-93, 16.3.1986) 


 


Eva nasceu como uma princesa e também como futura companheira objecto de Deus.  Ele queria 


torná-la a Sua companheira de amor, isto é, a sua esposa.  Para partilhar amor, Deus precisa de um 


corpo.  Ele aparece como luz, como a luz do sol que brilha na atmosfera vinte e quatro horas por 


dia.  Deus, como um ser incorpóreo, governa tudo a partir de cima.  Mas Ele sentiria um grande 


vazio se, olhando de cima para os seres humanos, tivesse sempre de enfrentar a barreira da 


impossibilidade do Seu ser incorpóreo tê-los a eles, com os seus corpos, como os Seus 


companheiros objectos de amor.  É por esta razão que o Deus invisível criou Adão e Eva com um 


corpo, como companheiros, e como uma obra-prima do ideal de amor.  Deus assume a forma de 


Adão e Eva.  Ele é o Pai interno, e Adão e Eva são os pais externos.  (199-361, 21.2.1990) 


 


Deus criou os Céus e a terra de modo a compartilhar amor.  É por esta razão que o Deus 


incorpóreo apresenta homens e mulheres no palco, como incarnações do Seu amor eterno.  


Aqueles que Ele apresenta como encarnações centrais de amor são verdadeiros antepassados e 


verdadeiros pais de bondade da humanidade.  Vocês não tiveram verdadeiros pais, mas hoje a 


Igreja da Unificação tem a doutrina dos Verdadeiros Pais.  (38-173, 3.1.1971)   


 







Porque criou Deus Adão e Eva?  O Deus incorpóreo não pode ter domínio sobre este mundo de 
seres corpóreos.  A deidade invisível não pode governar o mundo visível de seres criados – o 


universo.  Por esta razão, Deus tem de usar um corpo baseado em amor.  É por isso que Ele criou.  


Quando usa um corpo baseado em amor, estimulações internas e externas ocorrem.  (166-232, 


7.6.1987) 


 


Como o Deus invisível não tem corpo, os Verdadeiros Pais representam a Sua forma.  Os 


Verdadeiros Pais são pais aos níveis individual, familiar, tribal, racial, e nacional, e no futuro, 


Deus aparecerá no mundo espiritual na forma dos Verdadeiros Pais.  (98 -224, 1.8.1978) 


 


Este ensinamento encerra a grandeza da Igreja da Unificação.  A grandeza do Rev. Moon consiste 


no facto de Deus querer assumir a sua forma.  (166-232, 7.6.1987) 


 


Deus é incorpóreo.  O Deus incorpóreo apareceu agora como um Deus com forma.  Que é o Deus 


visível?  São os pais não caídos, a quem chamamos Verdadeiros Pais.  (201-83, 4.3.1990)   


 


Ultimamente, como Deus é espiritual e sem forma, os seres humanos não podem directamente ser 


ensinados por Ele nem sentir renascimento através d’Ele.  Assim, Deus estabeleceu figuras centrais, 


para que as pessoas possam ser educadas e sentir renascimento através delas.  Eles são os 


corpóreos e incorpóreos Verdadeiros Pais.  (91-101, 3.2.1977) 


 


Com que finalidade criou Deus Adão e Eva?  Nós, seres humanos, temos um corpo, mas o Deus 


invisível não tem.  Sem um corpo Ele não pode governar o mundo físico e espiritual.  Por esta 


razão, embora Deus exista, se quiser aparecer como pais humanos, Ele tem de usar um corpo, e os 


representantes com esse corpo deviam ser Adão e Eva.  Deus devia aparecer depois de usar o 


corpo de Adão e Eva não caídos.   


Portanto, Adão e Eva são Deus, que governa os Céus e a terra, assim como os antepassados da 


humanidade.  Adão e Eva deviam tornar-se Deus em forma corpórea; isto é, tinham a 


responsabilidade de governar o mundo, na posição de pais, assumindo a forma externa de Deus 


que habita no mundo visível eterno.  (133-91, 10.7.1984) 


 


Deus não teve como único objectivo o estabelecimento de relações verticais de amor entre Si e os 


seres humanos, nas posições respectivas de companheiros sujeito e objecto.  Também procurou 


frutificar o amor horizontal de Adão e Eva, na base da perfeição do seu amor vertical.  


Quando Deus vem como o Pai interno, e Adão e Eva, como os pais externos, atingem unidade 


completa com Ele, nesse momento o ideal de amor é realizado.  Deus, como o pai invisível, torna-


se o pai eterno no mundo visível, assumindo a forma de Adão e Eva.  Nesse momento, Adão e Eva 


tornam-se verdadeiros pais e verdadeiros antepassados.  (135-10, 20.8.1985) 


 


3. Deus É um Ser Pessoal 


 


3.1. Deus é um ser pessoal, com intelecto, emoção e vontade 


 


Presentemente, muitos Cristãos dizem que, como Deus é o Criador único e absoluto, na posição da 


bondade mais elevada, Ele não pode ter uma relação com seres criados.  Por outras palavras, as 


Suas criaturas são profanas, enquanto Ele é absoluto e divino.  Mas do ponto de vista do amor, não 


importa quão elevado Deus seja, e quão humildes as Suas criaturas sejam, elas têm de ter a mesma 


personalidade, coração e carácter que Ele para poderem ter uma relação de amor com Ele.  Isto 


significa que Deus tem de ter as mesmas qualidades pessoais que um ser humano.  (138-245, 


24.1.1986)   


 







Que tipo de deidade é Deus?  Ele é um ser pessoal com intelecto, emoção e vontade.  Uma vez que 
aquilo que este Deus pessoal mais deseja é amor, Ele criou-nos a nós, seres humanos, como os 


Seus companheiros de amor.  Isto é um facto extraordinário.  (143-149, 17.3.1986) 


 


Deus é a primeira causa.  Como criou Ele os seres humanos?  Ele fê-los à Sua imagem, de acordo 


com a Sua forma externa.  Isto significa que o Pai se parece connosco, do mesmo modo que nós 


nos parecemos com Ele.  Isto dá-nos a resposta.  Assim, quando pensamos em Deus e perguntamos 


quem Ele é, devemos dizer: “Ele é como eu”, e essa é a verdade.  (127-233, 15.5.1983) 


 


A quem se assemelha Deus?  Quando Ele ama, amaria algo que se assemelha a Si, ou animais, que 


não se assemelham a Ele?  Deus precisa de um companheiro que possa amar e com quem possa 


partilhar amor.  Se os seres humanos são os companheiros de Deus, isto conduz à conclusão que 


Ele tem que ser um ser pessoal.  Todos os Seus elementos têm de se harmonizar completamente 


com os dos seres humanos; todas as propriedades do corpo e da mente têm que se harmonizar.  É 


por isso que Deus tem de ter intelecto, emoção e vontade.  (162-271, 17.4.1987) 


 


Se Deus existe, que tipo de relação tem Ele com os seres humanos?  Para poder ter uma relação 


com os seres humanos, Ele tem de ser um Deus pessoal.  Para ser um Deus pessoal, Ele tem de ser 


como os seres humanos.   


Tal como os seres humanos têm mente e corpo, Deus, como o seu criador e ser fundamental, que 


tem a mesma finalidade d’Eles, tem de se assemelhar a eles.  É aqui que o conceito de 


características duais tem a sua origem.  (167-243, 21.7.1987) 


 


Vocês pensam que Deus tem personalidade, como as pessoas?  Se Ele é como uma pessoa, é um 


homem ou uma mulher?  Então, pensam que Ele tem a coisa pendurada no meio, como todos os 


homens, ou não?  Que tipo de natureza interna disse eu que Deus tem?  Como um Sujeito de 


características duais, vocês pensam, ou não, que Ele tem as partes côncava e convexa?  Já 


pensaram nisso?  (181-203, 09.10.1988) 


 


Deus ri, ou não?  Já viram Deus a sorrir?  Pensam que Ele tem olhos, nariz, boca, ouvidos e um 


corpo?  Se observarem cuidadosamente o Cristianismo, verão que os cristãos não têm um sentido 


disto.  Eles não sabem se Deus tem olhos.  Se lhes perguntarem se viram os Seus olhos, eles não 


são sabem.  Se lhes perguntarem a quem Deus se assemelha, eles responderão: “O que é que isso 


quer dizer?  Deus assemelha-se a Si próprio.”  Que resposta é esta?  A quem se assemelha Deus?  


Aos Seus filhos.  É por isso que Deus tem de ser um Deus pessoal.  Como um ser pessoal, Ele 


exige de nós o padrão mais elevado possível de carácter.  Qual é o padrão mais elevado de carácter?  


Não é dinheiro, nem poder, mas amor.  (182-59, 4.10.1988) 


 


Se Deus existe, Ele tem que ser um Deus pessoal; tem de ser como os seres humanos.  Como um 


Deus pessoal, Ele tem de ter intelecto, emoção e vontade.  Com base nestas faculdades mentais, 


todos os Seus sentimentos e desejos, e todos os objectivos que estabelece de acordo com a Sua 


vontade, têm de ser concretos.  (174-162, 28.2.1988) 


 


Não há nada que Deus não saiba.  Ele é o supremo rei do conhecimento e poder.  Além disso, Ele é 


omnipresente, e não há qualquer lugar onde não esteja.  De que é que Ele precisa?  Diamantes?  


Ele pode fazê-los em qualquer altura.  Ouro ou jóias?  Não.  O que Deus precisa é de amor.  Diria 


Ele para Si próprio: “Oh, I tenho amor e isso é extraordinário,” e riria?  De que é que Ele precisa?  


Se Deus é uma ser pessoal, então deve ter boca, não é verdade?  Se é uma pessoa, também tem de 


ter nariz, olhos, ouvidos, mãos e pés, mente e coração.  Se Deus é um ser pessoal, então, Ele deve 


ter estes atributos.  (142-30, 3.3.1986) 


 







Que tipo de pessoa é Deus?  Ele é omnisciente, omnipotente, e podia destruir ou salvar o mundo, 
com uma só palavra.  Mas nós não precisamos deste tipo de Deus.  Que tipo de Deus deseja a 


nossa mente original?  Desejamos alguém acerca de quem possamos dizer: “Não posso deixar de O 


amar mais do que o meu próprio pai e mãe.  Se temos um rei ou presidente justo no nosso país, Ele 


é ainda mais elevado que eles.”  Os presidentes mudam de quatro em quatro anos; alguns são bons 


e outros são maus, e, assim, é difícil respeitá-los.  (147-271, 1.10.1986) 


 


Se Deus existe e vem hoje para o nosso mundo, Ele tem de ter intelecto, emoção e vontade.  


Porquê?  Porque é desse modo que os seres humanos são.  O Seu intelecto, emoção e vontade não 


são baseados em padrões humanos, mas no padrão celestial.  (9-291, 12.6.1960) 


 


Pode o Deus absoluto estar triste, ou não?  Pode o Deus omnisciente e omnipresente evitar tristeza, 


ou não?  Pode Ele ser afectado pelo sofrimento, ou não?  Estas são questões sérias que eu não 


posso considerar superficialmente.  Não podemos manter o ponto de vista que o Deus absoluto 


pode ser o pai da humanidade e contudo nunca pode sentir tristeza.  Se dissermos que o Deus 


absoluto não pode de modo nenhum sofrer, este Deus não pode ser um pai de seres humanos que 


têm intelecto, emoção, vontade, e sentem alegria e tristeza.  Isto é uma contradição.  Portanto, 


Deus tem de ser um companheiro sujeito que pode sentir ainda mais alegria e tristeza e prazer que 


nós seres humanos.  (203-288, 27.6.1990) 


 


Não há nenhuma organização religiosa que dê um testemunho correcto de Deus.  O Budismo e 


Confucionismo são semelhantes nesse respeito.  Quando praticantes dessas religiões ouvem falar 


de Deus, ficam confusos.  Eles desconhecem o Deus pessoal, com intelecto, emoção e vontade.  


Mas a Igreja da Unificação defende a unidade de Deus e da humanidade.  Este é um conceito 


magnificente.  (227-112, 11.2.1992) 


 


Aquilo de que os membros da Igreja da Unificação se podem vangloriar é o facto que conhecem 


Deus muito bem, que O conhecem claramente.  Deus é uma pessoa com intelecto, emoção, e 


vontade, e, simultaneamente, um companheiro de amor na posição de sujeito.  Sabemos que o 


Deus de amor é o centro do coração celestial, e que o centro do coração celestial não pode vacilar.  


(210-314, 27.12.1990) 


 


3.2. Precisamos de um Deus pessoal com quem possamos formar uma união completa 


 


Para além de intelecto, emoção e vontade, Deus tem as Suas próprias esperanças, circunstâncias e 


sentimentos.  Quais são as esperanças de Deus, os Seus sentimentos, e as Suas circunstâncias?  


Antes de pensarmos acerca da situação da humanidade, temos de saber isto primeiro.  A 


compreensão disto elucidar-nos-á natural e imediatamente sobre as esperanças humanas.  Porquê?  


Porque a finalidade humana é a finalidade de Deus, e a finalidade de Deus é a finalidade dos seres 


humanos.  Quem compreende as circunstâncias, esperanças, e sentimentos das pessoas pode 


também compreender as esperanças, circunstâncias e sentimentos de Deus.  (151-208, 15.12.1962) 


 


Não podemos falar acerca de amor, a não ser que Deus seja um ser pessoal.  Ele precisa de ter os 


mesmos sentimentos e carácter que os seres humanos, mas é só o Cristianismo que propõe este tipo 


de Deus.  Chamar a Deus nosso Pai é uma grande descoberta.  Os cristãos chamam a Deus Pai, 


mas não atingiram o nível da minha explicação, de acordo com a qual consideramos Deus como o 


Pai interno e externo que procura criar a autoridade unificada através do amor encarnado.  No 


entanto, a sua descoberta de Deus como um pai é espantosa.  Além disso, criaram a base sobre a 


qual a natureza de Deus, em amor, pode ser pacificamente discutida e explorada.  O Cristianismo 


também promoveu o monoteísmo.  É por estas razões que o Cristianismo é uma religião global, 


com a capacidade para unir o mundo.  Esta religião está a pavimentar o caminho para unificar o 


mundo; esta é a minha percepção.  (139-239, 31.1.1986) 







 
Embora presentemente haja muitas religiões, a religião que pode penetrar no coração não apareceu 


no decurso da história.  Como Deus existe, contudo, tal religião tem de aparecer inevitavelmente.  


Há religiões que ensinam Moralidade e Ética Social e outras que ensinam acerca do infinito mundo 


espiritual, mas tem de haver uma religião que combine os ensinamentos sobre Ética e Moralidade e 


o mundo incorpóreo, e os eleve até ao fundamento essencial de um só coração.  Eu procurei tal 


religião, e descobri-a no Cristianismo.  O Cristianismo é uma religião de coração.  Através da 


Queda, os seres humanos perderam Deus e esqueceram-se que Ele é o nosso Pai.  Perdemos os 


Verdadeiros Pais substanciais, e o Cristianismo é uma religião que os pode apresentar novamente.  


(9-140, 1.5.1960) 


 


O destino final da filosofia é a descoberta de Deus.  Que tipo de Deus?  O Deus absoluto, imutável, 


e único.  Quando se descobre Deus, verifica-se que este Deus tem de ser um Deus pessoal, um ser 


que é necessário para nós, seres humanos.  Para ter uma relação connosco, Deus tem que ser um 


ser pessoal, que tem os nossos pensamentos, vontade e ideais.  Ele tem de ser alguém que possa 


comunicar connosco em todos os aspectos, quer emocionais, volitivos, ou intelectuais, e que se 


possa relacionar connosco completamente; senão, Ele não tem nada a ver connosco.  Deste ponto 


de vista, na base da premissa que Ele tem de ser um Deus cujo carácter é semelhante ao dos seres 


humanos, a filosofia não tem venerado Deus.  (138-142, 21.1.1986) 


 


A quem se assemelha Deus?  Aos seus filhos e filhas.  Quem são vocês?  Vocês são os filhos e 


filhas de Deus e assemelham-se a Ele.  Deus é um ser pessoal.  Pode Deus ser uma entidade sem 


forma?  O que é extraordinário acerca do Cristianismo é que tem falado acerca de um Deus 


emocional e pessoal, em termos do Seu carácter e amor, e intelecto, emoção, e vontade.  Esta é a 


sua grandeza.  O Cristianismo também promoveu o monoteísmo.  (177-274, 20.5.1988) 


 


Se Deus é um ser pessoal, vocês pensam que Ele precisa de amor?  Quando nós, seres humanos, 


nascemos como os filhos e filhas de Deus e Lhe chamamos “Pai”, precisamos do Pai tanto quanto 


Ele precisa de nós, e o Pai precisa de nós tanto quanto precisamos d’Ele.  (184-199, 1.1.1989) 


 


Se Deus é um ser pessoal, o que devia ser ligado com Ele?  Quando vocês dizem “Deus,” estão a 


falar de algo elevado, não é verdade?  Então, pode o vosso corpo estar ligado com Ele?  Não.  É o 


nosso coração que está ligado.  Os seres humanos devem viver com um coração vertical, com a 


Primeira Causa, o Deus pessoal, como eixo.  Tal como a terra gira à volta do seu eixo e se move 


durante trezentos e sessenta e cinco dias à volta do sol, nós devíamos revolver à volta de Deus.  É 


assim que devíamos compreender a nossa relação com Ele.  (194-154, 22.10.1989) 


 


A existência de Deus conduz naturalmente à conclusão que este mundo não tem esperança para o 


futuro, a não ser que a providência de Deus avance e seja cumprida.  Nesta altura, a Igreja da 


Unificação apareceu, reconhecendo a existência de Deus e a Sua natureza pessoal dotada de 


intelecto, emoção e vontade perfeitos, e procurando realizar o mundo ideal baseado no domínio do 


coração.  A Igreja da Unificação está a esclarecer, pela primeira vez, a relação entre Deus e a 


humanidade.  (213-302, 21.1.1991)   


 


4. Deus É o Nosso Pai 


 


4.1. Deus e os seres humanos estão relacionados como pai e filhos 


 


Deus e os seres humanos estão relacionados como pai e filhos, mas como é que esta relação veio a 


existir?  Se vocês entrarem num estado místico e perguntarem qual é o centro do universo, a 


resposta que obterão é que é a relação pai-filho.  Qual é o centro do universo?  Em suma, é a 


relação entre pai e filho.  (48-208, 19.9.1971) 







 
Se orarem e perguntarem a Deus qual é o centro do Céu e da terra e a raiz do universo, Ele dirá que 


é a relação entre um pai e os seus filhos e filhas.  As pessoas ignorantes deste facto pensarão que 


isto se refere às relações entre pai, mãe, filhos e filhas físicos, mas estamos a falar da relação 


fundamental com Deus.  (19-158, 1.1.1968) 


 


Deus criou os seres humanos, porque, quando se está só, não se recebe estímulo.  A alegria é 


produzida numa relação mútua.  Sozinho não se pode receber o estímulo da alegria.  Quando 


permanecemos na posição de companheiro de Deus, podemos finalmente receber o amor mais 


elevado.  Então, a natureza interna de Deus torna-se substancial.  O sofrimento de Deus causará 


automaticamente o sofrimento humano.  Por esta razão, a relação entre Deus e os seres humanos é 


uma relação de destino, que não pode ser cortada.  Não importa quanto se investigue este assunto, 


esta será a conclusão.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 279) 


 


Eu disse que Deus e os seres humanos têm uma relação pai-filho.  O que é especial acerca desta 


relação?  O lugar mais elevado onde pai e filho se podem encontrar é o centro onde o amor, a vida 


e ideais se interceptam.  Então, o amor, vida, e ideal estão num único lugar.  Neste lugar, Deus é 


amor e nós também; Deus é vida e nós também; e Deus é ideal, e o mesmo somos nós.  O primeiro 


laço que pode determinar isto é a relação pai-filho.  (69-78, 20.10.1973) 


 


Quando Deus nos dá amor, quanto quereria Ele dar-nos?  O amor de Deus não tem um limite fixo.  


Ele dá infinitamente.  Mesmo depois de dar tudo, Deus ainda diz: “Quero viver em ti e através de 


ti.”  Qual é a essência que torna isto possível?  É o amor.  Mesmo Deus pensa que se estivesse 


imerso em amor, seria feliz em viver como um servo.  Um pai podia sentir alegria ainda que visse 


o seu amado filho a fazer cocó sobre a mesa da sala de jantar.  O amar transcende leis.   


Deus tem estado a amar a humanidade até agora, mas não diz: “Dei-vos tudo completamente, 


porquê não retribuem?  Como podem proceder desse modo?”  O Deus com amor absoluto ainda se 


sente frustrado por não ter dado todo o amor que quer dar.  Deus não pode insistir em Si próprio.  


Se a finalidade de Deus ao criar a humanidade é dar amor completo, Ele ainda quer dar mais amor 


ao mundo humano, porque não foi capaz de dar completo amor até agora.  Isto é porque Ele é um 


tal Deus que, quanto mais pensamos n’Ele como um ser que dá incondicionalmente, tanto mais 


felizes nos sentimos.  Se Deus fosse alguém que dissesse: “Dei o suficiente, assim, agora é a vossa 


vez de retribuir”, não precisaríamos d’Ele.  (36-77, 15.11.1970) 


 


Deus é o Pai dos seres humanos, e os seres humanos são os filhos e filhas d’Ele.  Uma vez que 


Deus os criou investindo completamente a essência dos seus ossos, carne, e medula óssea, se eles 


O puxarem, Ele não pode evitar de ser arrastado.  (20-207, 9.6.1968) 


 


Deus criou para o amor.  Como criou para o amor, Ele gosta de ver um homem e uma mulher 


amando-se mutuamente.  Por esta razão, Deus aparece no mundo da existência como a essência do 


amor.  (86-82, 7.3.1976) 


 


Uma criança é o fruto, a manifestação do amor dos pais, uma extensão da vida deles e a 


encarnação dos seus ideais.  Visto que uma criança nasce na base do amor, vida e ideal dos pais, 


quanto mais eles a vêem, tanto mais amorosa ela se torna; tanto mais a vida é estimulada e tanto 


mais a criança se torna a pessoa ideal com quem se deseja manter uma relação.  (69-78, 20.10.1973) 


 


Os seres humanos nascem através da relação de amor como os companheiros absolutos de Deus.  É 


assim que Deus se torna o Pai, e nós, os filhos e filhas.  Se existir um lugar mais elevado que este, 


o desejo humano será ocupar esse lugar.  Como o desejo humano é atingir os ideais mais elevados, 


se existir algo mais elevado, Deus tem de no-lo dar.  Deste ponto de vista, Deus é certamente o Pai 


da humanidade e os seres humanos sãos os seus filhos e filhas.  (48-205, 19.9.1971) 







 
Claramente, Deus não nos criou sem valor.  Se tivesse, Ele seria um Deus estranho.  Visto que 


Deus é um ser absoluto, Ele sabe tudo; assim se tivesse criado sem saber estas coisas, seria um 


Deus incompleto.  Uma vez que Deus é um ser absoluto, Ele criou-nos a nós, seres humanos, como 


companheiros absolutos.  (54-87, 20.3.1972) 


 


Quem é Deus, o Criador do Céu e da terra?  Ele é um ser de máxima bondade, a raiz de todas as 


coisas, e o Sujeito do amor.  Assim, depois de criar o Céu e a terra, Ele quis dar aos seres humanos 


todas as coisas preciosas do universo inteiro.  Se existe alguém em quem Deus possa 


verdadeiramente acreditar, amar, e confiar tudo, Ele quererá dar-lhe, na totalidade, a coisa mais 


preciosa.  (13-247, 12.4.1964) 


 


Se Deus é o nosso Pai, não é possível que tenha querido criar-nos como criaturas medíocres e 


incompetentes.  A nossa consciência procura os ideais mais elevados, porque o Deus omnisciente e 


omnipotente nos criou-nos de tal modo que podemos permanecer na mesma posição que Ele ocupa.  


(53-224, 28.2.1972) 


 


Se Deus é o ser absoluto, porque teria esse ser absoluto criado a humanidade?  Não foi por causa 


de dinheiro, conhecimento, ou poder.  Ele criou-a porque este é o único modo de poder sentir amor.  


Deste ponto de vista, Deus, na posição de pai, e os seres humanos, na posição de filhos e filhas, 


formam um eixo.  Se este eixo tivesse sido realizado, absolutamente nada poderia destruir esta 


relação de unidade amorosa entre os seres humanos e Deus.  (137-57, 18.12.1985) 


 


Ao criar os seres humanos, Ele investiu completamente o Seu Ser para os criar como uma forma 


perfeita altamente valiosa e ideal.  Depois de criar Adão e Eva, Deus queria existir para eles, não 


para si próprio.  O período de tempo durante o qual ele viveu para Si próprio, evoluiu para o tempo 


em que Ele começou a existir para o Seu companheiro objecto.  Este princípio é a essência 


fundamental do universo.  (69-81, 20.10.1973) 


 


Deus não pode ser feliz sozinho, não importa quão magnificente, absoluto, omnisciente e 


omnipotente Ele possa ser.  A palavra felicidade é algo que não faz sentido, quando se está só.  Só 


se pode dizer que se é feliz, quando se está numa relação.  Há alguém que diga que é feliz quando 


está só?  Não importa quão omnisciente e omnipotente Deus possa ser, Ele não é feliz quando está 


só.  Suponhamos que um bom cantor canta uma canção só para si.  Sentir-se-á feliz?  Ele precisa 


de alguém que oiça a sua canção, e só sentirá alegria quando tiver acção de dar e receber.  Do 


mesmo modo, Deus, para ser feliz, também precisa ter um companheiro de amor na posição de 


objecto em relação a Si.  (65-20, 13.11.1972) 


 


Deus criou o Seu objecto de amor investindo-Se a Si próprio completamente, porque precisava 


desse objecto.  Ele criou os seres humanos como tais objectos de amor, porque mesmo um ser 


absoluto só pode amar, quando tem perante si um objecto de amor.  Portanto, não os criou 


descuidadamente.  A Bíblia diz que Ele os criou através da Sua palavra, mas não fez um trabalho 


descuidado.  Ele criou-os investindo-se a Si próprio cento e vinte por cento, muitas centenas de 


vezes, através de trabalho incrivelmente duro e dificuldade.  (197-164, 13.1.1990) 


 


Quando os Cristãos pensam na Criação do Céu e da terra, acreditam que o Deus omnisciente e 


omnipotente criou simplesmente através da Sua palavra, mas Ele não criou por um truque de 


magia.  Ele criou os Seus filhos e filhas pelo investimento completo de todo o Seu ser, com um 


coração sincero.  (65-20, 13.11.1972) 


 


É por isso que O amamos.  Nós também não amamos algo em que não investimos o máximo 


esforço e a quem não demos o nosso sangue e carne.  Consideramos algo como o objecto da nossa 







esperança, porque investimos nele a essência dos nossos ossos, da nossa carne, dos nossos 
pensamentos, e do nosso ser inteiro.  Onde colocou Deus o ponto ideal da origem da criação?  Ele 


não nos pede que demos tudo por Sua causa.  Em vez de tentar absorver-nos dizendo: “Vem e fica 


junto de mim,” Ele investe-se a Si próprio.  Não se trata de “agarra-te a mim”, mas de investimento.  


Por outras palavras, fez do princípio da existência para a causa dos outros, o ponto de partida do 


ideal.  Foi por este motivo que Deus Se investiu nos seres humanos.  Ele próprio existe para eles.  


(78-111, 6.5.1975) 


 


Deus disse: “Eu sou amor.”  Que significa isto?  Significa gostar de algo noite e dia, enquanto se 


trabalha e se descansa, e quer se dance ou chore.  É por isso que Ele disse: “Eu tenho amor, todo o 


que existe.”  Ter amor na sua inteireza significa que tudo foi investido nele.  Aquele que mais 


gosta de amor é Deus.  Ele tem todo esse amor, mas uma vez que nós o tenhamos saboreado somos 


incapazes de o abandonar, mesmo em presença da morte.  (44-188, 7.5.1971) 


 


Como um ser omnisciente, omnipotente e omnipresente, não há nada que Ele não possua.  Embora 


Ele tenha tudo, se há algo que Ele queira apreciar e de se queira orgulhar, com toda a intensidade, 


é o amor.  Ele não precisa de coisa alguma, senão do amor.  (108-223, 16.10.1990) 


 


Onde começa a perfeição do ideal da criação?  Não começa com Deus, mas com os seres humanos.  


Começa com os seres criados, porque é a perfeição do ideal da criação.  O centro do mundo criado 


são os seres humanos.  Assim, sem a perfeição humana, não há perfeição divina.  Isto é porque 


Deus e os seres humanos formam uma unidade.  (149-9, 1.11.1986) 


 


O que é que nos une com Deus e a Sua vontade – a vontade que não está no processo de ser 


realizada, mas completada?  É a Sua omnipotência?  A omnipotência não é necessária.  É a sua 


autoridade plena?  Não. Então, é a sua omnipresença?  Outra vez, não.  Então, que devia ser?  


Deus vive no mundo espiritual e transcende o tempo e espaço.  Qual é o centro da Sua vida?  Não 


é o Seu poder infinito, omnipresença, plena autoridade, ou qualquer coisa desse género.  Deus vive 


centrado no amor.  Esta é a minha percepção.  E Ele vive centrado no amor, desde o começo, 


durante o Seu curso presente e para sempre.  Isto é assim porque Deus sente alegria quando tem 


um verdadeiro objecto de amor.  (126-223, 24.4.1983) 


 


Como Deus é absoluto, omnisciente e omnipotente, Ele tem uma reserva de amor que continua a 


renovar-se permanentemente depois de Ele dar.  Então, se roubarmos muito amor da reserva de 


Deus e o distribuirmos noite e dia, castigar-nos-á Ele, dizendo: “Tu, malandro, ladrão, ladrão de 


amor”?  Como Deus é omnisciente e omnipotente, Ele dirá de preferência: “Está bem, faz isso!  É 


bom.  Tira tanto quanto quiseres.  Fá-lo eternamente.  Há sobras mesmo depois de tu vires ao meu 


armazém.  É por isso que eu sou Deus, o companheiro sujeito do amor!” Ele dirá: “Sou o 


companheiro sujeito, e o companheiro sujeito tem de ter mais amor do que Ele pode dar ao 


companheiro objecto.  Eu, como o companheiro sujeito, tenho de possuir mais do que posso dar a 


vocês seres humanos, como parceiros objecto; senão, Eu não seria Deus.  Eu sou assim!”  Ele dirá 


novamente: “Se quiserem roubar o meu amor e distribui-lo como se se tratasse de uma central de 


amor, Eu fornecê-lo-ei, tanto quanto vocês precisarem.”  Se vocês então disserem: “Quando se 


acabar, queremos obter mais, e assim, podemos ligar-nos ao Teu cano do amor?”  Deus dirá: 


“Também está bem.”  (116-240, 1.1.1982) 


 


4.2. Deus está o mais próximo possível de nós 


 


Qual é a mais elevada encarnação de todas as verdades?  São os pais, marido e mulher, e filhos.  


Nada é mais nobre que isto.  Então, qual é o centro da verdade?  É o amor.  Com base neste 


princípio, qual é o centro mais elevado de verdade?  Dizemos que Deus é a última fonte da verdade, 


amor, vida.  O que significam todas estas coisas?  Significam todas o mesmo, porque o 







estabelecimento da verdade requer amor e vida.  Por esta razão, a fonte última da vida, amor e 
verdade, que são as coisas mais essenciais, é Deus.  E quem é Deus?  Ele é simultaneamente o Pai 


e a Mãe de nós, seres humanos.  O núcleo são os pais.  Deste ponto de vista, Deus torna-se 


simplesmente uma pessoa.  (21-183, 20.11.1968) 


 


Deus devia ter uma barba branca.  Isso ficar-lhe-ia bem.  Quando Deus tocasse na Sua barba, se o 


filho dissesse: “Gosto da tua longa barba,” a Sua barba tornar-se-ia longa, e se dissesse: “Gosto da 


tua barba curta”, ela tornar-se-ia curta.  Como Deus é omnisciente e omnipotente, para Adão, que 


gosta de características masculinas, a face de Deus pareceria masculina, e para as mulheres, como 


Eva, a barba teria uma forma de que elas gostam.  (110-281, 1.1.1981) 


 


Vocês pensam, ou não, que Deus existiu antes da criação do Céu e da terra?  Então, quantos anos 


pensam que Ele tem?  Aqueles que só podem contar até setenta, dirão que Ele tem setenta anos.  A 


tais pessoas, Deus dirá: “Ah, Ah, tenho setenta.”  Quando alguém que só pode contar até cinco, 


Lhe pergunta que idade tem, Ele dirá: “Ah, Ah, tenho cinco.”  Ele responderá desse modo, porque 


essas pessoas não sabem mais nada.  Não importa quantos números há, Ele não pode ser contado 


por estes números.  Está acima de números.  Isto fá-los felizes, não é verdade?  Deus é assim.  


(173-252, 1.2.1988) 


 


Deus também gosta muito de piadas.  Ele gosta de humor.  Quem pensam vocês que é o rei do 


humor?  É Deus.  Ele tem um bom sentido do humor, porque é omnisciente e omnipotente.  Quem 


é o grande rei que pode rir como um louco, rebolando-se a rir, e rebentando de riso?  É Deus.  


Estou a dizer que tal rei é Deus.  (171-148, 1.1.1988) 


 


Exteriormente, Deus assemelha-se a homens, e interiormente, a  mulheres.  Embora Ele seja forte, 


omnisciente, e omnipotente, Ele também tem um coração misericordioso que pode bordar flores no 


sorriso de Buda.  Ele também deve ter um coração que revele a essência da feminilidade.  Isto é 


necessário para harmonizar os dois lados.  (206-49, 3.10.1990) 


 


Deus é o grande mestre do universo, e o ser omnisciente e omnipotente que não precisa de nada.  


Contudo, se um filho leal e terno tentasse encostar a cabeça ao seu seio sem pedir licença, diria Ele: 


“Eh, tu! Tu conheces-me?  Que estás a fazer?” Embora Deus pudesse tentar pará-lo, se ele 


ignorasse isto e continuasse a tentar, dizendo: “Quero tocar no teu peito, tal como costumava tocar 


no peito do meu pai, já há muito tempo” o que faria Deus?  Sentir-se-ia ofendido?  Sentir-se-ia 


muito feliz.   


Quando as crianças crescem, deixam o colo dos pais, saem de casa, e atravessam rios e montanhas.  


Contudo, quando voltam para casa, vestem a roupa antiga, e tentam encostar a cabeça ao peito do 


pai, ele sentir-se-á alegre ou triste?  Mesmo um avô às portas da morte sentir-se-ia feliz e diria: 


“Vem, deixa-me sentir o teu toque”  (169-76, 25.10.1987) 


 


Como Deus é o Criador, o que há para adicionar a Ele?  Se algo se deve tornar maior, tem de 


incorporar e absorver algo, ou alguém tem de o fazer.  Por outras palavras, tem de absorver algo 


por si próprio, ou uma terceira pessoa tem de adicionar algo.  Mas quando o próprio Deus não tem 


nada para acrescentar a Si ou para absorver, como pode tornar-se maior, por Si próprio?  Este é um 


problema importante.  Não o discuto, porque se o fizesse, vocês falariam acerca disso 


descuidadamente e causariam problemas.  Assim, por favor investiguem isto.  É o vosso trabalho 


para casa.  Escrevam um artigo e eu dar-vos-ei uma nota.  (218-263, 19.8.1991) 


 


Como pensam vocês que o Deus absoluto começou originalmente?  Vocês pensam que Ele 


apareceu subitamente?  Vocês não são curiosos acerca disto?  Se falarmos acerca disto, os Cristãos 


dirão: “Oh, o Criador é sagrado, e isto é um insulto incrível.”  Que disparate!  Vocês não têm 


curiosidade de saber se Deus veio a existir, ou tem sempre existido?  Para tratar deste assunto , 







precisamos ter uma base lógica.  Dr. Yoon!  Como pensa que Deus veio a existir?  Não devia uma 
pessoa com um doutoramento em Física saber isto?  Não é uma vergonha, que um doutor em 


Física cubra a sua face desse modo?  Um membro da Igreja da Unificação também não poderá 


evitar de dizer: “Deus existe naturalmente,” mas este não é o caso.  Deus também precisa 


desenvolver-Se.  Esta é a resposta certa.  (218-263, 19.8.1991) 


 


Que é que tem o poder da beleza e harmonia sem igual, da criação?  Deus tem de ter estudado isto.  


Se Deus é uma pessoa e é como os seres humanos, embora Ele seja omnisciente e omnipotente, Ele 


quer, mesmo assim, entrar nesse lugar e dormir lá um sono descansado.  Ele não pode conservar os 


Seus olhos sempre abertos e dizer: “Seu louco, não descanses.  Trabalha noite e dia na restauração 


através da indemnização.”  Esse é o princípio de Deus, não é verdade?  É exactamente como a 


respiração.  Quando se exala, tem de se inalar.  Deus também precisa descansar depois de trabalhar.  


É para poder sentir a alegria do descanso que Deus trabalha.  Tudo acerca de Deus é baseado na 


relação mútua de dar e receber.  (164-70, 26.4.1987) 


 


Se Deus existe, que tipo de ser é Ele?  Ele é omnisciente, omnipotente e omnipresente, e não há 


nada que não possa fazer... mas, não importa quão poderoso e competente Ele possa ser, em tudo o 


que faz, que acontecerá se pedir que Lhe sirvam exclusivamente?  No mundo espiritual, têm de 


existir centenas de biliões de pessoas.  Que aconteceria se Deus dissesse lá: “Eu sou omnisciente, 


omnipotente, e absoluto, e, por isso, vocês têm de servir-me absolutamente”?  Que aconteceria se 


tudo estivesse na posição de ter de servir só Deus?  A essência da vossa consciência não seria 


capaz de aceitar essa obrigação eternamente, e isso, inevitavelmente, criaria conflitos.  O vosso 


coração entraria, inevitavelmente, em conflito com isso, em qualquer altura.  (138-75, 19.1.1986) 


 


Os únicos companheiros que Deus pode amar somos nós, seres humanos.  Deus não pode fazer 


outro Deus de entre as suas criaturas.  Porquê?  Vocês talvez pensem que o Deus omnisciente e 


omnipotente podia criar um outro Deus exactamente como Ele próprio, mas o que aconteceria 


como consequência?  Dois seres, que seriam o mesmo Deus, comeriam juntos , tocariam juntos as 


suas mãos, levantar-se-iam juntos, seguiriam um ao outro.  Assim, se eles actuassem exactamente 


do mesmo modo durante centenas de milhões de anos, como é que isso seria?  Pensem nisso.  


Quão horrível seria!  Os seus olhos virar-se-iam ao contrário em menos de um dia.  E como 


falariam eles?  Durante quanto tempo, pensam vocês, que Eles podiam falar um com o outro?  


Talvez nem durante três dias.  Eles diriam: “É tudo o mesmo. Está a matar-me!”  (141-26, 


16.2.1986) 


 


Qual é o centro da religião?  É Deus.  Certamente, há muitos nomes para Deus, mas o nome não 


importa.  Deus não pode ser dois.  A raiz é uma, e por isso Deus é uno.  Línguas diferentes 


utilizam nomes diferentes para um Deus, mas a origem última é uma só.  (210-199, 23.12.1990) 


 


O Céu e a terra não começaram a existir porque assim o quiseram, mas certamente através de 


algum motivo, e com base nalguma fonte de energia.  Considerando isto, no nível mais elevado 


tem de existir um agente fundamental de energia que, como companheiro sujeito central, move o 


Céu e a terra ou cria tudo o que existe.  Ao ser em tal posição chamamos Deus.  Os nomes 


atribuídos a Ele, por diferentes raças e línguas, não importam.  Este universo precisa, de qualquer 


modo, ter um centro.  Embora os seres existentes funcionem e se movam, este centro não se move 


juntamente com eles; tem de permanecer fixo eternamente, como o centro deste mundo relativo em 


movimento.  (154-298, 5.10.1964) 


 


 


 


 


 







5. Omnisciência e Omnipotência Funcionam de Acordo com Leis 


 


5.1. A omnisciência e omnipotência de Deus são baseadas em princípios 


  


Qual foi a motivação de Deus ao criar todas as coisas no Céu e na terra?  Temos de considerar os 


fundamentos disto.  Deus não precisa de dinheiro.  Não foi por causa de dinheiro, conhecimento, 


curiosidade, ou poder.  Não há nada que o Deus omnisciente, omnipotente e omnipresente não 


saiba.  Ele é o rei da sabedoria, da habilidade, do ouro, e pode também fabricar tantos diamantes 


quantos desejar.  Mas não precisa de diamantes.  Porque precisaria deles, quando os tem a todo o 


momento?  Só se precisa de algo quando não se tem.   


Quanto a conhecimento, o conhecimento de Deus, que criou as leis que controlam os elementos do 


universo, faz envergonhar os cientistas, que obtêm o seu doutoramento só por terem descoberto um 


aspecto diminuto de uma lei natural e se gabam disso com grande ostentação.  O mesmo acontece 


em relação à Arte.  A Arte é aprendida da natureza; não vem de outro lado.  Tudo se aprende na 


natureza, e não há nada que a natureza não tenha.  (182-121, 16.10.1988) 


 


Deus é omnisciente e omnipotente, e assim, porque precisaria de poder?  Porque precisaria dele, 


quando Ele pode mover o universo?  Ele não precisa de poder, porque é o Grande Rei do poder.  


Na história, não importa quão grandes foram os heróis, eles morreram, assim como morreram 


também os reis e imperadores de grandes nações; todos estavam a dançar sob a autoridade de Deus, 


antes de morrerem.  Deus não precisa de dinheiro ou conhecimento, de que nós precisamos.  (176-


165, 9.5.1988) 


 


O próprio Deus é absoluto, omnisciente, omnipotente, e omnipresente.  Não há nada que Ele não 


saiba, e nada que não possa fazer.  Sendo o Ser que permanece em tal posição absoluta, como o 


companheiro sujeito na posse de tudo, de que precisaria?  Embora Deus seja o companheiro sujeito, 


Ele precisa de ter o desejo de ser um companheiro objecto assim como um companheiro sujeito.  


Porquê?  Não precisamos só do leste; onde existe leste, precisamos do oeste; quando temos leste e 


oeste, precisamos de norte e sul; e quando temos norte e sul, precisamos de frente e trás, e acima e 


abaixo.  Deste modo, queremos formar uma esfera.  Por isso, o universo move-se com base no 


modelo de uma esfera.  (201-12, 28.2.1990) 


 


Que tipo de coisas pensam vocês que se podem encontrar no universo?  Pensam, ou não, que há 


estrelas feitas de diamantes?  Se o Deus omnisciente e omnipotente criou o universo, teria criado 


só uma estrela feita de diamantes?  (49-294, 17.10.1971) 


 


De que é que Deus gosta mais?  De sábios?  Não há nada especial acerca de sábios famosos.  Um 


sábio pode dizer que investigou isto e aquilo, mas isto não é mais que relatar acerca das fórmulas e 


princípios naturais criados por Deus – o sábio não os criou.   


Deus não gosta de sábios.  A seguir, de um presidente?  Pensam que Deus gosta do presidente 


Reagan?  De um presidente do mundo?  Deus é o presidente do universo.  De que precisaria o ser 


omnisciente, omnipotente e absoluto?  Ele também não gosta de poder.  Que se segue?  Dinheiro?  


Nem sequer se deve falar nisso.  (141-247, 26.2.1986) 


 


Deus é omnisciente e omnipotente.  Se Ele Se zangasse e atacasse a terra, tudo ficaria reduzido a 


fragmentos.  Mesmo presidentes de um país e pessoas que se distinguem da multidão morreriam, 


sem misericórdia, a um grito de Deus.  Precisa de poder?  Não. Isto é algo a que soldados rasos 


podem aspirar.  Quem gosta de poder?  O Diabo.  (210-18, 30.11.1990) 


 


Porque pensam vocês que Deus criou o Céu e a terra?  Se Deus dissesse: “Criei vocês só para 


mostrar o meu poder, omnisciência e omnipotência,” isto soaria bem?  Diriam as criaturas nascidas 


através do poder de Deus: “Agradecemos-Te, Deus, por nos Teres criado com o Teu poder”?  







Também, se Deus dissesse: “Criei-vos porque tenho muita sabedoria,” sentir-se-iam bem?  Que 
aconteceria se Deus dissesse: “Criei-vos porque tenho muita habilidade”?  Elas pensariam: “Se 


Deus me criou com habilidade ou poder, qual é a minha alegria, e que tem isso a ver comigo?  


Essa é a habilidade de Deus e não a minha, a sabedoria de Deus e não a minha, não é verdade?  


Quanto a mim, sinto-me tão impotente...”  Aí está o problema da ênfase na omnisciência e 


omnipotência.  (175-150, 16.4.1988) 


 


Presentemente, o Cristianismo fala acerca de Deus, o Pai omnisciente e omnipotente, mas 


omnisciência e omnipotência só funcionam na base de princípios e não sem eles.  Deus não faz 


coisas arbitrariamente, ou através de acções não baseadas em princípios.  As leis estabelecidas por 


um ser eterno são eternas.  Ele não muda arbitrariamente aquilo que estabeleceu.  A autoridade e 


dignidade de Deus, na Sua obediência à lei, são extraordinárias.  Deus é o primeiro a seguir 


absolutamente as leis que estabeleceu no que respeita à justiça e ao bem público porque elas estão 


de acordo com princípios celestiais.  Depois de Deus, as pessoas seguem-nas, e, em seguida, o 


universo.  Esta ordem não pode ser invertida.  Tal é o padrão ideal da criação humana.  (162-184, 


12.4.1987) 


 


Deus não pode fazer tudo sozinho.  Presentemente, os sacerdotes cristãos, talvez pensem que o 


Deus omnisciente e omnipotente, com o poder da criação, pode agir arbitrariamente, em qualquer 


altura.  Mas, isso não acontece.  Todos os seres existentes no Céu e na terra operam pelas grandes 


leis.  Mesmo Deus não as pode infringir e agir como deseja.  O presidente deste país tem de 


obedecer às leis escritas na base da constituição.  Existe uma grande comoção porque isto não está 


a acontecer, não é verdade?  (166-99, 30.5.1987) 


 


Isto pode parecer estranho, mas se Deus queria amor, porque não poderia criá-lo?  É porque se 


Deus criasse amor à sua vontade, Ele não teria onde permanecer.  É por isso que Ele não o cria, e 


isto é equivalente a ser incapaz de o fazer.  Compreendem o que estou a dizer?  Vocês poderão 


dizer: “Ah, como pode o Deus omnisciente e omnipotente ser incapaz de criar amor?  Não nos 


obrigaria isto a aceitar uma conclusão dualística ou politeísta?  Vocês podem duvidar do que eu 


disse, mas esta é a verdade.  (173-211, 18.2.1988) 


 


Presentemente, as pessoas falam acerca da natureza de Deus e dizem que Ele é absoluto, 


omnisciente, omnipotente, omnipresente, único, eterno, e imutável.  Mas que há de extraordinário 


acerca do facto de Ele ser absoluto?  Que há de extraordinário acerca do facto de Ele ser único?  O 


que tem a sua unicidade a ver connosco?  Estas são questões da maior importância.  Que há de 


extraordinário acerca da Sua omnisciência e omnipotência?  Qual é a relevância?  Que há de 


extraordinário acerca da Sua eternidade e imutabilidade?  Podem ser boas para Ele próprio, mas se 


não têm nada a ver connosco, seres humanos, são fúteis e inúteis.  Não podemos ter uma fé cega.  


Tudo isto tem de ser esclarecido.  (223-261, 12.11.1991) 


 


Não há nada que Deus não saiba.  Ele é omnisciente e omnipotente, tem autoridade plena, e é 


omnipresente.  Mas que tem isto a ver connosco?  Estou a perguntar o que tem a ver connosco.  


Vocês talvez digam: “Oh, como Ele tem plena autoridade, devia ser fácil para Ele governar-me.  


Como é omnipresente, devia ser fácil vigiar-me.  Como é omnisciente, analisar-me-á 


minuciosamente, e não deixará lugar para onde me possa escapar.”  Que utilidade haveria se Deus 


nos governasse através da Sua omnisciência e omnipotência?  (130-209, 22.1.1984) 


 


Com que governa Deus o Céu e a terra?  Pela lei, e a lei é a do domínio através do amor.  A lei 


universal existe para apoiar o modo do governo.  Deus criou os seres humanos, porque anseia pelo 


amor.  Ele podia ter permanecido Sozinho, mas para quê nos criou?  Porque precisa de amor 


expresso de maneira estimulante e impulsiva.  (121-103, 24.10.1982) 


 







5.2. Só amor é o padrão absoluto 


 


Há uma coisa que imobiliza Deus.  Ele é omnisciente e omnipotente, não é?  Contudo, apesar da 


Sua omnisciência e omnipotência, há uma coisa que não pode fazer como Lhe apetece.  Que é?  


Seria Ele incapaz de fazer ouro ou diamantes?  Teria falta de poder?  Mas há uma coisa que este 


ser omnisciente e omnipotente não pode fazer como Lhe apetece.  O que é?  É amor.  Amor.  


Vocês pensam que há amor no meu coração?  Há amor no vosso coração?  Basicamente sim.  Mas 


se dissessem: “Meu amor, meu amor, meu amor!” a vocês próprios, seriam loucos.  (142-269, 


13.3.1986) 


 


Pensam que Deus pode realizar amor por Si próprio?  Poderia o Deus omnisciente, omnipotente e 


único dizer: “Oh, sinto-Me feliz” sozinho?  Então, teríamos de dizer que também Ele teria 


enlouquecido.  Também, se eu dissesse: “Oh eu estou feliz, Oh meu amor!” só com base numa 


sensação de amor, as pessoas chamar-me-iam louco, não é verdade?  Mas se alguém tem algo tão 


pequeno, como um papel desperdiçado ou um lenço de assoar e diz: “Oh, um lenço da minha 


amada!” quem o criticaria?  O valor e autoridade de um companheiro objecto que pode representar 


o universo só é possível no mundo do amor.  (142-31, 3.3.1986) 


 


Estou a dizer que mesmo o Deus absoluto não pode sentir amor se estiver só.  Como o amor é 


encontrado somente numa relação mútua, não importa quão omnisciente e omnipotente Ele possa 


ser, não pode possuir amor sozinho.  Evidentemente, que Ele tem o potencial do amor, mas a 


estimulação e sinal do amor ocorrem só através do outro, não quando está só.  Isto é amor, o poder 


do amor.  (138-245, 24.1.1986) 


 


Temos pena de viúvos e viúvas, mas porquê?  Porque, embora tenham amor dentro de si, não têm 


nada para o pôr em acção.  Não importa quão omnisciente, omnipotente, e omnipresente Deus 


possa ser, o amor não opera quando não há um companheiro.  Com quem deseja o Criador do Céu 


e da terra ter uma relação?  Ele deseja envolver-se em amor, com Adão e Eva.  (130-21, 


11.12.1983) 


 


Deus gosta de amor, e de que espécie de amor gosta mais?  De verdadeiro amor.  Mas que é o 


verdadeiro amor?  A sua raiz não está em Deus .  Isto parece estranho, não é verdade?  O Deus 


omnisciente e omnipotente é o mestre do verdadeiro amor, e, contudo, Deus não quer que a raiz 


deste amor comece n’Ele.  Ele pensa que plantará a raiz numa pessoa que possa ser um objecto do 


Seu amor.  (177-269, 20.5.1988) 


 


Para quem criou Deus o Céu e a terra?  Para Si próprio, ou para as Suas criaturas, como suas 


companheiras?  Evidentemente, que podemos dizer que Ele os criou para Si, mas devíamos saber 


que Ele considera o companheiro objecto como muito importante, e isto é o modelo para toda a 


criação.  De todos os companheiros de Deus, o sujeito são os seres humanos.  O pensamento de 


Deus está centrado na felicidade humana.  Quanto a Deus, Ele é ser omnisciente e omnipotente, 


não é verdade?  (109-268, 2.11.1980) 


 


Deus é absoluto, omnisciente e omnipresente.  Então, pode também amar como Lhe apetece?  Não.  


Também está sujeito à lei do amor.  Então, que podemos dizer acerca de Deus?  Ele é omnisciente 


e omnipotente, não é verdade?  Se Lhe perguntar-mos: “Tu não és omnipotente?”  Deus 


responderá: “Sou omnipotente, mas não quando se trata de amor.”  Porquê?  (98-38, 8.4.1978) 


 


Deus não pode ser Deus por Ele próprio.  Que prazer seria esse?  Ele não tem preocupações a 


respeito de comida, alojamento, ou vestuário.  Pode tê-los na quantidade que deseja.  Pode querer 


entrar num avião e viajar no ar, mas sentir-se-á aborrecido dentro de uma hora.  Não importa quão 


omnisciente e omnipotente possa ser, e quanto se vanglorie de ser tão especial, não achará isso 







satisfatório.  O mesmo se passa connosco, seres humanos.  Por isso Deus não tem outra alternativa.  
Ele tem de sentir a alegria que deriva de ver algo valioso que Se esforçou para criar.  (161-116, 


11.1.1987) 


 


Que anseio motivou Deus a criar?  Pergunto que anseio motivou o ser absoluto a criar?  Ele é um 


ser omnisciente e omnipotente, que não precisa de ouro ou conhecimentos.  Não há nada de que 


precise, e assim pergunto porque criou os seres humanos?   


Qual foi a motivação fundamental da criação?  Não foi poder, conhecimento, ou possessões.  De 


que é que Deus precisou?  Da fundação do amor.  Também Ele é incapaz de sentir amor por Si 


próprio.  É por isso que a motivação da criação do Céu e da terra, e a sua origem, o alfa, é o amor.  


(149-149, 21.11.1986) 


 


De que tipo de amor precisa Deus?  Ele tem amor, mas só pode amar quando tem um companheiro.  


Todos vocês, têm amor?  Todavia, gostam de dizer: “Oh, que feliz me sinto, Oh meu amor!” para 


vós próprios?  O amor só opera quando há um companheiro.  Esta é a regra básica do universo.  


Não importa quão omnisciente e omnipotente Deus possa ser, sem um companheiro Ele sente-se 


sozinho e triste.  (94-262, 1.10.1977) 


 


Não importa quão grande, absoluto, omnisciente e omnipotente Deus possa ser, coisas boas não 


podem acontecer quando Ele está só.  A palavra felicidade ou amizade não faz sentido quando se 


está só; é possível falar acerca de felicidade e amizade unicamente nos casos em que existe uma 


relação mútua.  Não importa quão omnisciente e omnipotente Deus possa ser, Ele não pode ser 


feliz quando permanece só, sem fazer nada.  Digamos que um grande cantor cantou uma canção 


para si próprio.  Sentir-se-ia feliz por isso?  É necessário que alguém ouça a sua canção, porque a 


acção de dar e receber é necessária para que sintamos felicidade.  Do mesmo modo, para que Deus 


se sinta feliz, Ele não pode estar sozinho.  (65-20, 13.11.1972) 


 


Qual a origem que causou a existência de Deus?  De onde provém Ele?  São a omnisciência, 


omnipotência, ou autoridade absoluta?  Qual a utilidade de autoridade absoluta?  Quando alguém 


está só, qual é a finalidade de ter autoridade absoluta?  Não existe ninguém sobre quem seja 


exercida.  Quando se é um ser absoluto sozinho, qual a utilidade do conhecimento?  Qual é a 


essência de Deus?  Esta é a questão importante.  A essência de Deus é o amor, não um amor que 


procura ser servido, mas que procura servir.  (218-263, 19.8.1991) 


 


Mesmo o Deus omnisciente e omnipotente humildemente se rende perante o verdadeiro amor.  


Não importa quão grande o presidente da Coreia possa ser, ele também se rende em frente do 


verdadeiro amor.  Quando vocês amam a vossa esposa, quereriam, ou não, fazer-lhe uma vénia?  


Quereriam fazer mais do que isso.  Pensariam: “De onde, neste universo, veio a minha mulher, a 


quem não posso deixar de amar tanto?”  O simples pensamento da falta dela, paralisaria os vossos 


quatro membros.  A sua ausência seria um grande problema.  Quão feliz vos faz a sua presença!  


Mesmo o presidente, porque é feliz, ele não pode senão prosternar-se e dizer: “Minha querida, por 


favor ama-me, Eu amo-te!”  Nessa altura, a senhora sentir-se-ia feliz, ou não?  (211-83, 29.12.1991) 


 


Não importa quão omnisciente e omnipotente Deus possa ser, Ele não pode amar sozinho, como 


lhe apraz.  Vocês talvez digam que Ele pode amar como Lhe apetece, porque é omnisciente e 


omnipotente, mas este modo de pensar criaria um grande problema.  Conduziria ao argumento que 


o objecto de amor não é necessário.  Por esta razão, para poder sentir a estimulação e alegria do 


Seu próprio amor, Deus, como ser absoluto e central, precisa de um companheiro.  (208-233, 


20.11.1990) 


 


O próprio Deus precisa de um companheiro.  Ele também não pode realizar amor por Si próprio.  


Se eu exclamasse, entusiasticamente, num lugar onde não existe ninguém: “Oh, sinto-me tão feliz 







hoje,” as pessoas chamar-me-iam louco, não é verdade?  Mas exclamar isso faz sentido quando 
existe um companheiro.  Por mais que Deus seja omnisciente e omnipotente, qual seria o 


significado se dançasse sozinho, dizendo: “Oh, que bom, gosto do meu amor”?  É necessário 


compreender isto.  Mesmo Deus não pode realizar amor sozinho, mas unicamente quando tem um 


companheiro.  Esta é a questão.  (141-106, 19.2.1986) 


 


Entre as coisas existentes no mundo, nenhuma se pode comparar com Deus, porque Ele é 


omnisciente, omnipotente, e absoluto.  Deus também é eterno e tem existência independente.  Mas 


se existe algo que deseje, que é?  Não é dinheiro, conhecimento, ou poder; que é?  Só há uma coisa 


que Deus deseja absolutamente.  É algo absolutamente desejado simultaneamente pelos seres 


humanos e por Deus: verdadeiro amor.  (Bênção e Família Ideal – 302) 


 


5.3. Mesmo Deus obedece absolutamente ao amor 


 


Como Deus gosta de amor, pode tornar-se louco por causa dele?  Pode o Deus omnisciente, 


omnipotente, e maravilhoso, que criou o Céu e a terra, tornar-se louco por amor?  Há alturas em 


que um avô, que normalmente domina como um tigre, é humildemente dominado pela pequena 


avó.  Que faz com que isto aconteça?  É o anzol do amor, pelo qual ele é apanhado.  O amor tem 


um grande poder.  É por isso que Deus se rende, impotentemente, em frente do amor.  (137-84, 


24.12.1985) 


 


Se o talentoso, omnisciente e omnipotente Deus existe, de que gostaria?  A conclusão teórica mais 


lógica é que não pode deixar de gostar do amor, porque é melhor que os seres humanos.  Então, 


que é o amor de Deus?  Mesmo antes do começo do tempo, Ele tinha o amor que queria viver 


eternamente para os outros, e procurou praticar este tipo de amor.  (90-86, 19.12.1976) 


 


Vocês deviam ser filhos de Deus.  Que caminho querem percorrer para o conseguir?  Dinheiro?  


Diria Deus: “Sou omnisciente e omnipotente, e quero ser rico através do meu grande poder”?  


Conhecimento?  Todas estas coisas são secundárias.  Ele quer focar a Sua atenção no amor e diz: 


“Tenho de me unir completamente com esse amor.”  Vocês deviam dizer: “Só esse amor é o 


melhor.”  Quando tiverem ocupado completamente este amor, mesmo o Deus poderoso dirá: “Sim, 


sim!”  (69-181, 12.11.1973) 


 


Por mais que Deus possa ser omnisciente e omnipotente, pode Ele ordenar a homens e mulheres 


que obedeçam absolutamente a verdadeiro amor?  Para ter autoridade como o Pai, Ele devia 


ordenar: “Também obedeço absolutamente ao verdadeiro amor, e assim, vocês obedeçam ao 


verdadeiro amor, do mesmo modo que Eu.”  Se Deus pedisse aos Seus filhos e filhas que 


obedecessem a verdadeiro amor, sem que Ele próprio o fizesse, isso faria sentido?  Então Deus, no 


lugar do verdadeiro amor, tornar-se-ia um ditador.  Só quando diz: “Tal como obedeço ao 


verdadeiro amor, eterna e absolutamente, vocês, filhos e filhas, obedeçam eternamente ao 


verdadeiro amor”, dirão eles: “Ámen!”  Senão, ririam, dizendo: “O Pai vive como Lhe apetece, e 


só nós temos de obedecer?  Ora bolas!”  Haveria problemas.  Assim, temos de estabelecer o 


argumento que Deus também obedece absolutamente a verdadeiro amor.  (211-84, 29.12.1990) 


 


Por mais omnisciente e omnipotente que Deus possa ser, obedece absolutamente ao verdadeiro 


amor.  Como é que isto soa: bem ou mal?  Seria este verdadeiro amor bom, quando ouvido do 


oriente, e mau quando ouvido do ocidente?  É bom, quer seja ouvido do ocidente, sul, norte, acima 


e abaixo.  Dia e noite, através das quatro estações, e para além do tempo da juventude e velhice, 


será eternamente agradável ouvir o som de verdadeiro amor.  (211-75, 29.12.19909 


  


Deus, que reivindica poder absoluto, também está à procura de um lugar onde o amor possa habitar, 


um lugar onde o amor possa permanecer.  Também Deus absolutamente gosta do amor.  Quanto?  







Mais que do Seu poder absoluto, omnisciência, omnipotência, e omnipresença.  Deus tentará 
obedecer absolutamente ao verdadeiro amor, mesmo que isto O force a abandonar tudo.  Só assim 


fará sentido.   


Diz-se que Deus é o Pai da humanidade, não é verdade?  Então, pode Ele dizer aos Seus filhos e 


filhas que obedeçam absolutamente ao verdadeiro amor, quando a Sua vida não é centrada nele?  


Este princípio fundamental é indispensável.  Portanto, só quando o próprio Deus vive em 


obediência absoluta ao amor, pode educar os Seus filhos, dizendo: “Vocês deviam viver deste 


modo, porque Eu próprio também vivo”.  (207-261, 11.11.1990) 


 


O Deus absoluto também pensa: “Oh, embora Eu seja absoluto, omnisciente, omnipotente, e 


omnipresente, e tenha tudo, também quero viver em obediência a algo absoluto.”  Ele também tem 


o desejo de servir os outros.  Como Deus é assim, o Seu amor não exige que os outros O sirvam.  


Ele não devia amar de tal modo que peça para ser servido.  (201-115, 27.3.1990) 


 


Que produzirá unificação?  Como Deus é omnisciente e omnipotente, será a Sua omnisciência?  


Ou possivelmente, conhecimento?  Não.  Então, que a produzirá?  Poder?  O poder também não 


terá qualquer efeito.   


Por mais poderosa que a Primavera possa ser, não pode ser outra senão a estação em que as flores 


desabrocham.  Embora se possa dizer que o Verão é poderoso, não pode ser outra senão a estação 


onde as árvores e plantas se revestem de folhas grossas.  No Outono, elas secam.  Embora se diga 


que o Outono é a estação das colheitas, é incapaz de ultrapassar o Inverno.  De modo a ultrapassar 


estas limitações, as estações precisam sempre servir o sol como o seu centro.  Só então poderão as 


quatro estações triunfar; de outro modo, não poderão unir-se.  Que significa isto?  Quando Deus, 


com a tradição do Pai, entra na cena onde os filhos, filhas, irmãs, e irmãos estão a lutar, e diz: 


“Façam isto,” eles serão, ou não, unificados?  Aqueles que dizem que não, são loucos.  (221-190, 


24.10.1991) 


 


A Teologia moderna está destinada a declinar porque diz que Deus pode amar como quer, uma vez 


que é omnisciente e omnipotente.  Aqueles que dizem que podem amar sozinhos, sem o seu 


cônjuge, são loucos.  Então, pode Deus amar sozinho?  (209-81, 27.11.1990) 


 


Deus é omnisciente e omnipotente.  Como seria o mundo, se houvesse outro ser omnisciente e 


omnipotente igual a Deus, e os dois se amassem mutuamente?  Então, não haveria equilíbrio, e eles 


fugiriam um do outro.  Algo que ficasse preso entre eles seria incapaz de se movimentar; cairia 


para o lado.   


O fraco devia ir para o forte, e o forte para o fraco; só então se ajustarão exactamente no centro e 


se fixarão um ao outro.  O fraco quer o forte, e o forte, o fraco.   


As mulheres que gostam de homens efeminados deviam morrer.  O mesmo se poderia dizer em 


relação às mulheres que querem amar homens efeminados.  Quando uma mulher toca na mão de 


outra mulher, sente-se bem?  Quando mulheres dão as mãos, sentem-se bem?  Quando a mão 


suave de uma mulher segura outra mão suave, que mal se devem sentir!  Que má deve ser a 


sensação das duas mãos suaves!  É pior que morrer.  (167-300, 20.8.1987) 


 


6. Deus É Omnipresente através do Seu Amor 


 


6.1. Só o amor atravessa fronteiras livremente 


 


O coração de Deus não está só nas Suas palavras, mas também nas Suas criaturas.  No Céu e terra, 


o coração de Deus está em toda a parte.  É por isso que dizemos que não há lugar onde Deus não 


esteja, isto é, Deus é omnipresente.  Como as coisas que vocês observam têm o coração de Deus, 


se quiserem estar no Seu coração, devem ter o coração de as abraçar, assim como todas as coisas 


que existem no Céu e terra, como se fossem vossas.  Este é o coração de Deus.   







A pessoa que atinge o ponto mais elevado no caminho religioso é aquela que vive eternamente no 
coração de Deus.  A pessoa cujo coração canta eternamente, mesmo quando vê uma ave a voar ou 


uma flor perfumada, não vive entre todas as coisas da criação, mas no coração de Deus.  (8-180, 


13.12.1959) 


 


Então, como sentimos a omnipresença de Deus?  Devíamos sentir o ar como a respiração de Deus, 


e quando há uma tempestade, senti-la como o suor que Ele tem derramado para ultrapassar o Seu 


sofrimento por causa do mundo.  Quando vocês observam o sol, deviam saber que ele simboliza os 


elementos de vida do universo inteiro.  Aprendam do sol o amor de Deus.  Ele criou a natureza 


como um livro de texto para ajudar os Seus filhos e filhas a sentir o Seu coração e dar-lhes alegria.  


Se há alguém que, à vista de uma folha, possa pensar nela como se fosse sua filha, essa pessoa está 


perto da santidade.  (59-101, 9.7.1972) 


 


Como Deus é omnipresente, queremos assemelhar-nos à Sua omnipresença; como Ele é 


omnisciente e omnipotente, também queremos ser omniscientes e omnipotentes; e como Ele é 


único, também desejamos ser únicos.  A isto se chama semelhança.  Queremos assemelhar-nos a 


Deus, porque fomos criados à Sua semelhança.  Queremos governar o Céu e terra inteiros.  Em 


todas estas coisas, assemelhamo-nos de perto a Deus.  (26-167, 25.10.1969) 


 


Devíamos viver uma vida de profunda experiência emocional através do amor.  Assim, quando 


Deus está triste, estou triste, e quando está feliz, sinto alegria.  Quanto a um filho de piedade filial, 


mesmo quando ele está a milhares de quilómetros de distância dos pais, ele sente sempre amor por 


eles.   


No que respeita à omnipresença de Deus, onde está Ele?  Não está no conhecimento.  O amor, no 


entanto, é diferente.  O que faz a omnipotência sensata e possível, ultrapassando extremos, é o 


coração terno dos pais para com os filhos.   


No caminho do amor, o amor dos pais é omnipresente; não existe lugar onde não esteja.  Isto só é 


possível com amor.  Só o amor pode governar completamente o filho.  É aqui que se manifesta a 


autoridade omnipotente.  (59-101, 9.7.1972) 


 


O amor tem atributos extraordinários.  Quando se permanece na posição de unidade com o amor 


verdadeiro, absoluto e imutável de Deus, recebe-se a autoridade de permanecer onde Ele está e 


vive-se com Ele todo o tempo.  Então, seremos capazes de ver Deus, mesmo sem fechar os olhos.  


Aquele que sentiu profundamente o coração sofredor de Deus, parará na estrada e chorará; um tal 


mundo de profunda experiência emocional existe.  Mesmo no mundo da Queda, o amor de mãe é 


tal que quando um filho tem um acidente longe dela, ela apercebe-se disso. Ela acordará do seu 


sono, gritando o seu nome.  Não acontece isto frequentemente?  (201-356, 30.4.1990) 


 


Então, qual é mais importante, uma artéria, ou uma veia?  São iguais.  E entre Deus e os seres 


humanos, qual é mais importante?  Também são iguais.  Em termos de amor, se Deus é a artéria, 


os seres humanos são as veias, e por isso têm o valor e privilégio de serem iguais a Deus.   


Em que base podemos falar acerca de unicidade no Céu e na terra, e de omnisciência, 


omnipotência e omnipresença?  Em que base podemos dizer que tudo está relacionado comigo?  


Com base no amor.  Isto é algo que podemos compreender.  (109-146, 1.11.1980) 


  


Quem é Deus?  É o rei da ambição.  É omnipresente.  Então, tem de ser muito ambicioso, visto que 


não há lugar onde não esteja!  Não devíamos chamar-Lhe ambicioso, mas, de qualquer modo, Ele é 


muito ambicioso.  (121-70, 24.10.1982) 


 


Vocês pensam que Deus pode ser absolutamente obediente? Embora Ele seja um governante 


absoluto, como um ditador, se não pudesse ser absolutamente obediente, poderia governar as 







coisas no nível mais elevado, mas não aquelas no nível mais baixo.  A própria palavra 
omnipresença, tornar-se-ia um termo contraditório.   


Deus assemelha-se a nós.  Uma mãe e um pai assemelham-se aos seus filhos e filhas, não é 


verdade?  Dizemos que Ele é o nosso Pai.  Deus, também, deseja viver em obediência absoluta.  Se 


isso não acontecesse, que solitário Se sentiria!  (192-29, 2.7.1989) 


 


Se há alguém que contemple um quadro de um pintor, dia e noite, completamente intoxicado, e 


derrame lágrimas de espanto, o pintor sentir-se-á ofendido?  Se existir tal pessoa, ele quererá levá-


la para a sua sala de estar e perguntar-lhe-á as suas razões.  Pensaria o pintor que essa pessoa seria 


louca se dissesse: “Oh, este quadro é tão belo que anseio contemplá-lo e quero permanecer em 


frente dele”? 


Embora vocês possam não compreender Deus, julgando pela Sua omnipresença, que permeia o 


universo, Ele existe como amor e não como mestre de conhecimento.  Assim, tentem compreender 


e redescobrir Deus com base na questão: “Como posso sentir profundamente a ressonância de 


amor em todos os aspectos da vida?”  (59-103, 9.7.1972) 


 


6.2. O amor permeia o universo inteiro 


 


Deus é absoluto, mas porquê?  Porque obedece ao amor absolutamente.  Esta resposta fá-los felizes, 


não é verdade?  Deus também é omnipresente.  Não há nenhum lugar onde não se possa sentir o 


Seu amor.  (223-246, 10.11.1991) 


 


O amor de Deus é mais que suficiente para abraçar o universo, e ocupa a posição central.  Deus é o 


ser central do amor, que mantém a maior fundação.  Quando Ele se move, todas as coisas pequenas 


se movem também.  Tudo está contido num grande círculo, não é verdade?  É por isso que faz 


sentido dizer que Deus cobre todo o mundo e o universo inteiro.  (205-33, 7.7.1990) 


 


Sem Ele, o universo ficaria completamente vazio, ou pareceria vazio.  Mas, como Deus existe, está 


completamente cheio.  Porquê?  Porque existe amor.  Assim, mesmo quando estamos sós, o 


universo está cheio, se sentirmos que Deus está lá.  Ele está em toda a parte.  Começamos a sentir 


que Ele está em toda a parte.  Portanto, dentro do amor podemos conhecer a profunda inspiração 


proveniente da Sua omnipresença.  Mas, quando não conhecemos Deus, tudo fica vazio; é como se 


nada existisse.  (91-323, 1.3.1977) 


 


Quando o sujeito do amor está ausente, sentimo-nos como se nada existisse, mas, quando está 


presente, tudo fica cheio.  Chegamos à conclusão que, só quando estamos cheios de amor, tudo 


fica cheio e, assim, podemos dar infinita e verdadeiramente.  Dar e receber permite a realização e a 


multiplicação do nosso ideal.  O mundo do amor transcende a distância.  A velocidade do amor é 


tal que mesmo a luz não o pode ultrapassar.  A coisa mais rápida e também a mais brilhante é o 


amor.  A coisa mais completa e também aquela que enche tudo mais completamente é o amor.  


(95-39, 11.9.1977) 


 


Que é o amor?  É aquilo que lubrifica e o contracarril sobre o qual as coisas podem revolver.  Sem 


amor, não há lubrificação.  Os automóveis precisam de lubrificação para poderem mover-se.  


Movimento precisa de lubrificação.  Tudo, precisa de lubrificação para se mover; e só o amor 


fornece a lubrificação que proporciona a maior alegria.  Como a sua raiz é o Deus omnipresente, 


não desaparece.  (180-161, 22.8.1988) 


 


O amor é como um nervo.  Do mesmo modo que puxar os cabelos puxa o corpo inteiro, só o puxar 


do amor puxa o universo inteiro, e só o mover do amor move o universo inteiro, em harmonia.  


(89-90, 4.10.1976) 


 







Se há um companheiro sujeito neste universo que pode encher o coração de cada pessoa, que 
espécie de companheiro é ele?  Ele tem de ser o centro absoluto.  Precisamos de um ser absoluto, 


que encha completamente, com amor, qualquer coração.  Assim ele tem de ser um ser infinito e 


absoluto.   


Quanto amor pensam vocês que Deus tem, para poder encher o coração dos biliões de pessoas que 


vivem actualmente?  Tem de ser incondicional.  É por isso que precisamos das palavras 


omnisciência, omnipotência, e omnipresença.  Elas são palavras de que Deus precisa.  (116-240, 


1.1.19829 


 


7. Avaliação das Perspectivas Existentes sobre Deus 


 


7.1. As doutrinas existentes sobre Deus são contraditórias 


 


São várias as questões suscitadas pelas doutrinas religiosas.  Elas incluem:  Deus existe na 


realidade?  Diz-se que Ele é omnisciente, omnipotente, omnipresente, sumamente bom e belo, um 


Ser de amor, o Senhor do julgamento, e o Pai dos seres humanos, mas como sabemos que estes 


atributos são verdadeiros?  Porque criou Deus o universo, quando podia muito bem ter 


permanecido sossegado, consigo mesmo?  Qual a finalidade da criação do mundo?  A criação deve 


ter seguido um certo método, e assim, qual foi esse método?  Porque é que o mundo criado pelo 


Deus de absoluta bondade é atormentado pelo fenómeno da sobrevivência dos mais bem dotados?  


Diz-se que a Queda humana conduziu ao mundo do pecado, mas porque caíram os seres humanos 


criados pelo Deus perfeito?  (122-302, 25.11.1982) 


 


Deus tem muitos problemas.  Se Ele é omnisciente e omnipotente, porque permitiu que Jesus fosse 


crucificado? A salvação é impossível sem a cruz?  Como responder a estas perguntas?  Se Deus é 


omnisciente e omnipotente e mesmo assim não pôde salvar Jesus, tal Deus é um ser cruel, que 


devíamos expulsar do nosso meio.  Como podemos acreditar n’Ele?  (136-128, 22.12.1985) 


 


Não há ninguém que tivesse procurado compreender, investigando na raiz, porque é que Deus se 


lamenta devido à Queda; qual é a relação entre Ele e os seres humanos; e como um Deus 


supostamente omnisciente e omnipresente se tornou num ser tão impotente.  (133-216, 19.7.1984) 


 


Até agora, embora muitos teólogos e médiuns tenham sabido da existência de Satanás, não 


puderam compreender porque é que o Deus omnisciente e omnipotente não pôde evitar que 


Satanás se Lhe opusesse.  Isto é um problema mesmo no mundo espiritual.  Regra geral, sempre 


que tentamos ir para o lado de Deus, Satanás interfere.  Satanás opõe-se a Deus em muitas 


direcções, mas porque é Deus incapaz de intervir e puni-lo?  Isto tem sido um enigma até agora, e 


mesmo o mundo espiritual desconhece a razão.  (133-86, 10.7.1984)   


 


O Deus omnisciente e omnipresente tem estado a conduzir a humanidade através das dezenas de 


milhares de anos de história. Porquê, então, a história não se move na direcção do mundo de 


bondade, mas, em vez disso, se tem encaminhado para um mundo de desespero?  Este é um 


problema sério, que pode conduzir à conclusão que Deus não existe.  Se Deus não existisse, seria 


possível realizar no futuro, o mundo dos ideais humanos, paz, e utopia?  Através da história, 


muitos pensadores e filósofos sérios falharam na sua busca de um tal mundo e deixaram-no no seu 


estado presente.  Considerando este facto, não podemos assumir que tal mundo de esperança possa 


vir a realizar-se no futuro.  (130-18, 11.12.1983) 


 


Porque é que o Deus omnisciente e omnipotente deixa Satanás sozinho?  Ele podia simplesmente 


executá-lo uma noite, partindo-lhe o pescoço, mas porque o deixa sozinho?  Porquê?  Esta é a 


questão de resposta mais difícil, em religião.  É este um problema simples?  (127-112, 5.5.1983) 


 







Muitos crentes acreditam que Deus está sentado no trono de glória, como um ser omnisciente, 
omnipotente, e omnipresente, com autoridade absoluta.  É por isso que dizem que Ele não tem 


nada a ver com conceitos como sofrimento ou tristeza.  O Cristianismo chama a Deus o Pai, e diz 


que todos os crentes que Lhe chamam Pai se devem arrepender e praticar fé, no mundo do pecado.  


Deus e os seres humanos estão relacionados como pai e filhos, e, contudo, são completamente 


opostos.  (123-154, 1.1.1983) 


 


O Cristianismo de hoje diz: “Deus é o ser sagrado, omnisciente, omnipotente, e o juiz que preside 


ao julgamento de todas as pessoas.”  Vocês gostam de juízes?  Se um juiz trabalhar durante dez 


anos, adoecerá e morrerá; se não morrer, cairá pelo menos seriamente doente.  Se não adoecer, é 


uma pessoa falsa.  Os juízes passam, por vezes, sentenças de morte e, contudo, os seus veredictos 


não podem ser absolutamente certos.  Há muitas formas diferentes de analisar a situação, mas, 


mesmo assim, os seus julgamentos decidem sobre a vida ou morte de alguém.  Este é um assunto 


sério.  As leis humanas não podem ser absolutas do ponto de vista da lei universal.  Por esta razão, 


uma pessoa sensata adoeceria, depois de ser juiz durante dez anos.  (198-285, 5.2.1990) 


 


Então, se existe um Deus que é o grande Mestre deste Céu e terra, devíamos perguntar-Lhe.  


Presentemente, muitos Cristãos dizem que Ele está sentado no trono como o ser omnisciente, 


omnipotente e omnipresente.  Eles dizem que, como o Juiz, Ele envia as pessoas más para o 


inferno e as pessoas boas para o Céu.  Mas se Deus sentisse alegria vendo isto, seria um Deus 


louco.  Ele habita no lugar de bondade absoluta, que transcende o bem e o mal.  (194-32, 


15.10.1989) 


 


Os sacerdotes cristãos dizem que Deus está sentado no trono, como o ser omnisciente, omnipotente 


e omnipresente, mas seria isso interessante?  Se Ele Se sentasse num trono, durante dezenas de 


milhares de anos, fazendo nada, as Suas nádegas não se tornariam flácidas?  Se vocês gostam de 


estar sentados, tentem fazê-lo só durante três dias, e vejam o resultado.  (192-29, 2.7.1989) 


 


Então, que está Deus a fazer?  De acordo com o Cristianismo, Deus está sentado num trono, em 


glória eterna…Mas, se está sozinho, que espécie de glória é essa?  Está Deus sentado num único 


lugar durante toda a eternidade e dizendo: “Oh, gosto tanto do meu poder, deste poder omnisciente, 


omnipotente e sobrenatural…”?  Realmente?  Para que serve isso?  Também Deus tem estado 


sempre a viver por amor.  A lógica disto é inegável.  (191-22, 24.6.1989) 


 


Se Deus pudesse fazer tudo como Lhe apraz, porque deixou Ele os seres humanos deste modo, 


através da longa história humana, cuja duração é avaliada de oitocentos e cinquenta mil até um 


milhão e quinhentos mil anos?  Então, podíamos chegar à conclusão que Deus não existe.  Não 


podíamos nem mesmo falar acerca de um Deus omnisciente e omnipotente.  Tudo isto é ridículo.  


Porque não pode Deus fazer o que Lhe apetece?  Porque está limitado pelas circunstâncias.  (162-


186, 12.4.1987) 


 


Que aconteceria se os seres humanos não tivessem caído?  O Cristianismo de hoje ensina que Deus 


é omnisciente, omnipotente e sagrado, enquanto nós seres humanos somos profanos, mas isto está 


errado.  Vão para o mundo espiritual e vejam.  Eles, também, chamam a Deus “Pai”, tal como as 


pessoas no mundo de hoje.   


Quem é este pai?  Se o Deus sagrado fosse incapaz de estabelecer uma relação com os seres 


humanos, poderíamos chamar-Lhe Pai?  Isto é uma contradição lógica.  É completamente 


contraditório.  Mas o que estou a dizer faz sentido.  (240-191, 13.12. 1992) 


 


Porque estou a dizer isto?  Deus criou os seres humanos como seus filhos e filhas, mas viu-os Ele 


dançar e cantar, enquanto O louvavam?  Como caíram e foram expulsos, esse dia ainda não chegou.  


Mas os cristãos desconhecem as circunstâncias de Deus.  Eles pensam que Ele é um ser glorioso e 







capaz de fazer tudo o que quer, porque é omnisciente e omnipotente.  Mas então, a questão é, 
porque não tem sido capaz de salvar os seres humanos durante milhares de anos?  Como 


responderiam a esta pergunta?  A razão é que os seres humanos cometeram pecado.  Uma vez que 


foram eles que o cometeram, são eles que têm de liquidá-lo.  (226-304, 9.2.1992) 


 


Que é que Deus absolutamente deseja?  Esta é a questão.  Que quer Deus?  Que quer Ele 


absolutamente?  Habilidade?  O Cristianismo de hoje ensina que Ele, como omnisciente, 


omnipotente e justo Senhor do Julgamento, envia as pessoas boas para o Reino do Céu e as más 


para o inferno.  Vocês gostariam desse tipo de juiz?  Gostam de juízes, no mundo secular?  Não é 


maldoso de Deus enviar algumas pessoas para o inferno e outras para o Reino do Céu?  A 


conclusão é que isto seria injusto.  (211-75, 29.12.1990) 


 


A teologia cristã afirma que Deus, o Criador, é sagrado, mas as Suas criaturas são profanas.  


Contudo, este ponto de vista contradiz o princípio original da formação do universo.  A ideia 


principal do Cristianismo é supostamente o amor, mas como é que o pecador profano e o Deus 


sagrado se podem unir?  Dêem-me a base teórica.  Sem estabelecer a base para responder a esta 


importante questão, qualquer conclusão é fútil e falsa.  É por isso que Ele também precisa de um 


companheiro a quem absolutamente deseja obedecer, servir e possuir, mesmo ao custo da Sua 


própria vida.  (204-100, 1.7.1990) 


 


Os teólogos cristãos de hoje dizem: “Agora é a altura de criticar a fé como um todo.  Agora é a 


altura de reexaminar todas as doutrinas de Deus e visões da vida.”  As correntes teológicas têm até 


agora defendido a ideia que as criaturas não podem permanecer na mesma posição que o Criador 


sagrado.  Mas então, como pode amá-las?  Pode Deus amar sozinho?  Que são essas coisas a que 


chamamos paz e felicidade?  Pode Deus tê-las por Si próprio?  Como responderiam a esta pergunta?  


Ele precisa de um companheiro objecto.  (77-317, 30.4.1975) 


 


Qual foi a motivação que conduziu à criação do mundo?  Deus criou o Céu e a terra porque precisa 


de amor.  É por isso que a doutrina de Deus da teologia cristã actual está errada.  Ela defende que o 


Deus absoluto de poder, só precisa de poder.  Assim, a cultura cristã causou derramamento de 


sangue, onde quer que fosse.  Isto permite-nos prever que, embora a cultura ocidental se tenha 


estado a desenvolver seguindo a cultura cristã, esta cultura terá um impacto devastador no mundo 


dos Últimos Dias.  (209-29, 25.11.1990)  


 


A história está a encaminhar-se para a era da ciência.  Com o advento da era do desenvolvimento 


científico, na qual as bases fundamentais de tudo são investigadas e a nossa origem é procurada 


através do estudo da origem das espécies, a religião não pode senão seguir este movimento. 


Assim, uma religião tem de aparecer que possa explicar a realidade do mundo e a criação, e provar 


a existência de Deus, com uma filosofia convincente.  Como ainda não existe tal religião e Deus é 


um ser vivo, Ele tem de preparar o seu aparecimento.  (211-139, 30.12.1990) 


 


Se os seres humanos são criados pelo ser absoluto, para praticar o Seu amor, é claro que houve 


uma motivação e finalidade por detrás da criação humana.  Para revelar a motivação e finalidade, a 


doutrina correcta de Deus, que explica quem é o ser absoluto, tem de ser estabelecida primeiro.  O 


estabelecimento da doutrina correcta de Deus, revelará a Sua finalidade e motivação na criação e 


esclarecerá a razão pela qual temos de praticar amor absoluto pela causa da paz.  (110-253, 


27.11.1980) 


 


Se o Deus absoluto, eterno, único e imutável existe, tem de ser possível investigar a origem do 


amor, ideais, paz e felicidade verdadeiros, de uma nova perspectiva centrada n’Ele.  A partir desta 


perspectiva poderemos consolidar pontos de vista sobre Deus, sobre a vida e as coisas materiais, 







em linha com o próprio ponto de vista de Deus, e, a partir daí, poderemos finalmente dar as boas-
vindas a um mundo de paz e felicidade.  (77-260, 14.4.1975) 


 


A causa principal dos conflitos religiosos reside na ambiguidade das doutrinas da realidade última.  


O ser absoluto é uno, e não pode haver dois ou três seres absolutos.  Contudo, os líderes de cada 


religião proclamam que só o seu ser absoluto é o verdadeiro Deus e os outros deuses são falsos.  


Como resultado, cada religião tem o seu ser absoluto, e isto estabelece a contradição que há muitos 


seres absolutos.  Como isto conduz à conclusão que os deuses de todas as religiões não são mais 


que deuses relativos, o sistema de valores absolutos, isto é, a teoria relacionada com o amor e 


verdade de Deus, que supostamente deve ser estabelecida através de cada religião, ainda 


permanece relativa.   


Por outras palavras, a conclusão é que as religiões que apareceram até agora não podem 


estabelecer um sistema de valores absolutos para dissipar a confusão.  Isto resulta inevitavelmente 


do facto de nenhuma religião, até hoje, ter sido capaz de apresentar a explicação correcta acerca do 


Ser absoluto.  (122-302, 25.11.1982) 


 


Cada religião tem o seu próprio ser absoluto, como base da sua doutrina.  O ser absoluto do 


Judaísmo é Jeová, o do Cristianismo, Deus, e o do Islão, Alá.  O Confucionismo e Budismo não 


especificam um ser absoluto, mas uma vez que a benevolência (仁), como a virtude básica do 


Confucionismo, está relacionada com o mandato celestial, o Céu pode ser encarado como o ser 


absoluto do Confucionismo.  Além disso, como o Budismo ensina que todos os darmas mudam, 


enquanto a verdade se encontra na realidade de quem nós somos verdadeiramente (眞如), por 


detrás dos darmas, podemos dizer que tal realidade é o ser absoluto do Budismo.  (122-300, 


25.11.1982) 


 


A doutrina da realidade última para a nova religião tem de revelar que os seres absolutos das 


diferentes religiões não são deuses separados, mas um só e mesmo Deus.  Ao mesmo tempo, 


revelará uma visão global de Deus e o facto que todas as religiões constituem uma fraternidade 


estabelecida por Ele, demonstrando que as suas diferentes teologias compreenderam um aspecto 


particular dos Seus atributos.  A nova religião revelará Deus completamente.  Além disso, ao 


revelar a natureza de Deus e a motivação, finalidade, e lei da criação, a doutrina da realidade 


última deve explicar que estas finalidade e lei governam o movimento de todas as coisas no 


universo, e que as normas humanas estão de acordo com esta lei universal, isto é, o caminho 


celestial.  (122-303, 25.11.1982) 


 


A grandeza do Princípio da Unificação é que explica a criatividade em termos concretos e ajuda-


nos a compreender como a criação se desenvolveu.  Em seguida, fornece um argumento 


substancial em relação ao modo como a Queda ocorreu.  Adicionalmente, tem uma visão da 


história; explica claramente como Deus tem estado a trabalhar diligentemente para recriar a 


humanidade caída; e revela logicamente que, através deste processo de restauração, chegaremos ao 


mundo que Ele tinha como objectivo realizar.  (208-296, 20.11.1990) 







Capítulo 2 – Deus e a Obra da Criação 


 
Deus e a história da criação 


 


1) A motivação de Deus para a criação é o amor 


 


1. A história da criação é um investimento completo 


 


A criação de Deus do céu e da terra não teve como objectivo o estabelecimento da vida, mas a 


manifestação e harmonização do ideal de amor. 


 


Os cientistas dizem que o universo consiste de energia, e energia deu nascimento ao universo.  Mas 


isto não é verdade.  A electricidade não opera porque existe energia primeiro; em vez disso, a 


electricidade apaece através da acção; e antes da acção têm de existir elementos positivos e 


negativos, isto é os parceiros sujeito e objecto.  Acção não pode ocorrer por elementos isolados, e, 


assim, são necessários os parceiros sujeito e objecto.  Acção requer elementos positivos e negativos, 


e gera electricidade.  Do mesmo modo, energia aparece só através da interacção entre os 


companheiros sujeito e objecto.  Assim, o universo não apareceu de energia como dizem os 


cientistas de hoje.  O que acontece primeiro é acção, não energia.   


 


Que aparece primeiro, amor ou vida?  O amor.  Só porque a terra veio da vida de Deus, não 


dizemos que a vida aparece primeiro.  Dizemos que o amor aparece primeiro.  Embora Deus 


começasse a criação do céu e terra com vida, a fonte e motivação da vida é amor.  A razão pela qual 


a vida apareceu, é o amor.  Porque criou Deus o céu e a terra?  Embora Ele seja um Ser absoluto, 


não pode sentir alegria sozinho, e mesmo que a sentisse, não poderia sentir a estimulação da alegria; 


é por isso que criou.  Por mais que o Ser absoluto diga, “Sou o Ser absoluto, o mestre do amor e da 


vida, “ sozinho não pode sentir a estimulação do amor e da vida que o faz sentir que o céu e a terra 


estão dentro do Seu corpo. 


 


Se Deus tivesse pensado só em si próprio, teria criado o céu e a terra?  A Criação significa um 


investimento de energia.  A grande esperança dos artistas é fazer a melhor obra de arte possível.  


Eles investem todo o seu esforço de modo a criar grandes obras de arte.  Um bom trabalho só 


aparece quando investem tudo, e pensam que não podem investir mais.  Criação começa com o 


investimento de si próprio, e só é possível quando energia é investida.  Sem o investimento de 


energia, nada aparece.  De acordo om o princípio que um companheiro objecto completo só aparece 


através de um investimento completo, Deus, como o companheiro sujeito, investiu-se a Si próprio 


completamente na criação do seu companheiro objecto; Ele começou o movimento, não para Si 


próprio, mas para o Seu companheiro objecto, e isto é a criação.   


 


Criação significa um investimento de energia.  Quanto investiu Deus?  Algumas pessoas pensam 


que Deus criou com a palavra como se se tratasse de uma peça teatral, dizendo “Deste modo, 


daquele modo.”  Mas, não.  Deus completamente investiu vida, amor, e ideal verdadeiros.  Não 


amamos algo para o qual não trabalhámos duramente, sem o investimento do nosso sangue e carne.  


Assim, as situações antes da criação e depois dela, são diferentes.  Antes da criação, Deus pensou 


em Si próprio, mas depois de começar a criar, serviu o companheiro objecto.  Eu não existo para 


mim próprio mas para o meu companheiro, para os meus filhos e filhas.  Foi isto que aconteceu. 


 


A criação de Deus do céu e da terra significa que Ele investiu a Sua essência.  Afinal, isto significa 


que investiu energia, e o investimento de energia significa uma redução da Sua essência.  Deus 


criou o mundo como Seu companheiro através do amor, e investiu-Se a Si próprio de modo a 


cumprir a Sua vontade.  Ele preparou o Seu investimento de tal modo que produzisse fruto não Nele 


próprio, mas no Seu companheiro.  Investindo, Deus não sentiu distância, mas satisfação, porque 


criou através do amor. 







 
Mesmo depois de tomar o pequeno almoço, quando trabalhamos duramente sentimo-nos cansados 


rapidamente.  Porquê?  Porque, quando energia é investida, é consumida.  Em tudo o que fazemos, 


não existe nada de bom acerca de perda.  As coisas, para serem boas, precisam de um aspecto 


positivo.  Do mesmo modo, a criação de Deus, para ser boa, tem de ter um aspecto positivo.  Então, 


quando pode Deus encontrar algo que possa ser um elemento positivo?  Aqui está o padrão da 


perfeição dos seres criados.  Existe um ponto, a partir do qual, todo o investimento feito até lá, 


começará a produzir resultados.  O mesmo se aplica a Deus.  Se fizermos esforços com um desejo 


sincero de fazer algo e ultrapassamos um limite, o resultado aparece sem falha.  Esta é a lei do 


universo, que se aplica também a Deus.  Ao criar os seres humanos, Ele investiu energia e 


consumiu-Se a Si próprio.  Mas depois de criar os seres humanos, tendo investido completamente 


tudo o que podia ser investido, os seres humanos aperfeiçoados não desaparecem.  Quando tiverem 


atingido a perfeição, voltarão para Deus.  Ao voltar, não o fazem com um valor mais pequeno que o 


investimento, mas com um valor acrescentado.   


 


Como começou o universo?  Quanto a Deus, tudo começou com o serviço aos outros e investimento 


de Si próprio.  Então, como fica Deus depois de Se consumir a Si próprio para criar o Seu 


companheiro?  Aqulo que obtém depois de se consumir a Si próprio, é o amor.  Enquanto tiver 


amor, Ele fica feliz, por mais que Se tenha consumido.  Como este conceito é o amor, Deus 


começou a criação através de amor.  Ele não fez algo que Lhe ocasionasse uma perda.  O 


investimento é uma perda, mas porque pensam vocês que Deus o fez?   Como o amor tem o poder 


de mais do que encher tudo, depois de Se consumir e de Se investir a Si próprio, Ele obteve amor 


como recompensa.  O verdadeiro amor não se torna mais pequeno quando é investido, mas, quanto 


mais se move, maior se torna.  Senão, se se tornasse mais pequeno, Deus seria consumido devido ao 


investimento.  Mas é exactamente o contrário.  O verdadeiro amor, quanto mais é investido, tanto 


maior se torna.   


 


Como o amor tem a capacidade de criar, não se cansa.  Se vocês tiverem um coração de amor, 


nunca se cansarão porque têm o poder do amor, o qual é sempre reabastecido com mais que a 


energia consumida, por mais que esta seja investida.  É por isso que, não desgostamos de investir, 


embora seja duro e doloroso.  Como investiríamos, se não gostássemos?  No caminho do amor, não 


se pode guardar antipatia eternamente.  A essência de Deus não contém o conceito de inimigo, nem 


o de mal.  Isto é porque existe rodeada de amor. 


 


Por isso, investam e tornem a investir com base no ideal de Deus da criação.  Quando investem 


podem revolver continuamente.  Tomando o ar como exemplo, se existir uma área de absoluta baixa 


pressão e outra de absoluta alta pressão, emergirá uma área de pressão média.  O Céu desce, embora 


ninguém o chame.  Assim, aqueles que querem investir mais de cem por cento, são sempre cheios 


pelo Céu.  É deste modo que o princípio do universo opera.  Como o investimento completo e 


esquecimento daquilo que se investiu, está conectado com movimento eterno, a lógica da vida 


eterna emerge a esse nível.  Vida eterna.  Senão, onde assenta o princípio da unificação?  Quando 


servimos os outros, podemos revolver continuamente, não é verdade?  Para onde vamos depois de 


revolver continuamente?  Tornamo-nos cada vez mais pequenos e subimos.  Quando algo revolve e 


se alarga, desce, mas como, neste caso, se sobe a pouco e pouco, Deus não tem outra alternativa 


senão por os pés nos ombros de Adão e Eva. 


 


Porque criou Deus o céu e a terra?  A criação significa investimento de energia.  É um investimento 


de energia, e investimento de energia significa consumo de si próprio.  Por mais omnisciente e 


omnipotente que Deus seja, se este vasto investimento de energia não fosse recompensado, Ele não 


poderia senão consumir-Se a Si próprio. 


 


Deus investiu toda a sua energia na criação de todas as coisas e seres humanos.  Ele investiu tudo, e 


depois de investir tudo, investiu ainda mais.  No que respeita a outras coisas, elas são consumidas 







através do investimento, mas com verdadeiro amor, quanto mais é investido, mais se prospera e 
mais amor é produzido.  Se investirmos cem por cento de verdadeiro amor, receberemos cento e 


vinte por cento.  Portanto, embora aqueles que praticam verdadeiro amor possam parecer 


susceptíveis de perecer, não perecerão, mas prosperarão e viverão eternamente. 


 


Porque existe Deus?  Para quê quer Ele existir?  Quer existir para o amor.  É por isso, que precisa 


de um companheiro de amor.  Portanto, o Deus omnisciente e omnipotente tinha da criar um 


parceiro de amor.  Até agora não sabíamos que Deus começou a criação centrada no amor, como o 


ideal essencial.  Foi por causa do amor, que o universo inteiro foi criado. 


 


O desejo de Deus é ter uma plataforma mundial para dar verdadeiramente.  Ele deseja um lugar 


livre, pacífico, e feliz onde o dar não tem acusadores e o receber não tem condições.  A finalidade 


que Deus procura é expandir tal lugar à escala mundial e levar toda a humanidade a viver lá.   


 


2. A realização do ideal da criação através do amor 


 


Deus criou o mundo de modo a realizar amor.  Ele criou o universo para se regozijar com as 


pessoas e todas as coisas unificando-se centradas no Seu amor e formando um mundo harmonioso 


de amor; para se regozijar com pessoas tornando-se verdadeiros marido e mulher , centrados no Seu 


amor e criando famílias, tribos, raças, e um mundo de verdadeiro amor; e para saborear a alegria do 


amor pela Sua união com tais pessoas através do amor.  Este era o ideal da criação de Deus.  A 


fundação do coração original com o qual o amor infinito de Deus possa amar centrando-se na 


finalidade, isto é o coração (shimjung).  O seu valor não muda.  Para discutir o valor da existência 


de Deus, temos de fazê-lo centrados neste amor.  O valor é determinado quando as condições de 


reciprocidade são estabelecidas.  A alegria começa no coração de Deus,  e a sua finalidade é 


realizada nos seres humanos.  O coração invisível de Deus, manifesta-se no coração humano visível.  


Quando pessoas com tal coração, se expandem horizontalmente para formar famílias, estas famílias 


expandem-se horizontalmente e tornam-se o centro do mundo.  Deus abençoou Adão e Eva para 


crescer e multiplicar para que pudessem formar tal família.  A ideologia cósmica é estabelecida na 


fundação onde eles se aperfeiçoem, multipliquem e governem todas as coisas. 


 


Porque criou Deus o universo?  Ele queria ter alegria através dele.  Embora Ele seja um Ser 


absoluto, não pode sentir alegria sozinho porque a alegria é produzida só quando temos alguém com 


quem nos possamos relacionar.  Por mais que a ciência seja avançada, não pode atingir ou 


ultrapassar aquilo que Deus fez.  O imenso universo move-se ordenadamente, de acordo com a lei.  


Considerando o facto que Deus criou e também está a governar o universo imenso, que ultrapassa o 


alcance do pensamento humano e ciência, Ele é também um cientista absoluto.   


 


É possível que alguém, que tenha sentido e saboreado o amor original de Deus queira ser separado 


dele?  Quando uma abelha está sugando néctar e se lhe puxa a parte de trás, não retirará a boca do 


nectar mesmo que a sua parte posterior seja retirada.  O que acontecerá quando se sentiu o sabor 


desse amor?  Voltar-se-á para trás e tentar-se-á unir com ele. 


 


O Princípio da Igreja da Unificação conclui que o amor de Deus é a realização da base de quatro 


posições.  Então, o que é a realização da base de quatro posições?  O amor paternal deve ser dado e 


sentido pelos filhos.  Com base no amor paternal, que é o centro da base de quatro posições, os pais 


unem-se com os filhos, o homem e a mulher tornam-se um, e finalmente tornam-se um com o amor 


de Deus; isto é a base de quatro posições.  Adão tem de ser um com Deus, e o que os une é o amor.  


O representante bi-dimensional do mundo existente são os seres humanos, e o representante tri-


dimensional é Deus.  O ponto central que os une eternamente é a corda chamada amor.  Quando 


uma pessoa, com um corpo, atinge união com Deus, o seu coração e sentimentos serão imersos no 


estado ilimitado de profunda experiência e felicidade.  Afinal, Deus e homem unem-se pelo amor.  


Os seres humanos e o mundo tornam-se um através do amor, e a realização do mundo ideal da 







finalidade de Deus para a criação, começa aqui.  O ideal de Deus começa finalmente no lugar onde 
o novo amor centrado em Deus, isto é, o amor de acordo com a lei da criação é determinado. 


 


Que queremos nós, seres humanos, depois de acordar de manhã?  Tomar o pequeno almoço, ir 


trabalhar, e preocupar-se com todo o mundo, não são assuntos importantes; de preferência, 


queremos ter, dia e noite, durante as quatro estações, e durante toda a vida, um coração terno e 


imutável.  Deus criou o céu e a terra para o domínio ideal de amor, como um lugar onde a afeição 


humana e celestial se unam, onde tais homens e mulheres formem uma linha horizontal completa e 


se unam a Ele num ângulo recto perfeito. 


 


Como Deus começou a Sua criação da essência, de acordo com a qual se deve investir 


continuamente por causa do amor e esquecer-se do que se investiu, o Seu companheiro, para que a 


possa  receber, também tem de investir.  Isto representa investimento de cima e de baixo.  Deste 


modo, o céu e a terra juntam as suas virtudes e unem-se, centrados no amor que pode abraçar e 


mover o céu e a terra.  Isto gera grande poder. 


Para ocupar o amor, tem de se investir e esquecer-se que se investiu, continuar a investir e continuar 


a esquecer-se que se investiu.  Porque se tem de possuir tal amor?  Porque o amor tem tal natureza 


que, quanto mais se move, não se torna mais pequeno, mas, pelo contrário, tanto maior se torna.  De 


acordo com a dinâmica de forças, as coisas da natureza tornam-se tanto mais pequenas, quanto mais 


se movem e operam, não é verdade?  Na natureza, as coisas, quanto mais se movem, mais pequenas 


se tornam, mas no mundo do verdadeiro amor, as coisas tornam-se tanto maiores, quanto mais se 


movem.  Deus pôde começar a criação com verdadeiro amor porque sabia disto.   


 


2) A finalidade da criação dos seres humanos 


 


1. Deus criou os seres humanos como parceiros objectos com os quais pudesse 


compartilhar amor 


 


Deus criou as pessoas por causa do amor.  Porque foram elas criadas?  Por causa do amor.  Elas 


diferem de todas as coisas, porque foram criadas como filhos e filhas de Deus.  Por outras palavras, 


foram criadas como companheiras de Deus que podem receber o Seu amor directo.  Este é o 


privilégio humano. 


 


Deus, que é um positivo perfeito, está destinado a criar um negativo perfeito.  Então, quem é o 


companheiro objecto de Deus, que permanece como parceiro sujeito do universo?  Este é o 


problema.  Porque criou Ele os seres humanos?  Eu digo que os seres humanos são seres com um 


corpo físico, que permanecem como companheiros do Deus invisível e interno. 


 


Deus diz que criará e educará pessoas, que possuam amor em Seu nome, o dono do cosmos, fará 


delas donas, e elevá-las-á mais alto que a Si próprio.  


 


Quem é o centro do universo?  São os seres humanos.  Que tipo de seres, são os humanos?  Os seres 


humanos são aqueles que apareceram com o valor do companheiro, perante o Deus omnisciente e 


omnipotente.  Esta é a minha conclusão.  Um ser humano é um símbolo do amor universal, e aquele 


que apareceu como um centro que pode iluminar como um farol.  Tal é um ser humano. 


 


Que são os seres humanos?  São os companheiros objectos para compartilhar amor com Deus.  Do 


mesmo que Deus tem características duais e é um companheiro sujeito com as características duais 


de positividade e negatividade, para sermos companheiros objectos perante este sujeito, precisamos 


de uma forma de características duais, como positividade e negatividade.  Esta forma não é a oposta 


das características do parceiro sujeito, mas é uma forma correlativa com correspondência mútua a 


todas as características desse sujeito, e que se enquadra perfeitamente na essência do amor.  Este é 


um ser correlativo, que não se enquadra noutras coisas, mas só no amor.  Deus não tem necessidade 







de conhecimento ou outras coisas; Ele precisa de amor.  A razão pela qual dizemos que os seres 
humanos são o centro deste universo, é que o mundo foi criado para a realização do ideal de amor.  


A frase “O homem é o senhor de toda a criação” faz sentido, porque os seres humanos têm o 


privilégio de receber amor, primeiro, do Deus amoroso, dono do amor, na posição central.   


 


Para que criou Deus os seres humanos?  Ele não criou os Seus filhos e filhas para lhes dar vida, mas 


para compartilhar amor.  Não importa quão seriamente se pense neste assunto, esta é a única 


conclusão.  A finalidade da criação humana, é o amor.  A vida foi criada com base no amor de Deus, 


e não o oposto: Deus não gerou o amor, a partir da vida.  Por outras palavras, a vida começou, 


porque o amor começou a desabrochar no coração de Deus, e uma vez que esta vida teve origem no 


amor, o resultado também tem de ser produzido no amor.  Como o começo foi o amor, o fim 


também tem de ser o amor.  É por isso que nós, seres humanos, nos sentimos extremamente 


infelizes, quando o amor é retirado.   


 


De que precisa Deus?  Ele não precisa de vida; como o dador da vida, porque precisaria dela?  


Então, de que precisa?  De amor.  Porquê?  Porque o amor é algo que existe unicamente numa 


relação recíproca.  Se Ele não fosse um Deus que precisa de amor, seria incapaz de formar uma 


relação com a criação, e os seres humanos.  Como a conclusão é que, sem amor, Deus não pode 


formar uma relação com o mundo da existência, Ele continua com o amor, como o padrão fixo. 


 


Deus aprecia os seres humanos mais que tudo, e porquê?  Porque precisa de alguém para 


compartilhar amor.  Por mais amor que possa ter, Ele é incapaz de sentir amor sem alguém que ame, 


porque só se sente amor numa relação recíproca.  A razão pela qual Deus aprecia ao máximo os 


seres humanos, é que eles estão na posição do companheiro objecto que Ele pode amar.  Assim, o 


que Deus mais aprecia, são os seres humanos.   


 


Porque criou Deus os seres humanos?  Para realizar amor.  Este amor não começa com Ele; 


encontra-se no companheiro do amor.  Sem um parceiro, não pode ser encontrado.  Para poder 


realizar a coisa mais preciosa, Deus precisa de um companheiro.  Ele não pode sentir amor sem um 


parceiro, e é por isso que o criou.  O próprio Deus procura um companheiro, para que possa realizar, 


através dele, o amor absoluto.  Portanto, Ele serve o amor e existe para o amor.  É por isso, que o 


amor é extraordinário.   


 


As pessoas existem para Deus, e Ele existe para as pessoas.  Por conseguinte, o verdadeiro amor 


começa, quando se vive para os outros.  Qual a origem dos seres humanos?  O amor de Deus; por 


outras palavras, nasceram por causa do amor.  O amor é a origem. 


 


Ele criou as pessoas para amar, porque precisava de alguém para partilhar amor.  O amor não pode 


ser realizado sózinho; sem uma relação, ele não pode ser estabelecido.  Deus criou todas as coisas, e 


em seguida os seres humanos como o senhor da criação, representando todas as coisas, porque Ele 


absolutamente precisa de amor.  Deus deu às pessoas o valor de companheiras do amor absoluto, 


porque precisa delas absolutamente.  Aqueles que foram criados como companheiros objecto, para 


partilhar amor em comum,  são os seres humanos.  Assim, as próprias pessoas, são o corpo de Deus.  


O casamento de Adão e Eva, que são o corpo de Deus, significa o casamento de Deus.  Então, no 


mundo celestial, Ele toma a posição dos antepassados humanos, na forma de Adão e Eva e governa 


os mundos físico e espiritual.   


 


 


 


2. Deus investiu todas as essências do amor e vida 


 


Deus criou todas as coisas e, em seguida, os primeiros antepassados humanos, como os seus 


governantes no Jardim do Éden.  Ao criar os seres humanos, Ele não os criou como algum tipo de 







brinquedo ou como parte dos Seus passatempos.  Devíamos saber que, ao criar os seres humanos, e 
até os estabelecer como o centro representando todas as coisas, o trabalho duro de Deus e esforços 


dedicados, ultrapassam toda a descrição.  Ao criar as pessoas, Deus fez todo o tipo de esforços 


dedicados, deu todo o Seu coração, alma e essência da Sua vida, e totalmente investiu amor e afecto.  


Ele criou- os numa relação que nunca poderá ser desfeita ou cortada por nenhuma força.  É devido 


ao facto de os seres humanos terem sido criados desse modo, que a paz, toda o afecto e felicidade, 


que só podem ser produzidos através deles, podem chegar a Deus quando Ele os observa.   


 


Deus é o Pai dos seres humanos, e estes são os filhos e filhas de Deus.  Como Ele os criou pelo 


investimento total da essência dos Seus ossos, carne  e medula óssea, quando tais seres humanos 


puxam Deus, Ele não pode deixar de ser puxado.  Deus criou os seres humanos de tal modo, que o 


conteúdo e finalidade, coincidem em tal conexão.  Se existe uma palavra ou poema, com o qual Ele 


possa louvar os seres humanos criados deste modo, será a maior obra de arte, para além do alcance 


de quaisquer poetas ou escritores no mundo.  O  objecto deste louvor não é Deus, nem todas as 


coisas, mas unicamente os seres humanos, que representam todas as coisas. 


 


De entre a criação de Deus, aqueles que se podem tornar o objecto do Seu amor, são os seres 


humanos.  Ele deu todo o Seu coração e energia e investiu-se a Si próprio totalmente, para criar o 


objecto do Seu amor.  Que quer Ele fazer, pelo investimento de todo o Seu ser?  Está a tentar 


estabelecer a essência de amor no universo.  Isto foi o ideal da criação.   


 


Quando se fala acerca de amor, Deus não tem tal coisa.  Está na Sua criação, mas não em Si.  Existe 


internamente no coração, e não aparece como uma forma.  Qual é a sua utilidade?  Aqueles que o 


possuem são Adão e Eva, os seres humanos.  Assim, os seres humanos têm algo que é mais 


precioso que Deus. 


 


Existe uma direcionalidade que nos põe no caminho do destino final do nosso desejo e do maior 


padrão de perfeição desse desejo, e devíamos descobrir o facto que esta direcionalidade opera em 


nós.  A Biblía diz que o nosso corpo é o templo de Deus, mas não compreendemos o que isto 


significa.  Isto é uma afirmação extraordinária, porque, não importa quão grande Deus possa ser, 


quando formo uma relação de amor, na qual eu possa murmurar palavras de amor com Ele, e 


quando me uno completamente com Deus nessa relação, recebo o direito de herdar o universo.  


Através do princípio chamado amor, podemos atingir o direito de herança do universo e possuir a 


totalidade dos mundos espiritual e físico criados por Deus.  Mas infelizmente, somos ignorantes 


deste facto extraordinário.   


 


 


 


 


 


 


3) O ideal de amor realizado através de Adão e Eva 


 


1. Deus criou Adão como o corpo do Deus invisível 


 


Porque precisa Deus de Adão e Eva?  Ele tem 2 finalidades:  a primeira consiste em realizar o ideal 


de amor, e a segunda, em ter uma forma, para que, sendo invisível, se possa tornar visível.  Por esta 


razão, a base e essência, pela qual, o Deus invisível pode usar uma forma visível e estabelecer uma 


relação com o mundo visível, é Adão e Eva.  Assim, quando eles atingem a perfeição e vão para o 


mundo espiritual, sentam-se num lugar onde são como o corpo de Deus e Ele é como a mente deles.  


A finalidade de Deus na criação de Adão e Eva, é o estabelecimento de uma pessoa no mundo 


espiritual que tenha atingido a perfeição, como o resultado da união da mente e corpo no mundo 


físico.    







 
Qual a utilidade do Deus invisível permanecer sozinho no reino celestial?  Nenhuma.  Para ser o pai 


de nós, seres humanos, Ele tem de ser capaz de sentir com um corpo.  É importante compreender 


que Ele tinha de criar Adão e Eva  como um ser dual, porque precisa de usar um corpo.   


 


Porque foi necessário criar Adão e Eva com uma estrutura dual?  Para se tornarem exactamente 


como o Deus invisível, eles têm de estabelecer um padrão que a sua mente e corpo se uniram 


completamente durante a sua vida e até à sua partida para o outro mundo.  Senão, no outro mundo, 


as suas formas não se unirão completamente com Deus.  Ele criou Adão e Eva com uma estrutura 


dual, para que os pais, com autoridade real física, se unam com Deus como o Pai invisível e 


manifestem uma autoridade real, que usa um corpo no mundo celestial eterno.  Mesmo Deus não se 


pode relacionar com o mundo sem conectar-se com Adão e Eva.  Ele tem de estabelecer uma 


relação com Adão e Eva, para poder relacionar-se com os seus filhos e filhas. 


 


A razão porque Deus criou os seres humanos é para os estabelecer na mesma posição parental que 


Ele tem, e também para usar um corpo.  A mesma posição parental significa dentro e fora; por 


outras palavras, o Deus externo é Adão e Eva, e o próprio Deus é o Deus interno.  O Deus do corpo 


é Adão e Eva, e o Deus da mente é o Deus invisível.  Este Deus são os pais da humanidade, os pais 


originais.  Não há muitos deles, mas um só.  Porque só há um, Deus fez  Adão Eva nos quais esta 


uma pessoa possa entrar e permanecer, como um templo sucursal com as características de macho e 


fêmea, e Deus entra lá.  Adão e Eva podem funcionar idealmente, só quando Deus vem e opera, e 


sem a operação Dele, eles não saberiam a vontade de Deus ou qualquer coisa do género.   


 


Deus é alguém que permanece na posição de pai e na posição parental.  Ele designou os seres 


humanos como o Deus da terra, e estabeleceu-se a Si próprio como o Deus celestial e vertical, para 


que o céu e a terra possam juntar as suas virtudes e vivam em amor.  Deus sente-se triste quando 


está sá. 


 


O Criador é o Pai vertical centrado no verdadeiro amor vertical, e Adão e Eva como antepassados 


originais, não caídos, são pais aperfeiçoados e pais horizontais de corpo, permanecendo na posição 


onde se podem unir completamente, formando um ângulo recto.  O Criador são os pais de coração 


centrados no verdadeiro amor, e Adão e Eva os pais horizontais com um corpo.  Se se tivessem 


unido completamente , unindo os pais celestiais e terrenos e o céu e a terra, os seus filhos e filhas e 


todas as pessoas nascidas na terra não teriam necessidade de religião.  Elas iriam directamente para 


o reino de Deus tal como estão.  Estas complicações surgiram devido à queda.  Sem ela, a nossa 


mente e corpo não teriam sido separados. 


 


Deus criou o homem e a mulher para que se possam amar mutuamente e unir completamente.  Nem 


Adão nem Eva foram criados para si próprios.  Deus criou Adão para Eva, e Eva para Adão.  Ele 


também os criou para o seu próprio amor e alegria.  Deus não os criou para o conhecimento, poder, 


ou dinheiro; o Deus omnisciente e omnipotente não precisa deles, mas só de amor.  Ele não criou 


Adão e Eva para lhes dar conhecimento, poder, ou grandes posses materiais para uma vida afluente; 


a finalidade de os criar foi estabelecê-los como encarnações de amor.  A finalidade de Deus em 


criar os seres humanos, foi estabelecer uma fundação de amor através da família, porque um mundo 


criado sem amor seria um inferno, e também porque o valor da Sua existência não teria significado.  


Precisamos compreender que a lei absoluta da criação, é o facto de Deus ter criado os seres 


humanos para o amor.  Porque criou Deus os seres humanos?  O homem é o Oriente, e a mulher o 


Ocidente, e centrados no Deus vertical, precisamos das quatro direcções e do plano.  Como isto são 


360º, tem uma superfície infinita.  Que queremos fazer nesta superfície?  A fábrica que produz as 


pessoas celestiais, esse ponto de partida, é a terra.  Por conseguinte, as pessoas celestiais são 


aquelas que viveram nesta terra.  Um dia verão se tenho razão.  Não há outro reino para além da 


terra.  Algumas pessoas dizem que há outras pessoas a viver no universo, mas isso não é verdade.  


O universo inteiro foi criado para os seres humanos.   







 
Deus é superior ou inferior a nós seres humanos?  Ao criar-nos, Ele só pôde fazer o Adão e Eva 


verticais, mas nós podemos gerar mais de vinte crianças.  Porque não pode Deus fazer mais que um 


Adão e Eva?  O Ser vertical só pode fazer um homem e mulher absolutos porque o padrão absoluto 


só pode ser um. 


 


Adão e Eva nasceram como filhos de Deus, e têm a aparência física dos embriões gémeos dentro de 


Deus.  A aparência física, como homem e mulher visíveis, dos embriões invisíveis do homem e da 


mulher, é Adão e Eva.  É deste modo que os filhos e filhas de Deus começaram.  O ideal da criação 


é a perfeição da esfera invisível do coração num domínio físico de coração, e unir o invisível e o 


visível.  O ideal da criação é estabelecer uma relação centrada no amor. 


 


Que é Adão?  É a representação que manifesta fisicamente uma metade das características internas 


de Deus!  Que é Eva?  É uma representação que manifesta fisicamente as caracteristicas femininas, 


aquela que as revela!  Revelar significa ter um corpo, como uma representação.  Houve uma 


motivação que tem estado escondida, e que está agora a ser revelada.  A motivação escondida é 


Deus, que é o Ser substancial invisível.  É deste modo que a Igreja da Unificação compreende isto. 


 


O filho e filha únicos, são as crianças nascidas como companheiros objectos substanciais do Deus 


invisível.  O homem representa as características positivas de Deus, e a mulher, as negativas.  A 


filosofia da criação, é separar em duas características, a natureza interna de Deus, que harmoniza as 


duas características, e reuni-las numa forma que se assemelha à natureza interna original de Deus.  


Um homem e uma mulher assemelham-se, cada um deles, quando nascem, às características de 


Deus.  Por consequência, a união de um filho e filha, é a unificação das características positivas e 


negativas de Deus.  Por outras palavras, eles tornam-se um ser harmonioso como Deus.  Por esta 


razão, as duas pessoas, isto é, o marido e mulher, são uma união que representa a totalidade de Deus. 


 


2. O marido e mulher estão na posição do segundo criador 


 


Quando o marido e mulher se unem e têm filhos, podem continuar eternamente.  Deste modo, à 


medida que se elevam à posição do criador e têm filhos, podem sentir a alegria de Deus da criação 


no mundo do plano.  Por esta razão, a esposa deve ser como o filho ou filha.  Ela combina as 


posições de filhos e filhas e irmãos e irmãs.  Por isso, estas posições não podem ser separadas.  O 


amor não é arbitrário.  As crianças deviam nascer depois de se passar por toda esta tradição, se 


quisermos atingir o padrão original originalmente desejado por Deus como o ideal da criação.  Por 


conseguinte, a família é a base do Reino do Céu. 


 


Deste modo, quando o marido e mulher têm filhos e se elevam à posição de pais, vêm a sentir 


profundamente a alegria de Deus quando criou os seres humanos.  A procriação de filhos, é aquilo 


que transfere, através de experiência profunda, o intenso ambiente de vivência no qual se adquire a 


posição de herdar a autoridade plena de Deus, o grande companheiro sujeito do universo.  A 


responsabilidade dos pais inclui procriar filhos e educá-los, atá que se casem.  Deus devia educado 


e casado Adão e Eva, mas falhou em fazê-lo, e Adão e Eva também falharam em casr os seus filhos 


depois de os terem gerado.  Este desgosto tem de ser resolvido.  Isto torna-se o princípio da 


educação.  A conclusão é simples. 


 


Os seres humanos permanecem na posição de pais horizontais.  Adão e Eva são simultaneamente 


filhos, irmãos e marido e mulher.  Nesta última posição, eles elevam-se à posição de Deus pela 


procriação de filhos e filhas.  Produzir e amar filhos, significa herdar tudo o que é associado com a 


alegria de Deus depois de criar os seres humanos.   


 


Os vossos filhos são o modo como Deus vos ajuda a sentir alegria na posição do criador, uma 


alegria que Ele sentiu quando criou Adão e Eva.  Os filhos são a segunda criação resultante de Adão 







e Eva.  O Deus invisível criou Adão e Eva como seres físicos visíveis.  Quando eles atingem a 
perfeição, tornam-se os representantes centrais do amor, como a perfeição do ser físico visível de 


Deus.  Tal como este Deus sentiu alegria depois de criar Adão e Eva, aqueles que vos são dados 


para que possam sentir a alegria de Deus da criação, são os fossos filhos.   


 


É porque Deus precisa realizar o ideal universal de uma família harmoniosa ideal, que Ele tenta dar 


o Seu amor, através do estabelecimento da posição de filhos , irmãos e irmãs, marido e mulher, e 


pais.  É porque tem amor que me coloca na posição do segundo criador dos meus filhos e filhas.  


Isto mostra quão preciosos os meus filhos e filhas são.   


 


Quando as mulheres ficam grávidas com uma criança, um novo mundo abre-se para elas.  Quando o 


bébé se começa a mover, elas têm muitos sonhos.  É assim que as mulheres deviam ser.  Elas têm 


muitos sonhos, tal como aqueles que Deus tinha quando criou.  Pensar, “Espero que o meu filho 


cresça e se torne deste e daquele modo, no futuro” é seguir o coração de Deus com o qual Ele 


preparou Adão e Eva, enquanto os criou.  Tais são os sonhos tri-dimensionais das mulheres.  


Quando pensam, “Não estou só.  O mundo inteiro está nas mãos do meu filho, e ele está a crescer 


no meu útero,”  estão a respirar todo o mundo com amor. 


 


Avançar para a situação de dar à luz um bébé é ocupar um mundo mais elevado através do 


casamento.  A vossa elevação até à posição de Deus, e desse modo amando os vossos filhos, é o 


trabalho de Deus para vos fazer sentir profundamente quanto Deus amou os seres humanos depois 


da sua criação. 


 


Deus só vem quando Adão e Eva se amam mutuamente como amam a Deus, e não quando fazem o 


que querem.  O Deus invisível só virá para Eles quando se unirem completamente.  Deste modo, 


Deus quer dar-lhes um título oficial de amor e embrulhá-los com um tecido de amor.  Este é o ideal.  


Só então Deus pode cheirar.  Onde quer que vá, Ele cheira o cheiro do amor.   


 


Então, gostaria Deus de beijar?  O Deus invisível não sente estimulação porque os dois estão 


ligados.  Quando nos amamos, por vezes unimo-nos e outras vezes separamo-nos, não é verdade?  


Quando o marido e mulher se amam intensamente no começo, é como se fizesse relâmpagos e 


trovões.  Em seguida, o seu amor é semelhante a núvens que desaparecem depois da chuva, e 


finalmente atinge o ponto zero.  


 


Deus é uma união harmoniosa das características duais, e ao mesmo tempo, tem o estatuto de um 


Ser masculino.  Como é o homem que permanece em relação em relação ao amor paternal de Deus, 


esta é uma relação vertical  As mulheres não formam uma relação vertical.  Que têm elas?  Uma 


relação horizontal, que se correlaciona com o vertical.  Considerando a personalidade de Deus em 


termos do estatuto, o homem tem uma relação de cima e abaixo, que é uma relação vertical, e a 


mulher, uma relação horizontal, que é uma relação de esquerda e direita.  Então, qual vem primeiro, 


a vertical ou a horizontal?  Como a vertical vem primeiro, todos os princípios da natureza 


proseguem e procuram o caminho para chegar perto da vertical.  É por isso, que o filho está 


primeiro que a filha no que respeita ao amor de Deus.  Só deste modo será tudo estabelecido.   


 


As mulheres têm um período todos os meses , não é verdade?  Para quem é isto?  É necessário saber 


quão preciosos os nossos descendentes são.  A finalidade de criar Adão e Eva é produzir sujeitos da 


nação celestial, porque não há produção no mundo espiritual.  Deus é o dono vertical do amor, e o 


vertical só tem um eixo.  Só tem um ponto.  Como um ponto não pode produzir nada, é necessária 


uma área horizontal.  Assim, a finalidade da criação de Deus é unir-se com os seres humanos, 


multiplicar muitos sujeitos na nação celestial, e transferir tudo para eles. 


 


A mulher e o marido são a base para produzir os sujeitos da nação celestial.  Assim, foi necessário 


que Deus criasse os seres humanos.  Estes são filhos e filhas da nação celestial, e filhos e filhas de 







Deus.  Quem conhece o facto que eles são uma base para produzir os sujeitos da nação celestial 
nesta terra, através do corpo dos nossos primeiros antepassados, pela expansão da conexão através 


da família leal do céu?  


 


Deus não se sentiu só quando viu Adão e Eva a fazer amor.  Ele começa a sentir uma alegria 


recíproca quando testemunha o poder do potencial de amor dentro Dele.  Deus vê ou não os seres 


humanos a fazer amor?  O Deus que transcende tempo e espaço, fecharia os olhos à noite, quando 


os 5 biliões de pessoas da terra fazem amor?  Como se sentiria Ele quando os vê?  Quantas boas 


esposas e maridos há?  Pensem nisso.  Todas os tipos de coisas acontecem nessa altura.  Mulheres 


que com relutância desempenham o papel de esposa, sendo arrastadas, e tentando agradar ao marido 


– isto não devia acontecer.  Isto não é amor, ou vida, não é verdade?  Quão extraordinário seria se 


todo o mundo se tornasse num ambiente onde as borboletas e abelhas voassem livremente e 


pudessemos viver em harmonia com o céu e a terra, de acordo com o ideal de Deus da criação, tal 


como no Jardim do Éden, com a fragrância das flores, de modo que Deus pudesse começar a dormir 


intoxicado por essa beleza?  Vocês já alguma vez pensaram nisto?  Tentem viver deste modo?   


 


Deus não tem podido avançar para a posição de marido e mulher ou posição de pais.  Isto tem de 


ser restaurado, e para isso, é necessário que verdadeiros pais apareçam.  Só quando verdadeiros pais 


aparecem e se tornam pais verticais e horizontais, tudo produzirá fruto aqui, tal como Deus 


multiplicou filhos ideais na altura da criação.  Ele só fez a criação vertical, mas Adão, que 


permanece na posição de aperfeiçoar os seres espirituais e físicos, pode fazer uma criação 


horizontal.  Embora Deus só tivesse criado um filho e filha, aquele que permanece na posição de 


pais físicos na posição de Deus, pode procriar um número ilimitado de Adãos e Evas.  Ele pode ter 


dez ou mesmo vinte deles.  Mas Deus não o pode fazer.  Quando muitos sujeitos nascem deste 


modo através do caminho da expansão horizontal, tornar-se-ão sujeitos da nação celestial. 


 


Os Verdadeiros Pais são o fruto de inúmeras religiões, um fruto que pode representar a grande obra 


da criação de Deus.  Eles são o destino final da história, a finalidade das religiões, e a esperança 


mais elevada da humanidade.  Tudo regressa e se estabelece nesse lugar.  Aí há liberdade.  


Indivíduos,e tudo o que existe no céu e na terra, são libertados aí.  Todas estas coisas, e o céu e terra 


unificados, têm a origem no amor. 


 


4) O ideal de amor é completado através da família 


 


1. O ideal da criação de Deus é o completamento da base de quatro posições 


 


Qual é a finalidade da criação de Deus?  Ele não criou Adão e Eva só para os contemplar.  Ele não 


criou os homens e mulheres só para que envelheçam e morram.  Criou-os para que crescessem atá 


atingir a maturidade e construissem o verdadeiro Reino do Céu na terra centrado em Deus, através 


de um coração mútuo em relação ao sexo oposto;  para que pudessem formar um ninho de amor 


centrado Nele.  Aqui, o homem Adão representa o céu, e a mulher Eva, a terra;  isto é o céu e a terra.  


Assim, embora eles sejam dois, a sua união horizontal unifica o céu e a terra.  Quando eles se 


unificam através do amor de Deus, o cosmos será automaticamente unificado. 


 


Deus tinha maiores expectativas para manifestar no futuro através de Adão e Eva que na altura da 


sua criação.  Ele preparou tudo para que a coisa mais nobre e preciosa fosse realizada.  Isto 


consistiu em completar a finalidade da criação, e completar a base de quatro posições centrada no 


amor.  No que respeita a uma característica individual, Deus criou o Seu filho Adão como 


representante das características positivas, e amou-o muito ternamente, adicionando amor feminino.  


Do mesmo modo, ao amar a Sua filha Eva, Ele adicionou amor masculino.  Quando as duas pessoas 


separadas se unificam, emerge a origem do terceiro começo, que são os seus filhos.  Por esta razão, 


dizemos que os filhos são um objecto de amor que inicia uma nova esperança.  Adão e Eva 


nasceram como encarnações do amor de Deus e de pais.  É por isso que Deus e Adão e Eva, todos 







gostam dos seus filhos.  É deste modo que a Finalidade de Três objectos, que vocês já conhecem, é 
realizada. 


 


A Vontade de Deus para os seres humanos é realizar a finalidade e ideal da criação.  Este ideal não 


é realizado simplesmento pelo casamento e unificação de um homem e de uma mulher.  Depois 


disto, eles têm de ter crianças, porque o princípio do céu e da terra conecta a relação de cima e 


baixo, e frente e trás.  Se existe ontem, existe hoje, e se existe hoje, existe amanhã.  Eles têm de 


estar conectados.  Mas o marido e mulher sozinhos só representam o presente, e não o futuro.  Sem 


futuro, não há continuação.  Por consequência, o princípio do céu e da terra combina acima e abaixo 


com esquerda e direita.  Os pais sentem que cumpriram a sua responsabilidade somente quando 


casam os seus filhos.  Quando há pais, uma relação de acima e abaixo é estabelecida, somente 


quando os seus filhos se casam.  Só quando a relação de acima e abaixo é realizada, pode o ideal ser 


atingido.  O marido e mulher juntam-se como a esquerda e a direita, mas devem existir pais e filhos 


numa relação de acima e abaixo, e irmãos e irmãs, para conectar a vertical e a horizontal e realizar o 


mundo esférico ideal deste universo.  Quando o ideal é realizado deste modo, é desenhado um 


círculo com uma cruz no seu interior, conectando a vertical com a horizontal.  Só quando um 


homem e uma mulher sentem a realização destes dois ideais, podem finalmente dizer que vivem no 


lugar ideal.  Esta é a base de quatro posições discutida pela Igreja da Unificação, cuja realização 


representa o cumprimento do ideal da criação.  Uma pessoa não devia viver isolada; ela tem de 


passar pelos três estágios começando consigo própria.  Eles são eu, o meu companheiro, e os meus 


filhos – isto é a base de quatro posições, cuja realização é a finalidade de Deus para a criação.  Para 


construir a base de quatro posições, é necessário passar primeiro pelo coração do marido e mulher; 


só então, se pode ter o coração dos filhos e dos pais. 


 


2. O ideal da criação é realizado pela perfeição da família 


 


O ideal de Deus para os antepassados humanos foi que um homem e uma mulher formassem uma 


união e uma família ideal.  Então, o centro da família ideal não é o homem ou a mulher.  A família é 


um agregado criado pela união de pais, filhos e marido e mulher; e o centro deste agregado é 


unicamente o amor de Deus.  A conclusão é que a Vontade de Deus é completar uma família 


centrada no amor de Deus.  A família é uma origem e estrutura básica, imutável através da história.  


Não pode ser modificada por um pai, irmão ou irmã, ou mesmo pelo governo de qualquer país.  


Além disso, não pode ser mudada pelo mundo, pelo céu ou pela terra, ou mesmo por Deus.  Assim, 


a instituição da família não terá nunca necessidade de ser revolucionada.   


 


Os seres humanos precisam da relação entre pais e filhos, marido e mulher, e irmãos e irmãs.  Por 


outras palavras, estas três relações têm de encontrar-se num ponto central único.  Os centros para as 


posições acima e abaixo, esquerda e direita, e frente e trás não deviam ser diferentes.  Se os pontos 


centrais forem diferentes, o equilíbrio entre as relações do que está acima e abaixo, esquerda e 


direita, e à frente e atrás, será destruído.  Assim, eventualmente, o que está acima e abaixo, à 


esquerda e direita, e à frente e  atrás, juntamente com o ponto central, formam o número sete.  A 


formação deste número significa a unificação através do perfeito verdadeiro amor centrado em 


Deus, e a formação de uma família onde tudo forma uma esfera perfeita e realiza harmonia e 


unificação.  A família ideal é o lugar onde pais, filhos, marido e mulher, e irmãos e irmãs todos se 


unem com verdadeiro amor.  Aqui, como é iniciada a padronização eterna mundial, começa o Reino 


do Céu na terra e o Reino do Céu no céu é também automaticamente realizado.  Como Deus é a 


origem última do verdadeiro amor, toda a gente se unifica num só corpo, quando está conectada 


com esse amor.  Os pais são um Deus vivo representante do Deus invísivel, o marido e mulher são 


um Deus em ambos os lados, e os filhos são um outro pequeno Deus.  A organização da família, na 


qual as três gerações são formadas deste modo, com base no verdadeiro amor, é a fundação do 


Reino do Céu.  A família é o centro do universo.  Uma vez que a realização da família é a base da 


perfeição do universo, se amarmos o universo como a nossa família, pode-se ir a toda a parte com 







uma carta-branca.  Neste caso, Deus permanece no centro combinado do amor, como os pais de 
todo o universo. 


 


Na fundação da família original centrada em Deus, estão contidos o amor do homem, mulher, filho, 


filha, pais e Deus.  A família cujos membros estão imersos nestes tipos de amor, vive no Reino de 


Céu.  A família é a fundação ética da sociedade e a organização mais exemplar, mais fundamental e 


mais primária no mundo da humanidade.  Em tal família, o amor é o melhor padrão.  Os 


acontecimentos mais importantes na vida de uma pessoa são o nascimento, casamento e a morte.  


Então, como se devia nascer?  Devia nascer-se bem.  Em seguida vem a altura do casamento.  A 


gente casa-se para viver, isto é, para estabelecer uma base de quatro posições.  A Vontade divina e 


humana só serão realizadas, quando tal lei pública do universo for estabelecida.  A família é um 


lugar onde procuramos seguir tal lei universal e atingir tal forma.   


 


O ideal da criação de Deus foi que Adão e Eva, os primeiros antepassados humanos, multiplicassem 


filhos de bondade e construissem um mundo centrado em Deus.  Há um provérbio popular que diz, 


“A harmonia familiar produz sucesso em tudo o que se faz.”  Isto significa que a paz numa família 


ajuda tudo a correr bem.  Uma família perfeita é uma família de paz, e isto é a base do Reino do 


Céu.  A força motriz da família é o verdadeiro amor.  O amor puro e belo com que se ama a Deus e 


ao nosso cônjuge com todo o nosso ser, e mais que a nós próprios – é o verdadeiro amor.  Neste 


universo, Deus não criou nenhum poder maior que o verdadeiro amor.  O verdadeiro amor é o amor 


de Deus. 


 


Se a Vontade de Deus tivesse sido realizada nesta terra, teria sido formada uma única esfera cultural 


centrada em Adão.  Em vez de inúmeras raças formando as suas presentes culturas próprias e 


civilizações, teríamos tido um mundo centrado em Adão com uma cultura, filosofia e civilização 


únicas.  Então, tudo, incluindo a cultura, história, costumes, língua e tradição, seria unificado.  


Centrados no amor de Deus, teríamos realizado uma família, tribo, raça, nação, e mundo ideais que 


constituiriam o ideal de Adão.  Tal como a raiz, tronco e folhas de uma árvore estão ligadas a uma 


vida, a visão do mundo de acordo com a vontade de Deus é que, centrados no amor dirigido para 


cima, devíamos atender a Deus como o Pai, e centrados no amor dirigido para baixo, devíamos 


transformar todas as pessoas num corpo vivo de amor como irmãos e irmãs, construindo assim um 


mundo eterno e ideal, centrado em Deus.  As pessoas em tal mundo não precisam de salvação ou de 


Messias, porque são os bons filhos e filhas de Deus. 


 


5) A Vontade de Deus na criação de todas as coisas 


 


1. A finalidade da criação de todas as coisas 


 


Originalmente, Deus não criou todas as coisas do céu e da terra como um brinquedo ou passatempo.  


Ele não os criou sem finalidade ou direcção, sem uma certa filosofia, mas com uma grande 


finalidade e uma filosofia do grande universo.  Assim, não podemos negar que desde as criaturas 


mais insignificantes até ao universo, todas as coisas existentes participam na filosofia baseada no 


coração de Deus.  Então, qual a finalidade para a qual Ele os criou com tal filosofia?  Ele deve ter 


tido como objectivo o mundo com uma filosofia centrada em Si, isto é, o mundo no qual 


comunicamos com amor, sentimos prazer no amor, vivemos com amor, e morremos com amor.  


Quando acordamos depois de dormir e abrimos os olhos, começamos a ver todas as coisas que se 


manifestam perante nós.  De todas as coisas que vemos, recebemos algum estímulo desconhecido e 


indirecto, que eleva a nossa sensibilidade em relação à vida.  Mesmo as criaturas mais pequenas à 


nossa volta, estão certamente conectadas e relacionadas connosco.  Mesmo que as ignoremos, estas 


insignificantes criaturas estão a fazer uma conexão com os seres humanos, revelando, todos os dias, 


o valor da sua existência, de acordo com a filosofia celestial.  Porque é que isto acontece?  É porque, 


desde a existência mais insignificante até aos seres humanos, que são os senhores da criação, e que 


podem governar todas as coisas, no que respeita à finalidade da sua existência, elas existem dentro 







da esfera da filosofia do amor onde podem abraçar a filosofia de Deus do grande universo.  Assim, 
ao realizarem a finalidade do grande universo, as pequenas coisas são absorvidas por aquelas que 


ocupam uma posição mais elevada na hierarquia, e cuidam de áreas mais vastas.  As pequenas 


coisas são aborvidas pelas coisas grandes, tornando-se parte da sua constituição e elementos, e 


assim orientando-se no sentido de realizar uma finalidade única, centrada na grande filosofia.  Não 


podemos negar que a história tem estado a avançar deste modo, e que o mundo da existência se tem 


estado a mover para a realização de uma finalidade única, ao longo dos carris do princípio celestial. 


 


Porque criou Deus todas as coisas?  Para ter um objecto de amor, um companheiro; para estabelecer 


uma relação com um companheiro que Ele possa amar.  Ele criou os seres humanos, para que 


possam comer e viver, depois do que podem regressar ao seu mundo original e viver na eterna 


pátria do amor de Deus.   


 


A Bíblia descreve a criação de Deus do céu e da terra em termos simples, dizendo que Deus criou o 


céu e a terra por intermédio da palavra.  Está escrito que estrelas apareceram quando Deus disse, 


“Que as estrelas apareçam,” e a terra apareceu quando Ele disse, “Que a terra apareça.”  Mas, é 


necessário compreender, que neste processo, Deus desenvolveu coisas pequenas em coisas grandes, 


de acordo com a ordem infinita e lei, e pela herança do princípio progressivo.  Deste modo, aqueles 


que foram criados pela concentração da essência de todas as coisas, são os antepassados humanos 


Adão e Eva.  


 


Os Cristãos de hoje dizem que, como Deus é omnisciente e omnipresente, as suas palavras “Que 


apareçam o céu e a terra” causaram o aparecimento do mundo, como o conhecemos.  Mas não foi 


assim.  Deus investiu tudo, toda a Sua energia.  Investindo todo o Seu amor, Ele criou o mundo 


como um presente para os Seus amados filho filha, e a Sua família do futuro.  Tudo foi criado deste 


modo, e assim, devíamos olhar para todas as coisas com tal conceito em mente.   


 


Com quê criou Deus?  No começo, havia a Sua Vontade e o seu pensamento.  Juntamente com o 


Seu pensamento havia um plano.  Podemos ver que havia a Vontade e Plano originais de Deus de 


formar, de modo preciso, o mundo da humanidade depois de ter criado os seres humanos.   


 


Uma coisa que é necessário compreender é que, ao criar o mundo, Deus criou primeiro o ambiente.  


Isto é um mundo que opera necessariamente através da relação entre os parceiros sujeito e objecto.  


Este é o resultado.  A natureza existe e desenvolve-se como um mundo de fenómenos, onde os 


elementos sujeito e objecto se unem para operar.  (131-217) 


 


Quanto ao princípio da criação do céu e da terra, Deus não criou a essência e, em seguida, o 


companheiro; em vez disso, antes de criar o núcleo, Ele preparou o ambiente para a relação sujeito-


objecto.  Para criar os seres humanos, ele fez primeiro o solo e... Ele estabelece o interno baseado 


no externo.  Foi deste modo que o céu e a terra foram criados.  As coisas desenvolvem-se em coisas 


maiores, e coisas sem valor dão origem a coisas de valor.  Este é o princípio da criação do céu e da 


terra.  No que respeita à criação dos seres humanos, Deus criou primeiro o corpo humano, e, em 


seguida, o espírito.  (152-319) 


 


Quando Deus viu todas as coisas que criou durante seis dias, Ele queria vangloriar-Se.  Ele sentiu 


uma alegria ilimitada quando observou toda a criação.  Quando Ele repetiu com este coração alegre, 


“É bom, é bom,” a quem se dirigiram as suas palavras?  A todas as coisas.  Devíamos saber que Ele 


estava a falar com todas as coisas com tal coração ardente. (5-238) 


 


Quando Deus criou o mundo houve alegria.  Depois de o criar, Ele disse que era bom observá-lo.  


Houve alegria.  Que é alegria?  É algo que se sente quando se cumpre uma certa finalidade.  Deus 


sentiu alegria com todas as coisas criadas, porque o Seu sentido de finalidade estava imanente nelas.  


Então, que tipo de mundo é o mundo da restauração?  Em resumo, é um mundo povoado pelas 







pessoas que são dotadas tri-dimensionalmente com uma conexão de coração, pela qual podem 
louvar a Deus, quando observam cada entidade individual do universo.  É aqui que reside o valor de 


carácter divino.  Assim, a história que no passado São Francisco pregou a aves e outros animais, 


não é falsa.  Isto parece um sonho, mas é um facto, não um sonho.  (9-168) 


 


O amor não existe quando se está só, mas a sua operação não ocorre antes de se ter um 


companheiro.  Mesmo Deus não pode fazer nada em relação a isso.  Embora seja o amor aquilo de 


que Ele mais gosta, este amor não se materializa quando Ele está Só.  Quando se está só, não se 


pode sentir nem a alegria, nem o impulso do amor.  Foi por esta razão, que Deus criou o universo.  


Ele criou o universo como um companheiro com o qual Ele pode partilhar amor e alegria.  Depois 


de criar o universo, Deus criou Adão e Eva como seu dono.  (143-81) 


 


3) O tamanho e estrutura do misterioso universo 


 


Tudo no mundo criado é preparado como um livro no qual os amados filhos e filhas de Deus podem 


encontrar o ideal do amor.  Por isso, tem uma estrutura correlacional.  Os minerais operam através 


da relação entre elementos sujeito e objecto, e também em átomos o protão opera através da relação 


entre os parceiros sujeito e objecto.  Sem essa relação eles não podem existir.  Sem movimento, não 


há continuação ou existência eternas.  Por conseguinte, o universo é o mundo criado de tal modo, 


que atinge o centro através dos seres humanos. 


 


Que é o universo?  É como o corpo de Deus, o corpo visível.  É uma filial do corpo de Deus.  É este 


conceito, que nos permite realmente amá-lo;  por outras palavras, podemos realmente amar o 


universo.  Também fazemos coisas, como por exemplo, alisar o cabelo, não é verdade?  Quando o 


nosso vestuário se mancha, removemos a nódoa, não é verdade? Porque, fazemos isto?  Porque 


essas coisas nos pertencem; temos tal conceito porque essas coisas fazem parte de nós.  No futuro, 


devíamos realizar um mundo de unificação onde temos Deus no nosso coração, unificando a nossa 


mente, corpo, e todas as coisas. 


 


O universo tem muitos biliões de anos-luz.  A luz viaja a trezentos mil kilómetros por segundo, e 


trezentos mil kilómetros é sete vezes e meia o perímetro da terra.  Em astronomia, a distância que a 


luz viaja num ano é chamada um ano-luz.  O universo é tão vasto, que a luz que começa num 


determinado momento, não pode atingir o seu fim mesmo depois de biliões de anos.  O observatório 


de Greenwich descobriu, até agora, estrelas que estão à distância de dez biliões de anos-luz, e agora, 


ouvimos que estamos a entrar numa era, quando podemos observar estrelas à distância de quinze 


biliões de anos, e mesmo mais distantes.  O tamanho deste universo é um número de acordo com o 


Princípio – 21 biliões de anos-luz.  É desta vastidão.  Que significa isto?  A luz viaja trezentos 


milhões de metros por segundo.  Esta distância é sete vezes e meio o perímetro da terra.  Assim, 


num instante, a luz percorre sete círculos e meio.  Para esta rápida luz, viajar mesmo um só dia, 


devia ser muito exaustivo e ela poderia dizer, “Não aguento mais.”  Mas viaja não só cem anos, mas 


biliões.  Cem milhões é cem vezes um milhão, mas mesmo depois de cem milhões de anos depois 


de ter começado, ainda está a viajar, e se uma pessoa vive cem anos, um milhão de pessoas terão 


morrido durante esse tempo.  Por outras palavras, cem milhões de anos-luz, significa que a luz 


ainda está a viajar mesmo depois de cada pessoa ter vivido cem anos e isto continua para um milhão 


de pessoas.  Então, quão grande é a distância de vinte e um biliões de anos-luz?  Cada pessoa tem 


de viver durante cem anos, e isto tem de continuar para 210 milhões de pessoas.  A luz não viaja 


esta longa distância numa linha recta, mas dá muitas voltas.  É assim o universo. 


 


Que é a perfeição do universo?  Para aperfeiçoar o universo, eu tenho de me tornar perfeito.  Por 


mais perfeito que o universo possa ser, isto não tem qualquer relação comigo, se eu não for perfeito.  


Sabemos que, por mais maravilhoso que o mundo possa ser, e embora externamente ele possa estar 


a dançar de alegria, se eu estiver a gemer de dor, todos estes alegres ambientes do mundo externo, 


não têm nada a ver comigo. 







 
A perfeição do universo tem de proporcionar alegria ao meu espírito, assim como ao mundo 


exterior.  Para que a alegria seja completa, tanto a minha mente como o meu corpo têm de se 


regozijar.  No que respeita às minhas células, todas têm de se alegrar.  As células dos meus olhos e 


da planta dos meus pés são diferentes, não é verdade?  São diferentes.  Embora sejam diferentes, 


estas células, as células nas minhas mãos, e todas as minhas células têm de se regozijar, e a minha 


mente e corpo, sem excepção têm de ser capazes de sentir alegria; em vez de permanecerem 


separados, deviam ser conectados como um único organismo e sentir a ressonante alegria do amor.  


Só quando tivermos um tal mundo, se tornará perfeito o universo.  


 


3. A natureza é um livro do amor 


 


Aqueles que oram têm considerado a natureza a primeira Bíblia.  Não é a segunda.  A Bíblia que 


descreve a história de Israel não nos dá uma mensagem clara.  Vocês sabem quantas vezes abanei a 


cabeça ao lê-la?  É flexível e diz-nos aquilo que que remos ouvir, tal como um adivinho vos diz a 


vossa sina.  É uma maneira de escapar a realidade.  Assim, ao proseguir o trabalho difícil de julgar 


os factos e separar os detalhes, o mundo natural criado por Deus é o melhor, e não a Biblia. (20-271) 


 


Conexões são feitas de um lugar muito pequeno.  O vosso corpo físico é também uma vida onde 


quatrocentos triliões de células são conectadas.  Entre todos os seres existentes no mundo da criação, 


centrado no amor de Deus, isto é, o grande universo, não existe sequer um, nascido fora do coração 


de Deus.  Um poeta que sinta isto tem de ser um grande poeta.  Se existir um poeta que possa sentir 


e exprimir um coração cósmico quando observa uma folha a agitar-se, tem de ser um poeta do 


universo.  Desconhecíamos o facto que todas as coisas do céu e da terra que se manifestam à nossa 


volta, existem juntamente com o amor de Deus, sem que estivéssemos conscientes disso.  Quando 


se entra num estado espiritual, pode sentir-se que mesmo um pequeno grão de areia contém o 


princípio do universo, e mesmo um átomo contém uma infinita e inesgotável harmonia do universo.  


Não podemos negar que toda a existência é um resultado de alguma força desconhecida, e contudo 


complexa.  Abaixo das moléculas, há átomos, e abaixo dos átomos, partículas elementares.  Estas 


coisas, não existem inconscientemente, mas com uma certa consciência e finalidade.  Assim, é 


preciso compreender perfeitamente, que toda a existência passou pelas mãos amorosas de Deus, e 


está sempre ligada ao coração de Deus.  (9-168) 


 


Quem é um mestre espiritual?  Aquele que tem um coração para exclamar “Deus!” mesmo com um 


folha de relva e que pode reconhecer o seu valor como um ser igual a si próprio, é o mestre 


espiritual do nível mais elevado.  Aquele que pode cantar esse valor desse modo, é o artista do nível 


mais elevado.  Se existe alguém que possa descobrir vários sabores do amor e coração de Deus, em 


toda a variedade de coisas existentes, e que tem a sensibilidade de se tornar seu amigo e de se 


regozijar com elas, e se existe alguém cuja totalidade das suas células é dominada por tal emoção, 


essa pessoa pode representar o universo inteiro.  Tal pessoa é o senhor da criação.  Poderia alguém, 


que só pensa em comer, tornar-se o senhor da criação? 


 


Quando observamos crianças cuidadosamente, elas regozijam-se principalmente quando vêem 


criaturas em movimento tais como cachorrinhos, insectos, aves, e animais selvagens.  Porque 


reagem elas assim?  Essa é a natureza original das pessoas.  Que significa isto?  O seu interesse é 


estimulado quando observam os movimentos da natureza, ou esta terra.  Evidentemente que as suas 


características comuns podem diferir, mas as pessoas sentem grande prazer e interesse, quando 


apreciam essas coisas.  Deste modo, aprendem a descobrir, dentro de si próprias, todas as 


propriedades do amor.  Quando observamos como insectos, e outros animais vivem, verificamos 


que todos existem em pares.  Tendo isto em conta, a natureza é um museu de livros, construído para 


educar os seres humanos como objectos do amor de Deus, acerca do ideal da relação entre sujeito e 


objecto.  Deus fez o universo e tudo na criação como um livro para ajudar os Seus amados filhos e 


filhas a encontrar o ideal de amor.  É por esta razão, que tudo tem uma estrutura dual.  Os minerais 







funcionam através da relação entre os elementos sujeito e objecto.  Nos átomos, que são as unidades 
estruturais da matéria, os electrões e protões funcionam através da relação entre os parceiros sujeito 


e objecto.  Sem funcionar, não podem existir e continuar.  Sem movimento, não podem existir e 


continuar eternamente; e é por isso que têm de operar.  As pessoas observam e aprendem da 


natureza, à medida que crescem.  Elas aprendem, dizendo, “ O mundo dos insectos é assim!”  


Quando se escuta com atenção numa noite de Outono, com uma lua radiante e estrelas cintilantes, 


os insectos zumbem como uma orquestra.  Porque zumbem desse modo?  Estão a cantar o seu ideal 


à procura dos seus companheiros.  Estão a fazer murmúrios de amor.  As aves e todos os outros 


animais, seguem também o denominador comum chamado amor, ao produzir os seus sons tristes e 


alegres.   Estão a um nível mais baixo, e longe do eixo, e contudo estão a circular à volta dele, 


formando órbitas paraleas entre si.  É assim que todos os seres vivos são.  Os cantos das aves são de 


três tipos:  primeiro, um canto que transmite a mensagem de fome; segundo, uma canto de amor; e 


terceiro, um canto feito numa altura de perigo.  Estes são todos diferentes.  Nós, pessoas ordinárias, 


não sabemos, mas, no seu próprio mundo, elas sabem.  Quando elas cantam com fome, toda a gente 


sabe.  Mas como é organizada a sua vida diária?  A fome é saciada simplesmente comendo, e 


também não é todos os dias que enfrentam uma situação perigosa.  Assim, quando se indaga sobre o 


significado das suas canções, elas são trocadas na relação de dar e receber com os seus 


companheiros.   


 


Os seres humanos são criados como parceiros sujeito e objecto, nomeadamente, como um par, e 


também o mundo de todas as coisas, o qual existe para os seres humanos, forma uma harmonia sob 


o princípio do amor e realiza a sua vida e ideal através do amor humano.  Paras os seres humanos, 


especialmente para Adão e Eva em crescimento, o mundo de todas as coisas é um livro de amor e 


museu que revela a essência do amor sem limites.   


 


Todas as aves e animais existem em pares, e harmonizam-se entre si através do amor.  As flores e 


borboletas são dois extremos, mas harmonizam-se entre si.  Esta é uma harmonia entre o céu e a 


terra.  Os extremos do universo criam harmonia centrados no amor.  O mesmo acontece com as 


aves migratórias.  As aves no Sul voam para o Norte, e as do Norte para o Sul, realizando amor 


através das regiões.  Elas voltam eternamente, centradas no amor.  As pessoas aprendem amor 


através dos livros no museu de Deus.  Quando as pessoas e Deus se amam mutuamente com alegria, 


todas as coisas no céu e na terra seguem o ritmo, e harmonizam-se á volta deles.  Se Deus ama isso, 


o mundo angélico, e todo o mundo da criação também gostarão, aplaudindo e louvando.  As aves de 


canto e flores maravilhosas, darão louvores, cantando e enviando fragrâncias.  Este mundo da 


criação existe para expandir a fragrante atmosfera, onde os heróis do amor mais elevado se podem 


regozijar.  Mesmo os feios sapos coaxam , “ook, ook, ook,” quando se acasalam.  Que encantador!  


Eles dão pontapés e movem as pernas para cima e para baixo enquanto se acasalam.  Que cena 


maravilhosa!  Esta é a forma de arte mais elevada. 


À medida que amadurecem, Adão e Eva aprenderão, dizendo, “Ah, é assim que eles fazem amor.”  


Deus planeou o mundo de todas as coisas como um livro para conduzir à maturidade o ideal do 


amor humano.  Assim, eles continuam a aprendê-lo.  À medida que crescem, terão emoções mútuas 


diferentes, dizendo, “Ah, no passado vivíamos como irmãos, mas agora parece...”  Eles aprenderão, 


dizendo, “Ah, é assim.”  Então, mover-se-ão ao encontro um do outro e colidirão, dizendo, “Tu e eu 


temos de nos encontrar mesmo com risco de morte.  Não podemos ir para outro lugar.” 


 


Adão e Eva, nascidos como os primeiros filhos de Deus, crescerão à medida que deixam a infância, 


sob a influência da protecção divina.  Como o seu intelecto se desenvolve neste processo, chegarão 


a compreender porquê Deus criou o mundo, e Ele educá-los-á através do mundo da criação.  O 


movimento do mundo criado foi um livro para ensinar a Adão e Eva, que deviam ter sido os nossos 


primeiros e originais antepassados, tudo sobre a vida.  É importante compreender que, como eles 


ainda não tinham atingido a perfeição, o mundo da criação foi oferecido como um padrão e museu 


para os ajudar no processo de crescimento. 


 







4. A nossa atitude em relação à natureza 


 


Quando se abre os olhos de manhã e se contempla a natureza, ela subtilmente conecta-se com a 


nossa natureza original e provoca o aparecimento das emoções de um novo ideal.  No entanto, no 


que respeita ao mundo humano, quanto mais se o observa, tanto mais desespero e mágoa provoca 


no nosso coração.  Se o mundo fosse povoado por pessoas originais, não caídas, o valor humano 


não seria tão miserável que provocasse sofrimento em quem o contemplasse.  Os seres humanos 


deviam ser seres nobres, e deviam sobressair, representando o céu, com um valor não comparável 


com coisa alguma do mundo da criação. 


 


Devíamos ter uma mente que contempla a natureza imbuida do amor de Deus e diz, “As coisas 


preciosas possuídas pelos reis ou algumas celebridades não se comparam-se com isto. Nenhumas 


antiquidades se comparam com isto, nem o vestido encantador usado por uma senhora famosa.”  


Senão, cometemos um pecado perante o mundo natural, mesmo sem nos apercebermos.  Se existe 


alguém que aprecia imensamente todas as coisas criadas através do trabalho árduo de Deus, dizendo, 


“Que objectos produzidos por mãos humanas se comparam com isto?!  Por mais extraordinário que 


alguém seja, poderia, alguma vez, comparar-se com Deus?”  essa pessoa é, com certeza, um filho de 


Deus.  Tal pessoa não precisa de rezar, porque vive com Deus.  Ele conduz as pessoas a terem tal 


apreciação pela natureza.  (9-175) 


 


As pessoas gostam de, e deleitam-se com algo, que pertença a alguém que amem.  Contudo, não 


sabem como se regozijar com todas as coisas criadas por Deus, a quem têm de amar acima de todas 


as coisas.  Podem tais pessoas, tornar-se filhos e filhas de Deus?  Como vocês têm a 


responsabilidade de resolver a mágoa e lamentação de todas as coisas, mesmo com uma árvore ou 


planta, deviam sentir profundamente o coração e cuidado investidos quando Deus as criou.  Deviam 


ter um tal coração.  Assim, deviam ser capazes de derramar lágrimas na estrada mesmo quando 


vêem uma planta ou abraçar uma árvore, dizendo, “Quão triste deves estar por ter perdido o teu 


mestre!”  Eu próprio chorei muito, agarrado a uma rocha, observando o vento a soprar, e noutras 


situações semelhantes.  Vocês poderão compreender porque tive de fazer isto, porque ouviram as 


minhas palalavras.  (9-175) 


 


Tenho estado a trabalhar, enquanto dizia a mim próprio, “Todas as coisas preciosas que foram 


criadas por Deus e fizeram uma conexão eterna com Ele, não estão a ser tratadas com o mesmo 


desvelo, que coisas apreciadas como tesouros nacionais nalguns reinos, e eu compreendo esta 


mágoa, embora ninguém mais possa compreender.”  Se vocês tem um coração que diz, “Eu 


compreendo, embora toda a humanidade vivendo nesta terra, possa ser ignorante deste facto,” a 


vossa raça será uma nova raça, que poderá governar a humanidade no futuro.  Isto não é um 


conceito, mas um facto.  Quem aprecia todas as coisas mais que o tesouro da sua família 


transmitido de geração em geração, e mesmo mais que diamantes, supostamente as pedras preciosas 


mais valiosas do mundo, de modo que as abraça e se recusa a deixá-las?  Onde estão tais pessoas?  


Deus dirá “bem vindos”, a todos aqueles que compreendem com o coração as coisas que Ele criou, 


e derramam lágrimas sobre elas.  (9-175) 


 


O que é a natureza?  É uma exposição que Deus me deu como presente, algo que Ele preparou para 


o nascimento dos seus filhos e filhas amados.  Mesmo o som de uma ave, e uma planta em 


crescimento, são decorações preparadas de modo a tornar mais bela a vida dos Seus filhos e filhas 


amados.  Mesmo as rochas que rolam na estrada, foram criadas como decoração da nação, porque 


Deus sabia que os Seus filhos e filhas  seriam os seus donos e governantes.  O mesmo acontece com 


a água corrente .  Deus não quis que a natureza fosse seca e monótona, mas colorida e harmoniosa 


para que os Seus filhos pudessem ver este mundo de amor e crescessem como príncipes e princesas 


de sonho e tivessem esperança de a herdar.  Portanto, aprendemos com todas as coisas.  Quando as 


aves macho e fêmea gorgeiam, a senhora sua dona devia aprender disto.  Devíamos ser capazes de 


cantar canções de louvor pela beleza do mundo original da criação, onde as coisas vivem toda a sua 







vida para a causa dos outros.  Então, mesmo aves recém-nascidas, quererão vir viver dentro dos 
vossos portões.  Os animais quererão que as suas crias nasçam lá.  (175-187) 


 


Por mais preciosa que uma obra de arte possa ser, pode exceder em valor uma obra de arte viva?  


Estou a perguntar se alguém amou esta terra, um museu de todas as coisas e uma obra de Deus, 


mais que Ele próprio, e mais que os museus no seu próprio país.  É possível comparar um dente-de-


leão caído na estrada, com uma coroa de ouro da dinastia Shilla em exibição num museu, sabendo 


que essa flor foi feita directamente por Deus?  Se existir um rei que cuide dessa flor com um 


coração que diz, “Lamento e tenho vergonha de não ser capaz de te amar como um rei-Deus, como 


tu serias amado por Deus,” as plantas quererão seguir o rei e estar com ele eternamente.  É deste 


modo que as pessoas deviam viver.  (175-187) 


 


5. O amor da natureza e das pessoas 


 


É necessário saber como amar a natureza e as pessoas.  Aqueles que não podem amar as pessoas ou 


a natureza, não podem amar a Deus.  Como todas as coisas são símbolos de Deus, e as pessoas as 


Suas representações substanciais, aqueles que sabem amar todas as coisas e pessoas, virão a amar a 


Deus.  (70-182) 


 


É necessário amar sempre a natureza e também as pessoas.  Quanto às pessoas, devíamos amar 


todas as pessoas das cinco cores.  Diria Deus, “Oh, Eu só gosto das pessoas brancas”?  Então toda a 


gente teria de usar somente vestuário branco.  Todas as pessoas brancas teriam de usar unicamente 


roupa branca, e jogar fora todo o vestuário colorido.  Porque usamos roupa preta, ou roupa colorida?  


Isto é uma contradição.  (133-30) 


 


Mesmo todos os elementos e criaturas insignificantes se movem em direcção ao amor.  Estão a 


mover-se em direcção às células que podem contactar directamente o amor que forma união com 


Deus.  Isto são os seres humanos.  Por esta razão, devíamos sacrificar-nos a nós próprios pela causa 


do amor.  Devíamos investir-nos.  Como existe uma tradição de investir completamente a nossa 


vida e possessões, as entidades de valor mais baixo procuram investir todo o seu ser nas entidades 


de valor mais elevado.  Por isso, a teoria de Darwin, da evolução, devia ser substituída por um 


argumento de absorção, com base no amor.  A questão, é como o valor de uma criatura 


insignificante se eleva, quando é usada como um elemento da criação para criar um segundo valor.  


(112-219) 


 


Devíamos sentir que todas as criaturas de Deus, são objectos de amor, e ser pessoas que possam 


amar mesmo todas as criaturas insignificantes, para não falar dos seres humanos, e tudo o que é 


visível e invisível no céu, e possam ser amadas por eles.  Quando uma ave gorgeia de manhã, em 


vez de dizer, “Tu, maldita andorinha, estou a tentar dormir um pouco mais, porque estás a cantar?” 


devíamos dizer, “Oh, obrigado por me teres vindo acordar.  Ah Ah, estás a dizer-me que um 


hóspede importante vem visitar-me.”  A filosofia é diferente.  Isto é uma questão de nobreza de 


alma.  (112-219) 


 


Deus criou o mundo angélico ao mesmo tempo que o mundo humano.  Então, que tipo de mundo é 


o mundo angélico?  Só quando uma pessoa com a beleza e fragrância de uma flor, aparece para 


produzir uma boa obra, será o ninho de amor finalmente preparado.  Por conseguinte, toda a vida se 


origina lá, e todos os seres com uma ligação com a vida, se harmonizam lá.  A origem, que torna 


possível esta harmonia, é o ser humano.  Quando uma miríade de anjos no céu formam a esfera de 


harmonia centrada em tais seres humanos, onde podem ter uma relação de dar e receber com eles, 


como borboletas e abelhas, um jardim florido de harmonia aparecerá, onde Deus, as pessoas e os 


anjos se regozijam, e todas as coisas estão imersas em amor, e uma festa de Primavera começará.  


(31-124) 







Capítulo 3  


 


A História da Providência da Restauração e Mudanças na Compreensão de Deus pela 


Humanidade 


 


1. O Deus da Era do Antigo Testamento  


 


1.1. A era do Antigo Testamento foi a era dos servos 


 


Devido à sua Queda, os seres humanos caíram no domínio fora do Princípio.  Quão longe caíram?  


Caíram para um nível mesmo inferior ao dos anjos, que são os servos de Deus.  Os príncipes e 


princesas, que por hipótese deviam ser senhores, caíram para uma posição mais baixa que a de 


servos, e por isso têm de ascender para recuperar a posição que perderam.  Começando pela 


posição de servos dos servos, devem subir, passando pela posição de servos, filhos adoptivos, 


filhos de uma concubina, filhos da linhagem directa, e, em seguida, regressar à posição de Adão – 


o pai - através da mãe.  Este é o processo da restauração.   


A providência da restauração é semelhante a fazer alguém regressar ao estado de saúde que tinha 


antes de adoecer.   Essa pessoa tem de recuperar o estado em que não estava doente.  É por isso 


que a providência da salvação é a providência da restauração.  Esta providência não é conduzida 


arbitraria e irreflectidamente.  Não podemos simplesmente “acreditar e ser salvos”.  (222-144, 


3.11.1991) 


 


Embora os seres humanos tenham caído, têm de ascender da posição de servos de servos, porque 


não podem abandonar Deus.  Então, que significa o servo dos servos?  Significa estar sem o 


mestre.  As pessoas caídas têm de servir a Deus com lealdade, começando pela posição de servos 


de servos.  Satanás era um arcanjo e servo de Deus.  Como os seres humanos foram arrastados 


para esta posição de servos, para voltar para Deus, têm de estabelecer um padrão que demonstre 


que cumpriram a sua lealdade para com Deus, começando pela posição de servos dos servos.  (17-


73, 12.11.1966)) 


 


A era do Antigo Testamento foi uma era onde Deus colocou as pessoas na posição de sacrificarem 


ofertas, para encontrar aqueles que podia usar como Seus servos.  Esta é a história do Antigo 


Testamento.  Como as pessoas se perderam, tudo ficou virado ao contrário – as pessoas desceram 


para uma posição inferior a todas as coisas.  Uma vez que se tornaram piores que todas as coisas, 


tiveram de dividir ao meio todas as coisas, que estavam mais próximas de Deus, e fazer a 


distinção entre aquilo que pertencia a Satanás e a Deus.  Tais ofertas sacrificiais divididas não 


foram feitas por causa de Deus ou Satanás, mas porque as pessoas falharam em cumprir a sua 


responsabilidade.  Foi por isso que herdaram o sangue de Satanás.  (136-228, 29.12.1985) 


 


Do ponto de vista da providência, o período de tempo antes da idade do Antigo Testamento, isto é, 


antes de Jacob, é a era do servo dos servos; o tempo de Jacob até Jesus, é a era do servo; o tempo 


depois de Jesus é a era do filho adoptivo; e o tempo do Segundo Advento é a era do filho.  Como 


a era do filho veio, os filhos precisam de pais.  Por esta razão, através da era dos pais, a 


humanidade volta para Deus.  (74-121, 25.11.1974) 


 


A era do Antigo Testamento foi a era do servo, uma era em que as pessoas na posição de servo 


dos servos foram restauradas até à posição do servo.  Por esta razão, mesmo Abraão foi um servo, 


não um filho.  Deus estabeleceu o caminho da lealdade, encarregando servos dos servos.  Deste 


modo, Ele tem estado a mover a Sua providência, conduzindo e unificando a humanidade para 


mudar o estágio mundial do mal para o Seu lado.  Mesmo Jacob triunfou não como filho de Deus, 


mas como o Seu servo.  Deus tem estado a trabalhar deste modo, fazendo regressar as pessoas da 







posição de servo dos servos para a de servo, e da posição de servo para a de filho adoptivo.  (15-
325, 7.12.1965) 


 


Examinando em detalhe o curso histórico da restauração, podemos ver que Deus, até agora, tem 


estado a conduzir a providência através dos três estágios de formação, crescimento, e perfeição.  


O curso da restauração passa pela era do servo, que é a era do Antigo Testamento, a era do filho 


adoptivo, que é a era do Novo Testamento, a era dos verdadeiros filhos, que é a era do 


Testamento Completo; e entra na era dos Verdadeiros Pais.  A providência da salvação na era do 


Antigo Testamento ofereceu salvação à humanidade na posição do servo.  Portanto, nessa era, a 


fundação da restauração do servo não podia ser realizada, sem estabelecer a figura central que 


pudesse permanecer desde o princípio até ao fim, e fosse vitoriosa.  Por conseguinte, Deus fez 


muitos sacrifícios, enquanto conduziu os quatro mil anos de história, com figuras centrais como 


Noé e Abraão.  (15-49, 7.12.1965) 


 


Que fez Deus na era do Antigo Testamento?  Como o mundo se tornou satânico, Ele prosseguiu o 


trabalho de sacrificar todas as coisas e estabelecer pessoas religiosas, para encontrar servos.  Deus 


não estava ainda à procura de filhos adoptivos, mas de servos, e servos de servos.  Como todas as 


pessoas do mundo satânico se tornaram filhos e filhas de Satanás, Deus não as pode reclamar.  


Por consequência, Ele tem estado a reunir aqueles que perderam fé no mundo satânico.  É patético, 


mas Deus tem estado a coleccionar refugo.  Digo que Ele tem estado a coleccionar refugo.  Este 


processo não acaba aí.  Sacrifício é necessário, e as pessoas têm de passar pelo processo de se 


tornar ofertas sacrificiais.  (136-222, 29.12.1985) 


 


Deus tentou trazer pessoas que não eram mesmo suficientemente boas para ser servos no mundo 


satânico e fez delas servos dos servos no Seu mundo.  Esta é a história do Antigo Testamento.  É 


por isso que Ele provocou a luta entre Jacob e Esaú.  Foi também por isso que chamou Noé.  Deus 


conduziu um servo dos servos no mundo satânico, a um país distante.  Aí, Ele isolou-o e esgotou-


o para o tornar num Seu servo.  (154-334, 5.10.1964) 


 


Satanás trata os seres humanos como inimigos.  Eles nem sequer se podem tornar os seus servos.  


A era do Antigo Testamento foi o período de tempo no qual Deus trabalhou para tornar tais 


pessoas em Seus servos.  Em seguida, Ele queria elevar os servos como Seus filhos adoptivos; 


filhos adoptivos, como filhos da linhagem directa; filhos da linhagem directa, como irmãos e 


irmãs; e irmãos e irmãs, como verdadeiros pais, através da sua bênção como marido e mulher.  


Uma vez que a família centrada em Deus foi perdida, tem de ser recuperada pela restauração.  A 


festa das núpcias do cordeiro devia ser um acontecimento anunciando Jesus na posição do 


verdadeiro pai.  (12-29, 15.7.1962) 


 


Deus encarregou os Seus servos e disse-lhes: “Sou o vosso Pai.”  Ele ensinou as pessoas, através 


dos Seus servos e anjos.  Tal foi a era do Antigo Testamento.  Em seguida, trabalhou através do 


Seu filho.  Isto foi a era do Novo Testamento.  Em seguida, trabalhou através do Espírito Santo.  


(10-197, 2.10.1960) 


 


Deus tem estado à procura de pessoas que se relacionem com todas as coisas da criação e com Ele.  


Portanto, tem estado a trabalhar para conduzir as pessoas caídas da posição de servos, para as 


posições de filhos adoptivos; de filhos e de pais.  Isto foi para cortar a lamentável ligação com a 


Queda, e realizar um mundo em que todas as coisas, pessoas e Ele próprio, formem uma ligação 


de unidade, de modo que a Sua alegria se torne na alegria das pessoas; e a alegria das pessoas se 


torne na alegria de todas as coisas.  Deus queria vangloriar-se, e mostrar os Seus filhos e filhas ao 


mundo de todas as coisas, e mesmo ao mundo dos anjos.  (11-279, 3.1.1962) 


 







A era do Antigo Testamento foi o período de quatro mil anos até à vinda de Jesus.  Durante esse 
tempo, existiu alguma palavra como Bênção?  Foi possível abençoar uma família no nome de 


Deus?  Como foi a era do servo, as pessoas estavam sob o domínio do arcanjo, o qual é um servo.  


O arcanjo não pode casar; tem de permanecer solteiro.  Nessa era, Deus não pôde ter uma família, 


e os Seus filhos e filhas não puderam casar.  Pode um servo casar?  Não pode.  (90-97, 


19.12.1976) 


 


1.2. Na era do Antigo Testamento, os anjos trabalharam em nome de Deus 


 


Para restaurar a terra profanada, Deus tem estado a conduzir a providência da salvação, na qual 


Ele tenta estabelecer uma relação com as pessoas, através de anjos.  Deus tem estado a realizar a 


providência da salvação para poder, novamente, encontrar as pessoas que O traíram e caíram tão 


miseravelmente para uma posição mesmo incomparavelmente mais baixa que todas as coisas.  


Para poder governar as pessoas que estão sendo dominadas e acusadas por Satanás, Ele tem 


estado a trabalhar e a lançar a ponte.  Este trabalho tem durado desde as eras do Antigo 


Testamento e Novo Testamento, até agora.  (1-282, 16.12.1956)) 


 


Originalmente, na era do Antigo Testamento Deus devia trabalhar directamente e relacionar-se 


com as pessoas na Sua glória.  Mas como a providência falhou em ser completada, devido à 


Queda, Deus, com mágoa, explorou uma alternativa, para se relacionar com as pessoas através 


dos anjos, e isto foi a era do Antigo Testamento.  Deus estabeleceu um padrão pelo qual podia 


trabalhar através de anjos.  Como os anjos também são seres divinos, como uma medida 


alternativa até à vinda de Jesus, eles apareceram às pessoas, na posição de Deus, e serviram como 


mediadores.  (1-283, 16.12.1956) 


 


Quando estudamos a era do Antigo Testamento, verificamos que Deus utilizou anjos como 


mensageiros, para realizar o Seu jardim de liberdade e Reino do Céu de libertação.  Para entrar na 


esfera de graça, onde se pode ser libertado como filho de Deus, da posição de servo, deve sentir-


se alegria mesmo na posição em que se está a perder a vida.  Somente aqueles que têm tal coração 


de liberdade podem ultrapassar a posição de servos e entrar na de filhos.  (4-321, 2.10.1958) 


 


Examinem a Bíblia.  Até agora, Deus tem estado a trabalhar através dos arcanjos, no mundo 


espiritual, através do Seu filho, e do Espírito Santo.  Não tem sido um trabalho no qual Deus 


pudesse comunicar directamente o Seu coração.  Na era do Antigo Testamento, Ele trabalhou 


através de anjos, e na era do Novo Testamento, através do Seu filho. Do ponto de vista do Céu, a 


era do Antigo Testamento foi a era para trazer os cidadãos da Sua nação, e o Novo Testamento foi 


a era para trazer os filhos.  (10-170, 25.9.1960) 


 


 


Considerem isto: para poder restaurar os Israelitas, os anjos no mundo celestial, os servos e, em 


seguida, o filho, vieram trabalhar.  Agora, vem o pai.  O Senhor, no seu Segundo Advento, vem 


como um pai.  Ele virá como o Verdadeiro Pai, educará verdadeiros filhos e dará amor.  Que 


acontecerá então?  Vocês podiam ficar toda a noite com tal pessoa.   


Deus amou Abraão, Moisés e Jesus mais que toda a humanidade caída.  Assim, vocês deviam 


saber quão precioso(a) é cada filho e filha amada por Deus.  (10-354, 27.11.1960) 


 


O Jeová que apareceu a Abraão foi também um anjo.  Originalmente, Deus é invisível, mas o 


Génesis apresenta uma cena onde três seres apareceram como Deus, dois dos quais preparando-se 


para julgar Sodoma e Gomorra, e o terceiro falando com Abraão, como se fosse Deus (Génesis 


18:1-18).  Mas eles foram anjos enviados por Deus, que os encarregou de trabalhar em Seu nome.  


As pessoas desconheciam isto.   







Jacob, depois de se treinar espiritualmente durante vinte e um anos, regressou à sua terra natal, 
Seir, onde vivia o seu irmão mais velho, para realizar o seu desejo.  Embora ele tivesse esperado 


durante vinte e um anos, em vez de o mandar embora com alegria e palavras belas, Deus enviou 


um anjo e fê-lo lutar com Jacob no meio de muita gritaria.  Se ele tivesse perdido na luta contra o 


anjo, as dificuldades dos vinte um anos passados teriam sido em vão.  Então, Jacob lutou 


tenazmente com o anjo, e disse que não o deixaria até que as suas mãos fossem arrancadas ou que 


os seus braços se partissem.  Que atitude extrema!  (51-344, 5.12.1971) 


 


Deus tinha-o abençoado através de Isaac, e aconslhou-o a abandonar tudo e regressar à sua terra 


natal; então, porque não guiou Ele Jacob e lhe preparou um caminho fácil?  Quando ele estava a 


implorar a Deus, toda a noite, junto do rio Jaboc, com um coração ansioso, porque não Lhe deu 


Ele encorajamento e conselhos, mas, em vez disso, se mostrou tão insensível que enviou um anjo 


para o atacar?   (3-334, 9.2.1958) 


 


Que espécie de pessoas foram os nossos antepassados de fé que viveram na era do Antigo 


Testamento?  Como Deus é invisível, e a Sua aparência não pode ser reconhecida, eles foram as 


pessoas que Deus enviou para reproduzir o Seu trabalho, na Sua posição, de um modo apropriado 


à era, e para ajudar as pessoas a ligar-se com Ele.   


Por esta razão, para podermos elevar-nos à posição de filho adoptivo de Deus, temos de nos unir 


com os feitos históricos e indemnização de muitas pessoas.  Temos de passar por muitas fases, 


tais como representantes das pessoas do mundo, ao nível individual, familiar, tribal, racial e 


nacional, e combinar tudo isso numa só coisa representando o destino final.  (77-132, 6.4.1975) 


 


1.3. Porque se envolvem os anjos na salvação humana? 


 


Que espécie de seres são os anjos?  Na posição de servos, eles deviam ter demonstrado lealdade 


para com Deus, e servido como uma barreira protectora para Adão e Eva.  Deviam ter produzido 


um ambiente eterno de glória, no mundo celestial, e vivido alegremente com Adão e Eva, 


centrados no amor de Deus.  Por outras palavras, os arcanjos foram criados para Adão e Eva. 


Deus, como Seu Pai, criou os anjos para eles.  (15-238, 17.10.1965) 


 


Como a Queda do arcanjo conduziu à ruína do mundo humano por Adão e Eva, o mundo angélico 


está a trabalhar em nome de Deus na luta contra Satanás.  O mau Satanás e os bons anjos estão 


lutando.  Só haverá progresso quando os bons anjos vencerem a batalha.  Deus não pode agir 


como Lhe apetece.  É este o Princípio.  (109-18, 26.10.1980) 


 


Deus criou os três arcanjos, como servos, para Adão e Eva não caídos, e confiou-lhes o cuidado 


deles, pedindo-lhes que os educassem e protegessem.  Porque teve de fazer isto?  É porque Adão 


e Eva têm uma relação recíproca com a terra, como o companheiro sujeito, e com o mundo 


angélico, como o companheiro objecto.  O ideal de Deus, ao criar o Céu e a terra, foi a expansão, 


neste ambiente dual, do domínio do Seu verdadeiro amor.  (208-256, 20.11.1990) 


 


Quem devia educar Adão?  Não é Deus, mas os arcanjos.  Eles deviam protegê-lo e educá-lo, e 


tinham a responsabilidade de o vigiar, e instruir, para que conservasse a sua pureza até à altura do 


casamento. 


Como a Igreja da Unificação também teve de seguir esta regra para completar a restauração por 


indemnização, eu amei as famílias dos trinta e seis casais abençoados, mais que os meus próprios 


filhos.  (121-240, 121-240, 27.10.1982) 


 


Deus é a fonte da vida.  Os pais criam os seus filhos, como a origem da vida, do amor e da 


protecção.  Eles protegem, amam, e estimulam.  Então, de onde vem a felicidade?  Sem um 







ambiente protector, a vida é ameaçada, e quando a vida é ameaçada, o amor não se pode 
materializar.   


O amor manifestar-se-ia numa situação em que devêssemos morrer?  Não.  É por isso, que um 


ambiente protector é necessário.  Assim, quando um ambiente protector é assegurado, quem deve 


proteger?  São os arcanjos.  Depois de receberem vida de Deus, que é a origem da vida, Adão e 


Eva estavam no processo de receber uma educação de amor, sob a protecção do arcanjo.  (51-173, 


21.11.1971) 


 


2. A Identidade do Deus Jeová 


 


2.1. Os atributos do Deus Jeová 


 


É necessário compreender que a razão pela qual Moisés apresentou o Deus do poder, da 


habilidade, e do julgamento, em vez do Deus de amor, foi para educar os Israelitas com a lei.  Foi 


para cumprir a vontade da providência para os conduzir até à terra de Canaã, uma terra onde o 


leite e mel eram abundantes.  (35-276, 25.10.1970 ) 


 


Canaã, uma terra onde o leite e mel eram abundantes, era um lugar onde só podiam entrar pessoas 


renascidas, que receberam os Dez Mandamentos e a lei, e transportaram a Arca da Aliança no 


deserto.  Deus deu as Suas palavras aos Israelitas, que deixaram o Egipto, para os recriar como o 


Seu povo, mas, quando eles não seguiram as Suas palavras, apareceu-lhes como um Deus 


aterrador, que lutou com eles e os puniu.   


Como a era do Antigo Testamento, na qual Satanás dominou como rei, foi uma era do poder do 


Diabo, até ao aparecimento do Messias o Deus Jeová apareceu a Moisés como o Deus do medo, 


da vingança e do ciúme, e combateu, através da lei, as pessoas que se tinham tornado servidoras 


do pecado e, sem piedade, puniu os transgressores da lei.  Isto foi a era do Antigo Testamento.   


Se analisarmos os atributos do Deus Jeová da era do Antigo Testamento, verificamos que Ele era 


um Deus ciumento, que aterrorizou os adoradores de outros deuses; um Deus cruel que ordenou 


aos Israelitas que exterminassem completamente as sete tribos de Canaã; e um Deus impiedoso, 


que destruiu os Israelitas que violaram os mandamentos e a lei.  Podia o Deus de amor, que criou 


o universo, ter tal ciúme, vingança, terror, e crueldade para exterminar as sete tribos de Canaã?  


Isto aconteceu porque a era do Antigo Testamento foi uma era em que os anjos, como mediadores, 


desempenharam o papel de Deus.  O legalismo vingativo que diz “vida por vida, olho por olho, 


dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, e 


vergastada por vergastada” não pode representar o carácter do Deus Criador.  Deus é o Deus do 


amor e do perdão.   


Ele apareceu várias vezes a Moisés.  Apareceu num arbusto do Monte de Horeb, e chamou-o, e 


apareceu também no cimo do Monte Sinai, e deu-lhe os Dez Mandamentos.  Até agora, não 


tínhamos sabido que o Deus que apareceu a Moisés foi um anjo, mas, no Novo Testamento, Actos 


dos Apóstolos, Capítulo 7:30-32, está escrito que foi um anjo: “Ao fim de quarenta anos, 


apareceu-lhe um Anjo no deserto do monte Sinai, na chama de uma sarça de fogo.”; e em Actos 


7:53: “Vós, que recebestes a lei pelo ministério dos anjos, mas não a guardastes!”   


O Jeová, que apareceu deste modo na era do Antigo Testamento, foi um anjo, e não Deus.  A era 


do Antigo Testamento é a era do servo, e Deus não pode aparecer como um pai a um servo, 


porque ele não é um filho.  Quando Moisés perguntou o nome de Deus, Jeová, depois de dizer: 


“Eu sou o que sou,” diz-lhe que o Seu nome é Jeová.  Mas quando Moisés permaneceu em frente 


do povo, ele enfatiza que o Deus Jeová é o Deus dos seus antepassados, isto é, o Deus de Abraão, 


Isaac, e Jacob.  Jeová é um anjo.   


Como a era do Antigo Testamento é a era do servo, Deus não Se podia revelar directamente.  No 


Antigo Testamento, Deus disse-lhes que lutassem, ou não?  Vocês sabiam que Saul foi punido 


porque, depois de vencer a guerra, foi contra as instruções de Deus de matar todos os homens?  


Porque pensam que Ele o fez?  Se os homens satânicos fossem poupados, o mundo satânico 







invadiria novamente.  Ele fê-lo, porque a sobrevivência dos homens satânicos preservaria o 
sistema, quando eles tomassem as suas mulheres e continuassem a viver como antes.  Contudo, 


parando a sua linhagem acabaria o sistema, porque as mulheres e crianças pertenciam ao lado 


celestial.  É por isso que Ele o fez.  Saul foi punido, porque a sua falha em cumprir as instruções 


que recebeu, permitiu que a nação celestial fosse invadida pela adoração das divindades pagãs e 


por todos os costumes adúlteros.  (124-202, 15.2.1983) 


 


2.2. A religião da noiva e a religião do arcanjo 


 


Como Deus criou os anjos, antes de criar Adão, as religiões de hoje são a criação do mundo 


angélico na terra.  Este é o mundo das religiões.  Qual é a missão do mundo religioso?  Deve fazer 


com que Adão apareça.  Então, qual é o centro mundial das religiões?  É o Judaísmo; é isso que o 


Judaísmo é.  Que faz este Judaísmo?  É uma religião que introduz o noivo.  Isto é a filosofia do 


Messias e Salvador.  (50-56, 31.10.1971) 


 


Até Deus ter criado Adão e Eva, os arcanjos foram os guardiães da filosofia tradicional.  Como 


um servo, o arcanjo devia ensinar Adão e Eva, antes de Deus estabelecer os novos costumes e 


tradição de vida, dizendo: “Os filhos e filhas do Mestre deviam viver deste modo.”  É a 


responsabilidade do velho servo evitar que os filhos e filhas do Mestre sigam o mau caminho, e 


conduzi-los ao longo do caminho certo, não é verdade?  (50-181, 6.11.1971) 


 


Deus estabeleceu religiões para salvar as pessoas caídas.  Que são estas religiões?  Ele criou a 


religião de Eva e as religiões do arcanjo, no mundo.  Como os seres humanos caíram através de 


Eva e do arcanjo, eles são restaurados através das religiões de Eva e do arcanjo; são restaurados 


deste modo.  


As religiões não cristãs estão no domínio do arcanjo; quer se trate de uma centena ou de um 


milhar de religiões, todas pertencem ao domínio do arcanjo.  Embora haja um grande número de 


religiões, elas podem ser divididas, de um modo geral, em quatro grandes religiões.  O seu centro 


é o Cristianismo, e a filosofia principal do Cristianismo é a filosofia da noiva.  (239-136, 


24.11.1992) 


 


Só Deus é a verdadeira divindade, e outros seres semelhantes a Deus são os anjos.  Para distinguir 


claramente o monoteísmo e o politeísmo, as religiões politeístas são fundadas por seres celestiais, 


isto é, anjos.  Entre estas religiões, algumas tiveram origem nos esforços dos bons anjos para 


elevar a espiritualidade dos seres humanos.  Estas são as religiões avançadas.  É necessário 


compreender que Deus tem estado a cultivar o coração das pessoas através destas boas religiões.   


As religiões do arcanjo não revelam claramente as coisas fundamentais.  Elas não sabem quem 


Deus é, nem o que acontece nos Últimos Dias.  Os seus ensinamentos têm sido centrados nos 


conceitos externos de treino espiritual.  Por isso, e porque não têm uma tradição clara, nos 


Últimos Dias elas estarão na posição em que devem fazer as malas e ir servir na casa do Mestre.  


(237-186, 17.11.1992) 


 


Consideremos aqueles que seguiram a Vontade de Deus na era do Antigo Testamento, e aqueles 


que seguiram a Sua vontade na era do Novo Testamento.  Na era do Antigo Testamento, eles 


tinham um tipo primitivo de religião, e na era do Novo Testamento, tinham uma religião própria 


dessa era.  Por outras palavras, na era do Novo Testamento as religiões ligaram-se com a 


civilização moderna do século vinte.   


Que tipo de religião é a Igreja da Unificação?  A Igreja da Unificação devia ser uma religião do 


futuro num nível mais avançado que as religiões primitivas e as religiões da idade moderna.  


(122-9, 31.10.1982) 


 


 







3. Jesus Declarou a Visão de Deus Baseada na Relação entre Pai e Filho 


 


3.1. A era do Novo Testamento é a era do filho adoptivo 


 


Quando Jacob, que recebeu o nome Israel, triunfou, não o fez como filho de Deus, mas como Seu 


servo.  Deste modo, as pessoas foram restauradas da posição de servos de servos, para a posição 


de servos, e então, na era do Novo Testamento, da posição de servos, para a de filhos adoptivos.  


Na carta aos Romanos 8:23, está escrito: “E não só ela, mas também nós próprios, que possuímos 


as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a filiação adoptiva, a 


libertação do nosso corpo.”  Eles disseram que estavam aguardando avidamente tornar-se filhos 


adoptivos que pudessem chamar a Deus “Abba, Pai”.  Mesmo as pessoas mais devotas da era do 


Novo Testamento, quer se tratasse de pastores, anciãos, doutores da igreja, etc., foram todas filhos 


adoptivos de Deus.  Isto é uma conversa honesta.  Elas tentaram tornar-se filhos adoptivos.  Filhos 


adoptivos têm uma linhagem diferente.  (154-257, 3.10.1964) 


 


Em que posição vem Jesus?  Depois de a humanidade cair na terra, os antepassados 


desapareceram.  Por conseguinte, quando Jesus foi elevado à posição de antepassado, os israelitas 


puderam ser enxertados como filhos adoptivos de Deus e receber o direito de herança.  É por isso 


que, na Carta aos Romanos 8:23 está escrito:  “E não só ela, mas também nós próprios, que 


possuímos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a filiação 


adoptiva, a libertação do nosso corpo,” e em Rom. 8:15, “Vós não recebestes um espírito de 


escravidão, para cair de novo no temor; recebestes, pelo contrário, um espírito de adopção, pelo 


qual chamamos: “Abba, Pai.”  Eles só puderam tornar-se filhos adoptivos.  Os cristãos de hoje são 


filhos adoptivos.  Filhos adoptivos têm uma linhagem diferente de filhos verdadeiros.  (154-337, 


5.10.1964) 


 


O filho adoptivo é diferente do filho de linhagem directa.  Se o filho de linhagem directa vem, o 


filho adoptivo devia dar-lhe tudo o que tem, em qualquer altura, noite ou dia, sem hesitação.  As 


coisas que o filho adoptivo tem não lhe pertencem.  Por isso, como um filho adoptivo, não devia 


dizer: “Porque nasceu este patife?”  Isto é natureza satânica.  Quando Deus criou Adão, o arcanjo 


devia ter-se sentido deleitado por vê-lo.  Assim, ele não pode dizer: “Porque nasceu ele?” O filho 


adoptivo tem de proteger o filho directo.  Quando o filho de linhagem directa está no útero, o 


filho adoptivo não devia dizer: “Oh, oxalá ele não nascesse”  (49-135, 9.10.1971) 


 


Que devem vocês fazer para serem filhos adoptivos?  Deviam ser melhores que os servos – 


melhores que os servos no lado de Deus, e melhores que Satanás.  Porquê?  Originalmente, 


Satanás era um arcanjo, um servo, e ninguém que não seja melhor que o servo pode ser um filho 


adoptivo.  Isto está de acordo com o Princípio Divino.  Então, que tipo de filho adoptivo têm de 


ser?  Deviam ser filhos adoptivos cujo modo de pensar determine que embora tenham recebido a 


herança de Deus, não é vossa, mas algo que deve ser devolvido aos filhos e filhas originais de 


Deus.  O filho adoptivo devia oferecer a sua vida pelos filhos e filhas vindouros. Devia ansiar 


pelo nascimento dos filhos e filhas da linhagem directa desejada por Deus, embora isto possa 


requerer o sacrifício de tudo o que tem; e ter sempre o coração preparado para eles.  Sem adquirir 


a qualificação de filhos adoptivos, vocês não podem relacionar-se com o filho directo.  Deviam 


saber que, aquele nascido como um ser intermediário, um nível acima do arcanjo, é o filho 


adoptivo.  (89-203, 22.11.1976) 


 


Filhos adoptivos têm uma linhagem diferente.  Originalmente, aquele designado como um filho 


adoptivo, no começo do Novo Testamento, foi João Batista.  João Batista representava o arcanjo.  


Ele foi ordenado, não como o arcanjo que se opôs ao filho de Deus, Adão, mas como o 


representante do arcanjo, na terra, que pudesse servir Adão até ao fim.  Mas, a história trágica 







começou, porque este João Batista falhou em servir Jesus e tornar-se um com ele.  (48-92, 
5.9.1971) 


 


É necessário compreender que a história liga as eras do Antigo e Novo Testamentos.  Os que 


acreditaram no Antigo Testamento desejaram, como servos, receber os benefícios do filho 


adoptivo, e é por isso que esperaram pela vinda do Messias.  Por outras palavras, o seu desejo era 


ultrapassar as circunstâncias lamentáveis do servo, e avançar para a posição do filho adoptivo, 


através do Messias.  O filho adoptivo pode receber a herança dos pais, na ausência dos filhos e 


filhas de linhagem directa.  Assim, a Vontade de Deus, que conduziu os servos da era do Antigo 


Testamento, guiou as pessoas para que pudessem conservar o desejo de transcender a posição de 


servos e alcançar o benefício de receber a Vontade de Deus.  É por isso que elas continuaram a 


ansiar pelo privilégio de deixar a sina do servo, e entrar na esfera em que pudessem receber a 


herança de Deus.  Esta é a filosofia dos eleitos de Deus, em Israel.  (42-281, 27.3.1971) 


 


Vocês deviam elevar-se, pelo processo da restauração através de várias fases, para a posição de 


filho adoptivo, verdadeiro filho, e posição de pais.  Mas, por mais devota que uma pessoa fosse, 


não era possível tornar-se filho de Deus na era do Novo Testamento.  (48-95, 5.9.1971) 


 


A era do Antigo Testamento usou todas as coisas como ofertas sacrificiais .  Todas as coisas 


foram sacrificadas.  A finalidade de sacrificar todas as coisas foi libertar os seres humanos e 


ajudá-los a ressuscitar.  Todas as coisas foram sacrificadas para encontrar pessoas.  Por outras 


palavras, a razão para sacrificar todas as coisas é recuperar os filhos de Deus.  Na era do Antigo 


Testamento todas as coisas foram usadas como ofertas, e na era do Novo Testamento os filhos de 


Deus derramaram sangue, ao mover-se em direcção à esfera da ressurreição neste mundo.  Isto foi 


a história centrada no Cristianismo.  Na história do Cristianismo, Jesus e todos os indivíduos, 


famílias, raças, e nações que seguiram Jesus, têm sido sacrificados como ofertas até ao tempo 


presente.  (166-276, 14.6.1987) 


 


Na era do Antigo Testamento, Deus usou Moisés para dar testemunho do poder de Deus.  As 


pessoas que não acreditaram n’Ele, como o Deus de poder, foram punidas.  Em seguida, a era de 


Jesus apresentou o Deus da compaixão.  Os doentes foram curados... Se Jesus não os tivesse 


curado, não teria sido morto.  As pessoas morrem de doença para pagar o preço pelo pecado dos 


seus antepassados.  Então, porque as curou Jesus?  O Rev. Moon da Igreja da Unificação teria 


curado centenas de milhares de doentes se tivesse querido.  Ainda que não sejam curados através 


de milagres, mesmo os leprosos podem ser curados, se ouvem as nossas palavras e se deleitam 


nelas.  Todos os tipos de doenças podem ser curadas.  (194-334, 30.10.1989) 


 


3.2. O filho adoptivo pode chamar “Pai” a Deus 


 


Ao deixar a era do Antigo Testamento e ao dar as boas vindas à nova manhã da era do Novo 


Testamento, Jesus declarou Deus como o Pai, e elevou as pessoas caídas à posição de filhos 


adoptivos, para que restaurassem a relação entre pai e filhos com Deus.  Os filhos adoptivos têm 


uma linhagem diferente, mas, através do Senhor da Segunda Vinda, foram enxertados, e assim 


tornaram-se capazes de chamar Pai a Deus, com o título de filhos.  É necessário compreender que 


o estabelecimento da relação entre pai e filho com Deus é o resultado de um segredo celestial que 


ninguém, senão Jesus, pôde realizar.  Quando Jesus chamou “Pai” a Deus, os sacerdotes e fariseus, 


que aderiam aos conceitos do Antigo Testamento dessa altura, ouviram isso como uma palavra 


presunçosa.  Devíamos saber que a visão que Jesus tinha de Deus era assim tão revolucionária.  


Jesus avançou para um nível mais elevado, e apresentou o Deus de amor.  Na era do Antigo 


Testamento, Moisés só apresentou o Deus de poder, habilidade e julgamento, sem ser capaz de 


apresentar o Deus de amor.  Mas Jesus apresentou o amor.  Embora se tivesse apresentado a si 







próprio e a Deus, como seres afectuosos, as pessoas da altura não o aceitaram.  (35-276, 
25.10.1970) 


 


Como a era do Antigo Testamento foi a era do servo, Deus não pôde revelar a sua verdadeira 


forma.  Ele é o Pai e um ser de amor.  Uma vez que Deus é o próprio amor, Ele é o Pai amoroso 


que perdoa todos os pecados.  A lei do Antigo Testamento que diz: “olho por olho, dente por 


dente” desapareceu.  Através de Jesus, Deus revelou a sua verdadeira forma de amor, na qual Ele 


ama inimigos e perdoa os pecados do irmão, não só sete vezes, mas mesmo setenta.  Como não 


perdoaria um pai as faltas do seu filho?  Deus não é alguém que se possa ver, e a pessoa em quem 


o Deus invisível apareceu como o Deus visível, é Jesus.  É por isso que Jesus proclamou a sua 


unidade com Deus, conforme está escrito no evangelho de São João: “Eu estou no Pai e o Pai está 


em mim.  Como podeis então dizer: “Mostra-nos o Pai?”  É também por isso que São Paulo disse: 


“Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o 


presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra 


criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor” (Rom. 


8:38-39).  Jesus veio por causa do amor de Deus.  (4-308, 5.10.1958) 


 


Desde o baptismo de Jesus, no Rio Jordão, e a subsequente abertura do Céu para a sua ascensão, 


decorreu o curto período de três anos.  É necessário compreender que, embora Jesus trouxesse a 


visão de Deus baseada na relação entre pai e filho, ele partiu sem ter sido capaz de explicar os 


detalhes.  Ele veio como o Messias do Judaísmo, e morreu enquanto estava a iniciar o curso 


Messiânico mundial.  Então, que aconteceu ao Judaísmo?  Um Deus que até então tinha sido 


adorado como favorecendo só o Judaísmo, não era viável.   


Que veio Jesus ensinar nesta terra?  Ele não devia ensinar acerca do mesmo Deus do Antigo 


Testamento, mas do Deus da era do Novo Testamento.  A missão de Jesus, que veio como o 


Messias nacional de Israel, foi ensinar, dizendo: “Agora, que estamos a ultrapassar a era do nível 


nacional, para entrar na era ao nível global, e poder absorver o mundo, temos de estabelecer a 


fundação de trabalhar para o mundo.”  Deste modo, ele devia dedicar a sua vida inteira para 


ganhar a autoridade e prestígio do Messias mundial.  Era isto que ele tinha de cumprir durante a 


sua vida.  (105-213, 26.10.1979) 


 


4. A Era do Testamento Completo É a Era da União entre Deus e a Humanidade 


 


4.1. Os verdadeiros filhos deviam passar pela mudança da linhagem e renascimento 


 


No caminho da restauração, devíamos elevar-nos da era do servo dos servos, para a era do servo, 


do filho adoptivo e do filho directo.  No entanto, podemos passar completamente através da era 


do servo dos servos, do servo e do filho adoptivo, e ser ligados com a idade da linhagem directa?  


A ligação à era da linhagem directa não pode ser feita de maneira assim tão simples.   


Necessariamente temos de passar através da fundação de fé e fundação de substância, de acordo 


com o Princípio Divino, para dar as boas vindas ao Messias, que vem como um verdadeiro filho 


de Deus.  Filhos adoptivos e verdadeiros filhos têm linhagens diferentes.  É por isso que 


precisamos de uma mudança da linhagem.  (55-192, 9.5.1972) 


 


Como a Queda consistiu no casamento errado no Jardim do Éden, isto está agora a ser virado ao 


contrário, à medida que os Verdadeiros Pais casam pessoas da maneira correcta.  Os Verdadeiros 


Pais estão a indemnizar o erro cometido pelos falsos pais, desse modo abolindo o inferno e 


abençoando mesmo centenas de biliões de antepassados no mundo espiritual.  Através da 


fundação ao nível da família dos descendentes terrenos, centrados no verdadeiro amor, os 


antepassados no mundo espiritual e descendentes na terra, unem-se verticalmente. Além disso, 


com base na fundação de tais famílias, o Oriente e o Ocidente são ligados entre si.   







Como os seres humanos receberam sangue satânico, não podem voltar para Deus pelos seus 
próprios esforços.  Assim, o Messias tem de restaurar e reformar absolutamente a linhagem 


profanada por Satanás.  Esta mudança tem de ser feita.  É por isso que o Messias necessariamente 


tem de vir.  Sem a sua vinda, não haverá restauração da linhagem.  A restauração da linhagem é 


absolutamente necessária.  (172-53, 7.1.1988) 


 


Que têm de fazer os Verdadeiros Pais?  Têm de rectificar a linhagem errada, que forma a raiz do 


mundo satânico, virar ao contrário a vida errada, e abrir correctamente o caminho errado do amor.  


Na Bíblia está escrito que aqueles que querem morrer viverão, e aqueles que querem viver, 


morrerão.  Porque é necessário este paradoxo?  Porque o mundo satânico tem de morrer.  (169-37, 


4.10.1987) 


 


O grande amor que Deus desejava como o Seu ideal na altura da criação é realizado através de 


uma união amorosa entre Ele e a humanidade.  Se esse ideal tivesse sido realizado, hoje todos 


entraríamos no Reino do Céu tal como somos, sem termos de nos preocupar com o Céu ou o 


inferno.  (275-54, 31.10.1995) 


 


Há três eras na história humana: o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e o Testamento 


Completo.  Que tipo de era é o Antigo Testamento?  É uma era onde as pessoas foram resgatadas 


pelo sacrifício de ofertas.  Foi um tempo de preparação para a vinda do filho de Deus.  A era do 


Novo Testamento foi o tempo em que Jesus se tornou a oferta para recebermos os pais.  É por isso 


que, na era da Segunda Vinda, nos temos estado a preparar para receber os pais, pelo 


estabelecimento do noivo e noiva.  A razão pela qual, na era do Testamento Completo, eu, como 


Verdadeiro Pai e figura central da era do Testamento Completo, tenho estado a sofrer durante 


quarenta anos, foi para receber Deus na terra.  Isto conduzirá à união amorosa entre Deus e o 


homem.  (227-94, 10.2.1992) 


 


Deus e a humanidade têm a relação original de pai e filhos.  Na era do Novo Testamento, as 


pessoas eram os filhos adoptivos de Deus.  Mas agora, como temos uma relação entre pai e filho, 


o que o filho faz é o que o Pai faz, e o que o Pai faz é o que o filho faz.  Eles estão a trabalhar 


juntos.  O que pertence ao Pai pertence ao filho, e o que pertence ao filho pertence ao Pai.  A 


razão pela qual a Igreja da Unificação é assustadora, é que ensina tal relação de destino entre pai e 


filhos.  (31-324, 7.6.1970) 


 


Na era do Novo Testamento, todas as coisas foram sacrificadas de modo a pavimentar o caminho 


para a vinda do verdadeiro filho.  Jesus veio como um filho, e sacrificou-se a si próprio para 


pavimentar o caminho para a vinda dos pais.  Os Verdadeiros Pais apareceram na cena e estão a 


percorrer o caminho do sofrimento de modo a apresentar Deus.  Para que lugar vêm eles?  Para o 


lugar original e vertical.  Uma vez que a origem do grande caminho do Céu e terra foi cortado a 


partir desse ponto, não haverá um começo para a paz, enquanto esta raiz fundamental não for 


rectificada.  Isto é absoluto.  (200-55, 23.2.1990) 


 


Vocês não deviam pensar no Rev. Moon, como a mesma espécie de pessoa que vocês.  Qual é a 


missão dele?  A era do Antigo Testamento foi uma era onde todas as coisas foram sacrificadas 


para encontrar os filhos e filhas.  Na era do Novo Testamento, os filhos e filhas foram sacrificados 


para pavimentar o caminho para a vinda dos pais.  Que devem os pais fazer nesta terra?  A missão 


dos Verdadeiros Pais é construir uma base horizontal, que inclua todas as pessoas do mundo, para 


o Pai vertical.  Assim, à medida que o domínio horizontal do coração dos pais se manifesta, o 


domínio vertical do coração do Pai emergirá naturalmente e estabelecer-se-á aqui.   


Quando Deus atinge o ponto onde pode abraçar tanto o amor vertical como o horizontal, Ele fará 


finalmente a transição para a era onde pode ultrapassar o mundo para a posição central e 


reorganizar a autoridade ideal original.  Então dirá: “Tudo está cumprido”.  (177-345, 22.5.1988) 







 
Os métodos para as pessoas caídas irem para Deus, têm sido diferentes em eras diferentes.  Por 


outras palavras, as pessoas puderam aproximar-se de Deus pela oferta de sacrifícios, na era do 


Antigo Testamento, pela fé em Jesus, o filho de Deus, no Novo Testamento, e podem fazê-lo pela 


assistência aos Verdadeiros Pais, na era do Testamento Completo.  (20-340, 20.7.1968) 


 


No futuro, vocês não podem casar os vossos filhos e filhas, com pessoas da mesma nacionalidade.  


Assim, Deus está a olhar para três gerações.  Agora, vocês são como são, mas Deus quer unificá-


los depois de três gerações.  Uma delas representa a era do Antigo Testamento.  Assim, o vosso 


casamento representa a era do Antigo Testamento.  Em seguida, vêm as eras do Novo Testamento 


e do Testamento Completo.   


A tradição permanecerá firme na terceira geração, nascida através do casamento da segunda 


geração - os vossos filhos e filhas.  (146-275, 20.7.1986) 


 


Na era do Testamento Completo, os Verdadeiros Pais sacrificam-se para trazer o Deus vertical 


para a terra.  Este é o trabalho final.  Deus é o Pai vertical, perante a humanidade, centrado no 


verdadeiro amor.  Os Verdadeiros Pais são os pais horizontais, centrados no verdadeiro amor, que 


estão alinhados horizontalmente, formando um ângulo recto com o Pai vertical.  Com base no 


amor vertical e horizontal, o amor e vida de Deus emergem finalmente.  Com o desabrochar da 


harmonia de Deus e da humanidade, a nova tribo expandir-se-á, baseada no amor dos Verdadeiros 


Pais.  Deste modo, finalmente, a semente de vida que começou no amor de Deus, baseada no 


padrão original do Princípio, aparecerá na terra.  Isto não tem precedentes na história.  (208-339, 


21.11.1990)) 


 


Agora temos de restaurar o direito de posse.  Como no processo de servir a Deus, todas as coisas 


foram sacrificadas na era do Antigo Testamento, o filho foi sacrificado na era do Novo 


Testamento, e os pais foram sacrificados na era do Testamento Completo, que temos de fazer 


agora?  Vocês deviam permanecer na posição representando o pai e a mãe.  Os filhos e filhas são 


a era do Novo Testamento, e todas as coisas, a era do Antigo Testamento.  Como todas estas três 


eras se desviaram do amor verdadeiro de Deus, Satanás tornou-se o dono.  Porém, agora temos de 


restaurar tudo isto e devolvê-lo ao dono original.  (208-345, 21.11.1990) 


 


A era do Testamento Completo é a era na qual realizamos coisas, como indivíduos, famílias, 


tribos, raças, nações e mundo.  Estes serão ligados através do amor, vida e linhagem de Deus.  É 


uma tradição de linhagem, amor e vida únicos.  Então, Satanás terá de partir.  O trabalho de 


enxertia removerá a linhagem satânica.  (226-275, 9.2.1992) 


 


5. A Primeira Manifestação de Deus 


 


5.1. Deus revela-Se finalmente 


 


A era da Igreja da Unificação é a era dos pais.  Estamos a pavimentar o caminho pelo qual Deus 


pode vir e estar presente na terra.  É deste modo que faz sentido dizer que Deus vem, e nós somos 


salvos por servi-l’O.  É assim que a história progride.  (177-157, 17.5.1988) 


 


Que permanecerá no fim?  Deus e os seres humanos, o seu curso de vida, e as suas perspectivas 


sobre a vida diária – as perspectivas divinas e humanas sobre a vida e o mundo.  Estas 


perspectivas não serão baseadas em conhecimento vago, mas numa relação inseparável e eterna.  


Porquê?  Como Deus e os seres humanos foram separados num lugar onde originalmente não 


podiam ser separados, têm de alcançar um lugar mais elevado que o da posição na qual Adão e 


Eva caíram.  Neste lugar, eles deviam avançar para um estágio global da vida diária, onde Deus e 


os seres humanos são um só.  (65-125, 5.11.1972) 







 
Deus é o centro do universo onde temos de viver para os outros.  Quando nos aproximamos d’Ele 


queremos ser governados por Ele durante dezenas de milhares de anos e mesmo mais.  É assim 


que O servimos.   


Não há maior felicidade que essa, e até agora nem sequer tínhamos pensado nisso.  (77-328, 


30.4.1975) 


 


De agora em diante, vocês deviam viver uma vida de serviço.  A vida de fé, até agora, trouxe 


salvação através da fé, mas, de agora em diante, a salvação é obtida pelo serviço.  Originalmente, 


se a Queda não tivesse acontecido, faríamos a nossa vida normal servindo Deus.  Ao servi-l’O, 


devíamos fazê-lo diariamente, e com o nosso coração.  (150-213, 15.4.1961) 


 


Deus é o Pai absoluto, verdadeiro, eterno, único e imutável.  Tal Pai devia preparar casais únicos, 


imutáveis e eternos para os filhos absolutos.  Também para as filhas absolutas, Ele devia preparar 


casais únicos imutáveis e eternos.  Assim, as famílias para o estabelecimento pacífico dos filhos 


de Deus, são famílias absolutas, únicas, imutáveis e eternas.  Tais famílias podem viver 


juntamente com Deus e constituem a base eterna do Reino do Céu na terra.  A justificação pelo 


serviço, significa a era da realização do Reino do Céu, na vida diária.  É por isso que estamos a 


falar acerca da justificação pelo serviço.  A finalidade da história da restauração é causar o 


reaparecimento do ideal de Deus da criação.  (161-218, 15.2.1987) 


 


Sem trazer Deus para o nosso coração, e fazer uma base onde nós, seres humanos, nos possamos 


unir completamente com Ele, num só corpo, não há maneira de liquidar este mundo do diabo.  


Deste ponto de vista, compreendemos que o tempo em que vivemos é a era do serviço, e a era em 


que a salvação é justificada pelo serviço.  Somos salvos pelo serviço.  Deus não é um Deus que 


está no céu.  Devíamos servir a Deus, como o mestre na nossa vida quotidiana.  (144-274, 


25.4.1986) 


 


Deus não é uma fantasia ou um ser conceptual, nem um ser abstracto.  Conduzindo-nos na nossa 


vida diária, Ele está sempre connosco, como o nosso mestre.  Ele não só recebe o nosso serviço, 


mas vive uma vida em comum, centrada no amor em comum.  (168-111, 13.9.1987) 


 


Para que finalidade criou Deus Adão e Eva?  Nós, seres humanos, temos um corpo, mas o Deus 


invisível não tem.  Sem usar um corpo, Deus não pode governar o mundo espiritual ou o mundo 


físico.  Assim, embora Deus exista, para poder aparecer como pais humanos precisa usar um 


corpo.  Os representantes com esse corpo eram Adão e Eva.  Deus teria aparecido, usando os 


corpos de Adão e Eva não caídos.  


Assim, Adão e Eva eram os primeiros antepassados humanos, e, ao mesmo tempo, Deus que reina 


sobre o Céu e a terra.  Adão e Eva tinham a responsabilidade de governar o mundo com um corpo 


físico, na posição de Deus, isto é, como pessoas assumindo a forma externa do Deus do mundo 


eterno e invisível, e como pais.  (133-91, 10.7.1984) 


 


Como o Deus invisível não tem um corpo substancial, os Verdadeiros Pais representam a Sua 


forma.  Os Verdadeiros Pais são pais do indivíduo, família, tribo, etnia e nação.  No futuro, Deus 


aparecerá no mundo espiritual, na forma dos Verdadeiros Pais.  É aqui que reside a grandeza da 


Igreja da Unificação.  A grandeza do Rev. Moon reside no facto que Deus quer usar a sua forma.  


(98-224, 1.8.1978) 


 


Mesmo que centenas de milhões de pais humanos ressuscitassem todos ao mesmo tempo, não 


haveria pais com a glória dos Verdadeiros Pais, de quem nós falamos hoje.  Mesmo que dezenas 


de milhares de gerações de antepassados ressuscitassem e cantassem a glória da ressurreição, isso 


seria ainda uma glória e um cantar não desligados do domínio da Queda.  Embora a nossa 







situação corrente possa ser miserável, é necessário compreender que a palavra Verdadeiros Pais, 
ensinada hoje na Igreja da Unificação, é uma palavra orgulhosa e mais valiosa que centenas de 


milhões de antepassados regozijando-se num lugar glorioso de vitória terrena e libertação de todas 


as pessoas.  É necessário compreender que o encontro com os Verdadeiros Pais conduzirá ao 


caminho onde se pode encontrar Deus; e o encontro com a Igreja da Unificação conduzirá ao 


caminho onde a nação de Deus e a pátria desejada pelos Pais, podem ser encontradas no futuro 


próximo.  (138-105, 19.1.1986) 


 


A era do Testamento Completo, da justificação pela fé, é a era em que podemos servir a Deus, 


directamente, na nossa vida diária.  Como esse é o tempo em que o tabernáculo de Deus 


permanece connosco, e a nova Jerusalém, no Céu, desce à terra, a forma do verdadeiro Deus 


aparecerá a nós, finalmente, nessa altura, pela primeira vez desde a criação do mundo.  Até agora, 


Deus não tem sido capaz de aparecer na história, a qual tem permanecido incompleta desde a 


Queda. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







CAPÍTULO IV   


 


DISCERNIMENTO DO VERDADEIRO PAI SOBRE DEUS 


 


1. Um Deus de Amargura Histórica, Sofrimento e Dor 


 


1.1. Deus perdeu a posição de Pai devido à Queda 


 


O nosso pai real é Deus, mas Satanás tomou o papel de pai.  Por isso, Jesus disse: “Vós sois filhos 


de um pai que é o Diabo e quereis cumprir os desejos do vosso pai”(Jo 8:44).  Se vocês sabem do 


facto deplorável que têm o sangue de Satanás, por vergonha, deviam ter a coragem de fazer o que é 


necessário para se libertarem desse falso sangue conspurcado.  Já alguma vez pensaram em fazer 


isso?  Se vocês são alguém que ataca furiosamente o vosso corpo dizendo: “Seu pedaço de carne!” 


são cidadãos leais do Céu.  (11-243, 29.10.1961) 


 


A religião que se pode ligar com o mundo final do coração, devia ensinar-nos em detalhe acerca do 


estado muito lamentável de Deus.  Ele não se sente exactamente feliz e maravilhoso, mas está 


numa situação difícil.  Tem sido maltratado e está transbordando de amargo sofrimento.   
Devia aparecer uma religião que possa ensinar estas coisas em detalhe.  Só então, podemos tornar-


nos filhos filiais de Deus.  (151-102, 28.10.1962) 


 


Quão pesaroso ficou Deus por ter sido privado do Seu trono pelo Seu inimigo!  Vocês deviam 


saber do Seu sofrimento histórico de não Se ter tornado o Deus de glória.  Embora seja o rei da Sua 


nação e do universo, tem sido maltratado, como Se não existisse.  Foi roubado do Seu ideal e dos 


Seus filhos amados, e o nosso mundo tornou-se completamente o brinquedo do Seu inimigo.  (105-


199, 21.10.1979) 


 


Como nunca houve um povo unificado ou nação soberana que Deus pudesse governar, Ele nunca 


pôde manifestar a Sua autoridade e dignidade, como o Deus omnisciente e omnipotente.  Temos de 


saber claramente a nossa obrigação, como os filhos e filhas, filhos de piedade filial, patriotas e 


homens e mulheres íntegros do Movimento da Unificação, para aliviar a angústia de Deus e 


confortar o Seu coração pesaroso.  Jesus disse: “Sabereis a verdade e ela libertar-vos-á!”  Aqueles 


que sabem, serão libertados!  Estou a ensinar-vos isto claramente.  (56-327, 18.5.1972) 


 


Quantas lágrimas derramaram vocês por Deus?  Já alguma vez lutaram desesperadamente para 
procurar o caminho no qual sofreriam a própria dor de Deus e labutariam em Seu nome, embora os 


vossos próprios membros pudessem estar despedaçados?  Vocês nunca tentaram.  Ao procurarem 


tornar-se filhos de Deus, têm de derramar lágrimas sem cessar, à medida que O confortam, 


dizendo: “Pai, quão grande foi o Teu sofrimento quando me perdeste, o Teu filho, e os nossos 


antepassados!  Quantas vezes, através da história, até ao dia presente, Tu sofreste humilhações, dor 


e tribulações extremas, para salvar os seus descendentes!” 


Deus podia julgar o mundo inteiro e mesmo Satanás, pela Sua autoridade omnisciente e 


omnipotente.  Os nossos corações ficam despedaçados quando pensamos que Deus Se lamenta do 


facto que Ele ainda não pôde pronunciar julgamento, embora tenha labutado durante tanto tempo. 


Os nossos corações ficam destroçados quando compreendemos a posição solitária e desolada de 


Deus, não rodeado pelo ambiente que devia ter existido, acusado por Satanás, e privado pelo 


mundo satânico do lugar que justamente Lhe pertence.  Quanto choraram vocês, em simpatia com 


a situação de Deus?  Esta é a questão fundamental.  (51-111, 18.11.1971) 


 


Nenhuns pais no mundo quereriam que o seu filho ou filha morresse, mesmo que ele ou ela 


devesse ser enforcada por ter cometido um crime.  Os pais não se poupariam a esforços para 
procurar um modo de salvar o seu filho ou filha.  Isto é especialmente verdade em relação às mães.  


Se este é o coração de todos os pais no mundo caído, porque tem o omnisciente e omnipotente 







Deus de julgar o mundo nos Últimos Dias?  Porque não pode Ele perdoar a humanidade?  Quão 


grande é o amor de Deus?  Se Jesus perdoa setenta vezes sete, Deus tem de perdoar setenta vezes 


sete mil.  Esse é o coração de Deus.  (48-235, 19.9.1971) 


 


A providência de Deus da salvação é a providência da restauração.  Ela começou com Adão e Eva, 


porque eles foram os autores da Queda.  Adão não foi restaurado até que eu tivesse aparecido na 


terra.  Para trazer a restauração e encontrar um homem, Deus, o omnipotente e omnisciente 


Criador, não pôde mostrar a Sua face durante milhões de nos.  Vocês têm de conhecer o amor e 


profundo sofrimento de Deus.  (237-27, 10.11.1992) 
 


Qual é a vontade de Deus?  É o cumprimento do ideal da criação.  Além disso, é realizar o ideal de 


três companheiros objectos no nosso mundo.  Deus dirá: “Como estou feliz!” quando este ideal é 


realizado, com base no Seu amor.  Que faz Deus feliz?  Hoje, todos os cristãos pensam que o 


omnisciente e omnipotente Deus se senta no Seu trono, como o Senhor dos Senhores, e tudo 


procede de acordo com as Suas ordens.  Mas, de facto, quão miserável Deus Se tem sentido por 


estar constantemente sozinho!  (170-95, 8.11.1987)  


 


Quem conhecia a mente e coração de Deus, que teve de fingir que não presenciou a morte do Seu 


querido filho, Jesus?  A origem e circunstâncias não estão registadas na Bíblia, mas não houve 


algo que fez com que Deus não pudesse evitar a morte do Seu filho?  Quão miserável é que 


pessoas simplesmente se reúnam num lugar e afirmem acreditar no Jesus do Cristianismo!  Deus 


tem de estar ao lado do povo escolhido.  Mesmo assim, vendo que eles enfrentaram sofrimento e 


perseguição onde quer que fossem – derramando sangue, sendo decapitados ou queimados em óleo 


- talvez perguntássemos: “Não poderia Deus ter evitado isto?”  Contudo, quão pesaroso e 


angustiado estava Ele quando não podia exercer o Seu poder omnipotente!  Já alguma vez 


pensaram nisso?  Como podemos dizer que Deus é o altíssimo?  Será bom que isto possa ser 
explicado claramente.  (64-222, 12.11.1972)  


 


É natural querer proteger as pessoas que amamos, com risco da nossa própria vida.  Fazer isso é o 


ideal original da criação.  O mesmo é verdade em relação a Deus, que ama os Seus filhos. Ele tem 


estado na lamentável posição de devotar a Sua vida para salvar os Seus filhos caídos.  (206-24, 


3.10.1990) 


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, Deus, o Criador, teria sido o eterno Senhor.  Mas, devido à 


Queda, Satanás tornou-se o senhor do mundo.  Se uma rapariga de nascimento nobre, foi criada em 


sua casa, é violada por um intruso, a quem pertence ela?  Pertence a ele.  O mesmo aconteceu com 


a Queda humana. 


Adão podia ter sido o rei do Céu, e Eva a sua rainha.  Regressar a esta posição original requer que 


se siga o princípio da criação.  Deus estabeleceu a lei do amor eterno centrado em Adão e Eva, 


desde o princípio, por isso ela tem de ser observada.  A negação desta lei arruinaria as leis 


celestiais.  Se esta lei celestial, que o próprio Deus estabeleceu, é violada, a humanidade e mesmo 


o próprio Deus podem ser negados.  Por conseguinte, Ele tinha de introduzir ordem, através do 
curso da recriação.  Quem sabia deste doloroso curso da história?  (207-272, 11.11.1990) 


 


Hoje, a maior parte dos Cristãos pensam em Deus como um juiz glorioso, despachando as pessoas 


para o Inferno ou Céu, mas Ele é o ser mais miserável no universo.  Deus tem lutado amargamente 


para ultrapassar a situação do Céu e terra resplandecentes terem caído na escuridão do inferno.  


Depois de Deus ter recuperado a Sua compostura, ter aberto os olhos e retomado consciência 


plena, Ele estava determinado a dar renascimento aos Seus filhos mortos.  Isto foi possível através 


dos esforços feitos pelo Senhor da Criação, pelo Criador absoluto, exercendo o Seu poder.  Senão, 


tudo teria acabado.  (232-114, 3.7.1992)  


 







Que espécie de ser é Deus?  Ele é o Verdadeiro Pai original, mas a Sua posição, como o 


Verdadeiro Pai, foi usurpada, e isto resultou na ocorrência de algo que não tinha nada a ver com o 


ideal original da criação.  Deus, como o Criador, não podia interferir em, ou tomar 


responsabilidade por um acontecimento que não podia ter acontecido no mundo original da 


criação.  (240-164, 13.12.1992) 


 


1.2. A dor amarga da restauração e a procura por Deus dos Seus filhos, durante seis mil anos 


 


De acordo com a Igreja da Unificação, que é o pecado original?  É o amor que seguiu o caminho 


errado.  O nosso amor devia ter sido ligado ao amor, vida e linhagem de Deus.  Em vez disso, foi 


ligado ao amor, vida e linhagem satânicos.  Adão e Eva causaram mágoa persistente na história, 


porque se tornaram a personificação do diabo e deixaram por detrás a linhagem satânica.  Porque 


foi o omnisciente, omnipotente Deus, de autoridade autónoma, que criou o Céu e terra das suas 


raízes, tão impotente em face do ser mau que conduziu a humanidade ao estado em que está hoje?  


Se vocês não sabem a razão, poderão naturalmente negar a existência de Deus.  (211-21, 


28.12.1990) 


 
Nos meus antecedentes houve muitos episódios que evocaram indignação pela maneira injusta 


como fui tratado.  Embora muitos fossem demasiado terríveis de suportar, eu cerrei os dentes e 


concentrei-me na ocupação do mundo Caim.  Tive de digerir esse mundo, em vez de 


simplesmente, Caim, como um indivíduo e a sua família.  Quão amargo isto tem sido!  Foi como 


se eu tivesse de derreter algo tão frio e enorme como um icebergue.  Digerindo esta frieza, tive de 


subjugar Satanás silenciosamente.  Ele é o grande inimigo de todos os tempos, que conduziu Deus 


e a humanidade à ruína.  (163-163, 1.5.1987) 


 


Satanás tornou-se o pai dos primeiros antepassados da humanidade caída.  Ela recebeu o amor e 


vida de Satanás, e assim, o processo da sua restauração tem sido tão difícil.  Porque não interveio 


Deus, que os cristãos sempre compreenderam ser omnipotente e omnisciente, na Queda humana, 


mas permaneceu impotente?  Pareceu que Ele tinha morrido.  Deus não pode libertar os seres 


humanos, até que eles próprios estabeleçam as condições para a sua libertação, porque foram eles 


que cometeram pecado.  Se Deus tivesse podido libertar Adão e Eva no começo, Ele não os teria 


expulsado do Jardim do Éden.  Se pudesse ter feito o que Lhe apetecia, nãos os teria expulsado.  


Mas não teve outro recurso senão fazê-los sair.  (224-46, 21.11.1991) 


 
Devíamos ter o verdadeiro coração que Deus deseja.  Ele vem para encontrar verdadeiro amor.  


Não devia haver um verdadeiro filho, que Deus procurou, através da providência da salvação e 


restauração?  Um tal filho permitiria que verdadeiro amor corresse abundantemente, como uma 


cascata, permitindo a Deus, que tinha sido profanado, ferido e magoado, levantar o peito de 


orgulho.  Não poderíamos imaginar uma situação em que Deus abraçaria esse verdadeiro filho, de 


modo que Se pudesse esquecer de tudo e dizer mesmo que, embora a Queda tivesse ocorrido, não 


poderia sentir maior alegria que essa?  Cada homem devia ser esse verdadeiro filho.  (127-39, 


1.5.1983) 


 


Satanás desdenhosamente diz a Deus: “Podes ainda insistir no Princípio da Criação que Tu e a 


humanidade deviam estabelecer uma linhagem de amor pela causa da formação de um verdadeiro 


domínio tribal?  Podes ainda insistir no ideal  do domínio absoluto de amor, com base no Teu ideal 


da criação?  Isto foi quase completamente arruinado!”  Como devia Deus responder a isso?  Quão 


chocado Ele está!  Quantos cristãos há que compreendem claramente o coração pesaroso de Deus, 


quando Ele vê os seres humanos – que foram originalmente criados para se tornarem os filhos do 


Senhor – tornarem-se os filhos do inimigo, aprisionados num inevitável estado de miséria?  (200-


235, 25.2.1990)  
 







O pai da humanidade veio.  Todavia, as pessoas não o puderam servir como seu pai, e ele 


derramou o seu sangue e morreu por elas.  Como pôde isto acontecer?  Esse pai veio para 


organizar um festival de amor no qual pudesse dizer: “Meu filho! Minha filha! Minha nação!” e o 


universo inteiro se pudesse reconciliar.  Esse pai, que devia ter sido louvado por esse dia de paz e 


glória, devia ter encontrado os seus filhos perdidos.  Porém, em vez disso, esses mesmos filhos 


mataram-no com a arremetida de uma lança.  Pensem em quão miserável Jesus foi.  Quão pesaroso 


ficou Deus por ter sido sufocado sob circunstâncias que O impediram de ensinar a ignorante 


humanidade! (145-152, 1.5.1986) 


 
Eu tenho mágoa e tristeza dos tempos passados, mas a minha dor e sofrimento não são nada 


comparados com os de Deus.  Ele não tem podido agir como Deus.  Devíamos saber que as 


amargas lágrimas de Deus, que fundiram a medula dos Seus ossos, e as manchas de sangue 


derramado através do curso da história, estão a gritar do solo.  Tenho estado a fazer este trabalho, 


porque sei que a missão de libertar Deus da Sua angústia, permanece por cumprir.  (137-175, 


1.1.1986) 


 


Deus é responsável pelo mundo caído e tem estado a restaurá-lo.  Ele não habita exactamente num 


lugar majestoso, sagrado e prístino.  A Sua situação miserável, amarga e brutal excede a nossa 


imaginação e é indescritível.  (21-73, 14.10.1968) 


 


Vocês podem ser consolados por alguém com mais razão para sentir ressentimento que vocês, mas 


Deus não tem ninguém que O conforte, porque Ele tem mais razões de queixa que qualquer pessoa 


no mundo.  Deus é o Alfa e o Ómega.  Assim, no mais profundo do Seu Ser, Ele está a pensar em 


como resolver a Sua persistente mágoa.  Sob estas circunstâncias, Deus tem levado a cabo a 


providência da restauração.  (29-294, 12.3.1970) 


 
Vocês já alguma vez choraram, ansiando por ver Deus?  Já alguma vez choraram até romperem as 


cordas vocais, com água derramada em profusão dos vossos olhos e nariz?  Já alguma vez se 


sentiram tão miseravelmente tratados e pesarosos que lágrimas correram deste modo dos vossos 


olhos?  Esta experiência é crucial para se entrar no mundo do coração.  (49-291, 17.10.1971) 


 


Quão cheio de ressentimento, mágoa, zanga e tristeza ficou Deus quando foi separado dos seres 


humanos, que deviam ter estado com Ele permanentemente!  Eles deviam ter crescido até à 


maturidade, estabelecendo a fundação de amor que não pode ser trocado pelo universo inteiro.  


Deviam ter estabelecido um eixo ligando todos os planos horizontais e verticais no universo.   


Se tivessem cumprido isto, ter-se-iam tornado o modelo de amor entre todos os seres existentes e 


todas as coisas da criação, no Céu e na terra.  O que quer que esteja ligado a esse amor, pode 


ajustar-se a este modelo, em quaisquer circunstâncias.  (149-240, 23.11.1986) 


 


Satanás passou por cima de quatro gerações, desde a rainha avó, rainha mãe, rainha e filha da 


rainha.  Estas quatro gerações viveram juntas.  Satanás despiu-as nuas em frente do Rei, em plena 


luz do dia, violou-as e matou-as a todas.  Satanás passou mesmo por cima da filha.  Devíamos 
conhecer o coração de Deus, que não se pode vingar de tal inimigo.  (200-68, 23.2.1990)  


 


Que é que Deus lamenta?  É que a humanidade herdou a linhagem falsa.  Vocês herdaram sangue 


falso.  Satanás é a origem disto.  Ele quer sempre devastar todas as coisas da criação.  Vocês estão 


ligados a um tal universo, tais direitos de posse e tal linhagem.  A fonte de todos os cinco sentidos 


– o que vocês vêem, pensam, cheiram, dizem e tocam – pertence ao lado satânico. 


Os vossos antepassados são os frutos de um pai muito mau.  Quanta angústia Deus sente, na Sua 


ansiedade de os salvar!  Porque não pôde Deus libertar-se de Adão e Eva e fazê-los de novo?  Ele 


tinha o poder de fazer isto, mas, porque criou originalmente com uma relação eterna baseada em 


verdadeiro amor eterno, não o pôde fazer.  (216-36, 3.3.1991) 


 







Vocês deviam saber quão miserável e amargo Deus Se sente.  Ele pode dizer: “Se eu não tivesse 


feito a humanidade, ela não se teria tornado do modo como está.  Como pôde isto acontecer 


quando eu estava à procura de amor e ansiando pelo glorioso reino do Céu!”  Como pôde isto 


acontecer?  Aconteceu porque eles herdaram a carne e sangue do diabo. 


O amor, vida e linhagem do diabo foram implantados juntamente com as raízes da sua vida e 


linhagem.  Deus não podia possuir os seres humanos sem remover estas coisas, mas se Ele o 


fizesse, eles morreriam.  Por consequência, Deus teve de estabelecer um substituto, como uma 


segunda criação ou meio de salvação, através de uma infusão de novo sangue, nova vida e novo 


amor.  Deus devia amar o inimigo.  Ele tem de ser paciente com o Seu inimigo e amá-lo.  (212-42, 
1.1.1991) 


 


Alguma vez teve Deus tempo de descansar, só porque o sol se levantou, ou o tempo e estação eram 


agradáveis?  Vocês deviam seguir o Seu exemplo.  Também deviam amar o inimigo, Satanás, que 


está escondido no mundo.   


Se sabem o valor maravilhoso do filho de Deus e veneram a sua santidade, deviam, à luz desse 


valor, seguir o caminho de amar o grande inimigo, embora seja miserável, amargamente difícil e 


doloroso.  (127-119, 5.5.1983) 


 


2. O Sofrimento e Choque de Deus por Ter Perdido o Seu Filho e Filha 


 


2.1. Deus perdeu o Seu filho eterno e único 


 


Quão pesaroso ficou Deus quando Adão e Eva caíram!  Eles deviam ser os companheiros ideais de 


Deus, que encarna a pura essência do amor.  A mágoa d’Ele excedeu a de qualquer mortal.  Ele 


sofreu muito, muito profundamente.  Quanto mais profundo e maior o valor, tanto mais profunda a 


mágoa, quando esse valor é perdido.  Esta é a situação de Deus, que tem prosseguido o caminho da 


restauração, pelos Seus filhos perdidos.  (127-18, 1.5.1983) 
 


Quando os pais acreditam nos seus filhos amados, mas são traídos por eles, esses pais sentem 


choque, angústia e miséria indescritíveis.  É miserável a situação criada pelas pessoas que traem, 


rejeitam e desconfiam daqueles que as amaram com a sua vida.  Vocês não podem compreender, a 


não ser que vocês próprios sintam essa agonia e sofrimento.  Não pode ser compreendido 


simplesmente com palavras.  Isto é evidente nos assuntos do mundo.  Então como se tornou Deus 


tão miserável como é?  Ele não é um Deus nebuloso, mas tangível.  Os seres humanos deviam 


gozar da relação mais elevada com Deus.  A Sua alegria consistia em encontrar um ponto de 


partida do qual pudesse começar uma alegre viagem com os seres humanos, em direcção ao 


infinito e eternidade.  Mas Ele perdeu a base sobre a qual pudesse começar, devido à Queda de 


Adão e Eva.  (20-205, 9.6.1968) 


 


Quão desesperado é, quando um filho único, nascido numa linhagem de sete gerações de filhos 


únicos, morre, especialmente se este filho nasceu quando os seus pais tinham uma idade avançada!  


Se os pais fossem novos, podiam ter mais filhos.  Contudo, se um filho único nascido duma 


linhagem de sete gerações de filhos únicos, morre, quão ansiosos ficarão os seus antepassados para 


continuarem a linhagem para além da sétima geração?  Através dos seus descendentes e linhagem, 
os antepassados querem receber numerosas bênçãos que transcendam este mundo.  Se os seus 


filhos morrem antes deles, os próprios pais desejam morrer.   


A posição de Adão era como a do filho único – o filho eterno, único filho gerado, não 


simplesmente o único filho depois de sete gerações.  Vocês podem imaginar quão profundamente 


abatido pela dor ficou o coração de Deus na altura da morte de Adão, que devia herdar o grande 


esforço de Deus da criação e estabelecer uma família eterna?  Como se teria Ele sentido que tudo 


tivesse falhado deste modo?  Mesmo depois de seis mil anos, Deus não recuperou do choque 


causado pela Queda de Adão e Eva.  (20-210, 9.6.1968) 


 







De acordo com o Princípio da Criação, quando Deus avança para o domínio ideal de união no 


amor, Ele, o dono eterno e ser sujeito do amor, devia ser o seu centro.  Todavia, Satanás tomou o 


Seu lugar como o centro.  Portanto, o universo ficou invertido, virado ao contrário.  Nada devia ter 


interrompido a união baseada no verdadeiro amor de Deus, o Seu ideal de amor.  A linhagem da 


humanidade devia ter tido a sua origem em Deus, mas de facto desviou-se e seguiu na direcção 


errada.   (206-236, 14.10.1990) 


 


Vocês podem imaginar quão profundamente abatido de dor fica o coração de Deus quando Ele 


observa a miséria humana, todas as horas de todos os dias?  Que aconteceu à dignidade de Deus 
quando o Seu filho e filha, que Ele tencionava glorificar como príncipe e princesa, se tornaram 


estropiados, caíram num buraco cheio de estrume, paralisados e virados de cabeça para baixo no 


Inferno?  Onde podemos encontrar a autoridade e confiança do omnisciente e omnipresente Deus?  


Que aconteceu à Sua absoluta dignidade?  Pode Ele mostrar a Sua face?  (218-240, 19.8.1991)  


 


Pode um pai fingir que não vê o seu filho a morrer?  Deste ponto de vista, Deus, como um pai 


amoroso, não nos pode deixar, o Seu objecto de amor, simplesmente morrer.  Se Ele é omnisciente 


e omnipotente, devia fazer um mundo ideal e reviver os Seus filhos.  Isto é mais que possível, 


quando consideramos a natureza do amor parental.  Se Deus existe, Ele seria certamente capaz de 


fazer isto.  Assim, podemos concluir que Deus nos devia mover para o mundo no qual podemos 


ressuscitar de acordo com o ideal.  Ele não nos deixou viver em miséria e morte, mas preparou as 


circunstâncias para nos conduzir, através de um portão, a um mundo de dimensão mais elevada.  


Quão maravilhoso isso é!  (67-219, 21.6.1973) 


 


Pondo de lado a Sua dignidade como o Criador e como o omnisciente, omnipotente e omnipresente 


Deus – esquecendo-se mesmo da Sua própria existência – Ele queria amar plenamente Adão e Eva.  


Podem vocês imaginar o Seu coração, quando Ele olhou, de tal posição, para Adão e Eva caídos?  
Isto é algo que vocês deviam compreender.  (7-291, 11.10.1959) 


 


Os seres humanos de hoje não são os filhos de Deus.  Por mais que Deus chore, nós pretendemos 


não ver as Suas lágrimas.  Por mais pesaroso que Ele esteja, pretendemos não ver.  Isto acontece 


porque os seres humanos têm a sua origem na carne e sangue de Satanás.  Eles sentem-se felizes 


por ver a tristeza de Deus e ridicularizam a Sua ruína.   


Quanto sofre Deus para guiar tais pessoas e ensinar-lhes acerca do caminho que têm de traçar!  Ele 


não podia conduzir a providência da restauração, se não tivesse um coração solícito e 


compreensivo.  (42-257, 21.3.1971) 


 


2.2. Deus tem sido miserável através da história 


 


Quão encolerizado fica Deus quando olha para nós na terra!  Todos os seres humanos deviam ter a 


Sua linhagem, mas Satanás empurrou-os para uma situação miserável e, desdenhosamente, ri de 


Deus dizendo: “Os Teus descendentes estão num estado miserável”.  Quando Satanás pergunta a 


Deus: “Como redimirás Tu, com toda a tua omnisciência e omnipotência, esta situação difícil?” 


Deus só pode ficar silencioso.  Ele tem de fingir ser surdo, embora possa ouvir, não cheirar, 
embora possa cheirar, e não sentir, embora possa sentir.  Vocês já alguma vez pensaram acerca da 


miséria de Deus através da história?  (183-19, 29.10.1988) 


 


Mesmo admitindo que o omnisciente e omnipotente Deus se sentasse num trono glorioso, como os 


cristãos de hoje acreditam, se Ele visse os Seus filhos a morrer,  continuaria lá e diria: “Venham 


aqui porque eu não posso deixar o meu lugar”?  Ou preferiria abandonar o Seu trono e descer?  


Que é que vocês pensam?  Ele ficaria simplesmente lá ou desceria?  Jogaria fora a Sua coroa e 


saltaria do Seu trono?  Pensem nisso.  (123-159, 1.1.1983)  


 







Devíamos saber que, durante dezenas de milhares de anos, Deus tem gritado e chorado por nós: 


“Meu filho e minha filha!”  Vocês já alguma vez gritaram por Deus: “Pai!” até que a vossa voz 


estivesse rouca, a vossa língua seca, não pudessem respirar e abrir os olhos?  Com que seriedade 


lutaram para adoptar esse padrão, que é o do Sujeito da vida?  O vosso carácter é medido em 


proporção aos vossos esforços para fazer isto.  (184-219, 1.1.1989) 


 


Não temos nada que nos permita relacionar-nos com esse ser omnisciente e omnipotente.  Uma vez 


que nascemos como pessoas caídas, os nossos olhos são profanos.  Todos os nossos cinco órgãos 


dos sentidos e as nossas emoções pertencem ao mundo secular.  Não temos nada que nos permita 
relacionar-nos com Deus.  Embora, de acordo com a lei da justiça celestial, não tenhamos nada, 


existe um único caminho, a lei do amor, através da qual nos podemos relacionar com Deus. 


Quanto mais profunda a vossa vida de fé se torna, tanto mais deviam viver como pessoas de fé, 


com a filosofia de amor, e ser capazes do usar de discernimento em todas as situações, através 


dessa filosofia.  À medida que dez, vinte ou trinta anos passam, aqueles que fazem isso tornar-se-


ão automaticamente as pessoas de que Deus precisa.  (149-37, 1.11.1986)  


 


Que fez com que Deus suportasse um caminho de sofrimento durante milhares de anos da 


providência da restauração?  Foi porque Ele tem uma natureza bondosa?  Por que razão continuou 


Deus a Sua providência de salvação durante dezenas de milhares de anos, sem ficar exausto?  Não 


é porque Ele é omnisciente e omnipotente.  É porque Ele tem estado a percorrer o caminho do 


amor pelos seus amados filhos e filhas.  Por isso, é o poder do amor que permitiu que Deus 


triunfasse num caminho de tribulação, e sentisse que mil anos foram simplesmente um dia.  Isto é 


correcto?  É.  (109-281, 2.11.1980)  


 


É Deus digno de pena, ou não?  Muitas pessoas duvidam que o omnisciente e omnipotente Deus 


seja digno de pena.  Por mais omnisciente e omnipotente que Ele possa ser, nada pode consolá-l’O 
do choque de ter perdido os Seus amados filhos.  Se tivesse sido possível para Deus recuperar 


desse choque por Ele próprio, não teria tido de sofrer o curso de seis mil anos da história da 


restauração.  (35-88, 4.10.1970) 


 


Embora os seres humanos pequem, Deus não diz simplesmente: “Eh, tu!  Porque pecaste?” Ele 


conhece o estado da pessoas que pecam.  Ele preocupa-se mais com a humanidade que Consigo 


próprio.  Ele revelou-se com tristeza a pessoas tristes, com sofrimento à humanidade sofredora, e 


com simpatia àqueles que se sentiram vítimas e zangados.  Com que intensidade comunicam vocês 


com Deus?  Ele penetra deste modo na nossa esfera da vida.  Além disso, Ele também se revela 


com coração.  Com um coração paternal, Ele tem-nos procurado durante seis mil anos, embora O 


tivéssemos traído.  (9-231, 29.5.1960) 


 


Que é a Igreja da Unificação?  Ela ensina o coração de Deus e tenta libertá-l’O.  As igrejas cristãs 


chamam-nos hereges, porque dizemos estas coisas.  Se o filho de um grande presidente de uma 


nação morresse, diria o presidente: “Embora o meu filho tenha morrido, como presidente não 


posso derramar lágrimas”, enquanto mantinha a sua dignidade como presidente?  Tudo estaria bem 
se ele fosse para um canto, chorasse pelo seu filho e voltasse composto; mas se não chorasse pelo 


seu filho, o seu espírito diria: “Afinal o meu pai não era meu pai”.  Se o espírito do seu filho 


estivesse cheio de energia, ajudaria ele o seu pai ou opor-se-lhe-ia?  Qualquer que fosse a posição 


de uma pessoa, ainda que se tratasse de um presidente do mundo, ela choraria com certeza em voz 


alta, se um seu filho morresse.  (196-18, 24.12.1989) 


 


Quão miserável é o coração de Deus, quando Ele vê que os Seus filhos perdem o valor original e 


privilegiado da criação, caem num buraco e lutam numa vida sem valor!  Quão mortificado fica 


Ele por ver pessoas gemendo em lamentação, sofrendo e desesperando da vida como derrotadas?  


Em vez disso, Ele queria que atingissem a glória do reino celestial, depois de se tornarem os Seus 


filhos directos, através da herança da Sua vida, amor e linhagem!  Ninguém sabia que Deus estava 







tão triste.  É por isso que eu chorei profusamente durante muitos dias e semanas, depois de ter 


conhecido este Deus.  Vocês deviam saber que a Igreja da Unificação começou em tão profundas 


circunstâncias.  (211-207, 30.12.1990) 


 


Ninguém sabia do coração sofredor de Deus.  Agora vocês sabem, porque Ele apareceu na história, 


e através de mim, para revelar esta profunda missão.  Se isto não tivesse acontecido, vocês não 


teriam sabido.  Que espantoso isto é!  Mesmo Jesus não sabia disto inteiramente, e, mesmo que 


tivesse sabido, não podia ter falado acerca do que se passava no seu coração.  Nenhuns líderes 


religiosos souberam os segredos profundos do universo.  Eu apareci para que eles pudessem ser 
pela primeira vez revelados na história, perante o mundo.  (215-171, 17.2.1991)  


 


3. Um Deus Encarcerado 


 


3.1. Deus perdeu a Sua legítima posição 


 


A minha dor e sofrimento não são nada.  Deus não tem sido capaz de desempenhar a Sua função 


como Deus.  Devíamos saber que as lágrimas amargas de Deus, que fundem a medula dos Seus 


ossos, e as manchas do Seu sangue espalhadas através do curso da história, estão a gritar do solo.  


Eu tenho estado a fazer este trabalho, porque sei que a missão de libertar Deus da Sua angústia, 


ainda não foi concluída.  (137-175, 1.1.1986)  


 


Deus tem de ser libertado.  Ele está confinado pelo amor.  Poder-se-ia dizer que está na prisão e 


ainda não foi libertado.  Devido à Queda humana, o mundo ideal, baseado no amor, que o 


omnisciente e omnipotente Deus, o Criador do universo, tencionava estabelecer, foi roubado por 


Satanás.  Assim, o coração de Deus não pôde ser libertado.  Nenhuma fundação para libertar o 


coração de Deus foi estabelecida neste universo.  Por isso Deus está aprisionado.  Como poderiam 


a Sua mente e coração estar em paz, quando os Seus filhos amados morreram?  (138-261, 
24.1.1986) 


 


Devíamos libertar Deus com os nossos próprios esforços.  Ele não é livre.  Está aprisionado.  


Perdeu os Seus amados filhos e filhas.  Mesmo que uma pessoa tenha dez vezes mais piedade filial 


que o filho filial perdido, ela não pode facilmente libertar o coração de um pai que perdeu os Seus 


filhos e filhas, ou pior, sofreu a morte do Seu filho devotado.  Contudo eu vou libertar este Deus.  


(135-283, 15.12.1985) 


 


Deus está cheio de pesar e angústia.  Porquê?  Aqueles que trabalham duramente na sua juventude 


têm um futuro de esperança assegurado.  Embora Deus tenha investido esforços diligentes, desde o 


começo da história, quando é que teve esperança?  Quando serão realizadas as Suas esperanças?  É 


Deus jovem ou velho?  Que idade pensam vocês que Ele tem?  Como Deus transcende o universo, 


não tem idade.  Gira Ele à volta do sol, uma vez por ano?  Não precisamos calcular isto, porque 


Ele está fora do sistema solar.  Que há para calcular?  (105-184, 21.10.1979) 


 


Deus, que é o nosso Pai, não Se pode libertar de lamentação, sem libertar a humanidade de 


lamentação.  Como podem quaisquer pais sentir-se confortáveis enquanto os seus filhos vivem em 
ansiedade?  Isto explica porque devíamos libertar Deus, que está em tal situação.  


Como libertaremos Deus?  Ele está impedido de amar todas as pessoas; nós temos a 


responsabilidade de encontrar para Deus um domínio de libertação no qual Ele possa livremente 


amar toda a humanidade.  Como fomos corrompidos pela Queda, temos de libertar Deus, depois de 


nos tornarmos filhos que são vitoriosos sobre a Queda.  (65-100, 13.11.1972) 


 


Que aconteceu devido à Queda humana?  Deus ficou agrilhoado e dominado, seguido pelos 


primeiros antepassados da raça humana, e pelo mundo angélico.  Inúmeras pessoas religiosas, na 







história, têm lutado contra estes grilhões.  O mesmo se passa com toda a humanidade.  (79-26, 


16.6.1975) 


 


Vocês deviam saber que um filho desobediente restringe os pais.   Para libertar esses pais, o filho 


tem de demonstrar maior piedade filial que a sua desobediência, e deve ser também oficialmente 


reconhecido pelo público em geral.  Só então ele pode purificar-se dos seus pecados passados.  


Esta é a lei celestial.  Pelo mesmo princípio, não preciso de pessoas que dizem: “Eu só viverei para 


si, Pai”.  Os vizinhos, esta nação, esta raça – são todos um grupo digno de dó. 


Durante cinco mil anos, as pessoas desta raça cantaram: “Construirei uma pequena casa de campo 
e servirei a ambos os pais, durante dezenas de milhares de anos”.  Estou satisfeito que eles sirvam 


a ambos os pais, mas porquê viver numa pequena casa de campo, durante dezenas de milhares de 


anos?  É uma raça digna de dó.  Tenho de guiá-la.  Se estas pessoas, que não têm um centavo, 


também falham em obter as bênçãos de Deus, para onde irão viver?  (85-263, 3.3.1976)  


 


3.2. Deus não pôde funcionar como Deus 


 


Quanto tempo durará a Igreja da Unificação?  Ela tem de persistir até libertar, com um coração de 


amor, o nosso planeta terra, o mundo espiritual, e, ultimamente, Deus.  Temos de libertar a 


humanidade, o mundo espiritual e, finalmente, Deus.  Tenho a certeza que vocês estão a ouvir isto 


pela primeira vez.  Até agora esperámos que Deus nos libertasse, mas, de facto, temos de libertar 


Deus.  Vocês deviam saber que o coração de Deus foi reprimido.  (85-270, 3.3.1976) 


 


O coração de pais afectuosos não pode ser libertado até que vejam o seu filho desobediente elevar-


se até à posição onde possa, de sua livre vontade, corresponder às expectativas dos pais.  Do 


mesmo modo, Deus criou Adão e Eva como os Seus mais importantes companheiros de amor.  


Eles são os Seus companheiros de amor.  Verticalmente eles formam uma relação de pai e filhos 


com Deus e horizontalmente foram criados para serem marido e mulher.  Assim, Deus tencionava 


que eles praticassem todos os ideais de amor do Céu e da terra.  Todavia, Ele perdeu tudo, devido à 


Queda, e acabou mesmo por ficar confinado.  (210-308, 27.12.1990) 


 


Uma pessoa que não estabeleceu o Céu na terra e viveu lá, não pode ir para o Céu no mundo 
espiritual.  Mesmo quando fui para a prisão e fui algemado, não me puderam dominar porque eu 


tinha amor.  Quando estava constrangido e não podia dormir, acordava à noite para descobrir que a 


minha mão emitia luz.  Porque havia luz?  Porque Deus me estava a abraçar.  Descobri o Seu 


amor.  Por essa razão, a luz podia brilhar mesmo naquele quarto escuro.  Se me sentasse silenciosa 


e reverentemente no canto do quarto da prisão, depois de ouvir alguém gemendo e chorando, no 


dia seguinte as pessoas davam-me pacotes de arroz em pó.  Elas tinham ouvido uma voz distante 


que dizia: “Se não deres esta comida a este prisioneiro particular, todos os prisioneiros e mesmo a 


tua família sentir-se-ão indispostos”.  O meu Deus é um Deus de amor.  A Igreja da Unificação 


não devia consistir de um grupo de pessoas ingratas que perseguem um tal Deus.  (137-202, 


1.1.1986) 


 


Devíamos saber que, durante seis mil anos, Deus procurou pessoas ávidas de fé e esperança e 


consumidas de amor, que dizem: “Deus está agrilhoado por causa da humanidade, incluindo eu; 


Ele foi acusado por Satanás por causa de mim; Jesus morreu na cruz por causa de mim; o Espírito 


Santo passou por uma história sangrenta de luta por causa de mim.  Deus, por favor dá-me energia.  


Eu trarei alívio e libertação ao Pai.  Libertarei também Jesus e o Espírito Santo”.  (7-162, 


30.8.1959)  
 


Se Deus e Satanás lutam um com o outro, quem os parará de lutar?  A sua luta acabará por si 


própria?  Não tem havido lugar para Deus permanecer, porque Ele não tinha um filho devotado ou 


um sistema de amor que pudesse apoiar o reino celestial, através de pessoas que seguissem o 


caminho do servo leal, santo e filho e filha divinos.  Deus tem estado encarcerado e em reclusão.  







O reino celestial tornou-se uma ruína vazia.  Deus tem carregado esta tristeza no Seu coração.  


(302-226, 14.6.1999)  


 


Vocês já alguma vez encontraram um avô ou avó que Deus procurasse?  Não foi possível devido à 


Queda.  Já alguma vez encontraram uma mãe ou pai procurados por Deus?  Já alguma vez 


encontraram uma esposa ou marido que Deus procurasse?  Já alguma vez encontraram um filho ou 


uma filha que Deus procurasse?  Por que método pode a amargura sentida por causa disto, 


desaparecer?  Quem pode cortar as correntes que ligam este coração?  Nada, a não ser o essencial 


amor de Deus, pode fazer isto.  (209-106, 27.11.1990) 
 


Deus pode fazer tudo o que quiser, mas, devido à realidade do amor fora do princípio, as Suas 


mãos têm estado atadas.  Ninguém sabe quanto Ele sofre sob tal tristeza e mágoa, e quão 


inimaginavelmente cansado Ele está.  (197-327, 20.1.1990) 


 


Nas igrejas oficiais as pessoas dizem: “Oh! Santo, Santo Deus!  Oh! Deus glorioso!  Dá-me 


bênçãos”.  Mas Deus não é essa espécie de Deus.  Pelo contrário, Ele é um Deus miserável, em 


reclusão.  Ele está numa situação lamentável, da qual só pode ser libertado através do nascimento 


de um filho.  Por isso, vocês devem libertar Deus.  A não ser que façam isso, o caminho celestial 


não pode ser endireitado, e assim, o mundo ideal não pode ser estabelecido na terra.  A história e 


missão da Igreja da Unificação tem consistido em aplanar este caminho.  (22-151, 2.2.1969) 


 


Qual é a essência dos sermões, ensinamentos chave e das palavras que vocês ouvem na Igreja da 


Unificação?  Os seus ensinamentos podem libertar Deus, cujo coração está em reclusão.  Ele está a 


suspirar de dor devido à Queda humana.  Desde o começo, a história de tal lamentação tem sido 


global.  Assim, São Paulo disse que toda a criação, os nossos antepassados e nós próprios 


aguardamos ansiosamente o aparecimento dos verdadeiros filhos e filhas de Deus.  É porque eles 
anseiam libertar-se e separar-se desse mundo de lamentação.  (65-100, 13.11.1972) 


 


4. A Razão por que Deus não Pode Castigar Satanás 


 


4.1. Os motivos para as acusações de Satanás 


 


A existência eterna de Satanás é um assunto para debate teológico.  Se ele sempre existiu, isso é 


um grande problema.  Se Satanás tivesse existido sempre, astuciosamente desafiando e opondo-se 


à providência de Deus da restauração, durante seis mil anos, quem poderia subjugá-lo e eliminá-


lo?  Essa é a questão.  (54-56, 11.3.1972)  


 


De onde veio Satanás?  Algumas pessoas dizem que Satanás existiu sempre.  Se ele fosse uma 


existência original oposta ao omnisciente e omnipotente Deus e causou a Queda dos nossos 


antepassados originais, então, não podíamos esperar salvação completa enquanto ele existisse.  Isto 


seria dualismo, e daria origem à conclusão que um mundo com duas finalidades opostas 


continuaria para sempre.  (53-259, 6.3.1972) 


 


A vontade original para o mundo ideal da criação nunca foi cumprida, devido à Queda.  Porém, 
como Deus tem autoridade absoluta, embora todo o mundo possa mudar, Ele nunca pode mudar.  


Embora o diabo tomasse de Deus, Adão, Eva e toda a criação, o Ser Absoluto tem de subjugar 


Satanás, que originalmente era um arcanjo, naturalmente, em vez de pelo uso de força.  Embora 


Deus exista, é como se não existisse.  Ele tem de restabelecer a Sua autoridade absoluta.  Deus não 


pode atacar primeiro.  O bom Deus não pode atacar o mau Satanás.  (210-340, 27.12.1990)  


 


Porque é o omnisciente e omnipotente Deus incapaz de eliminar Satanás de um só golpe?  Se Ele 


fizesse isso, esse acto acabaria por extinguir Adão, Eva e a criação e destruir também a esfera ideal 


de amor.  Por conseguinte, ele não o pode fazer.  O Senhor absoluto tem a responsabilidade de 







cumprir absolutamente aquilo que disse que faria.  Apesar da inconstância de Satanás, dos seus 


ataques e da sua tenaz perseguição, o Senhor Deus perseverou através da história, de modo a 


recuperar os princípios que estabeleceu.  Ninguém conhecia este Deus.  (208-256, 20.11.1990) 


 


Por que razão o omnisciente, omnipotente e absoluto Deus deixou Satanás violar os seres humanos 


até agora?  Porque permitiu que pessoas fossem sacrificadas, esmagadas debaixo dos pés de 


Satanás?  Por que foi Ele incapaz de exercer o Seu poder, até ao ponto de as pessoas virem a negar 


a Sua existência?  Esta é uma questão séria.  A resposta é que Deus não tem nenhuma nação, povo, 


tribo e família que possa governar.  Além disso, não há nenhum indivíduo cuja qualificação possa 
ser oficialmente reconhecida por Ele.  Se tal indivíduo, família, tribo, povo e nação soberana forem 


estabelecidos, Deus poderá governar imediatamente as nações, povos, tribos, famílias e indivíduos 


maus.  Só então podem eles tornar-se bons, e só então pode Deus ter autoridade.  (56-247, 


18.5.1972) 


 


Podem vocês conquistar Satanás?  Não estiveram as mãos do próprio Deus, o rei da sabedoria, 


atadas devido às acusações de Satanás?  O mesmo se passa com o presidente de uma nação, 


quando os cidadãos organizam uma manifestação, devido a algo que ele fez.  Pode ele cortar a 


cabeça deles?  Sob certas condições, mesmo o omnisciente e omnipotente Deus não Se pode 


mexer.  Mesmo um ministro dum governo seria despedido num dia, se se descobrisse que tinha 


cometido um erro.  Por isso, vocês têm de se proteger contra tais acusações.  Como fazer isso é um 


problema extremamente difícil, na vida de fé.  Assuntos de vida e morte estão em jogo.  (76-58, 


26.1.1975) 


 


A raça humana foi ligada à vida e linhagem de Satanás, com base no seu amor.  Este é o problema.  


Deus não pode intervir ou permanecer sob estas circunstâncias.  Porque é que o omnisciente e 


omnipotente Deus pareceu tão incompetente através da história?  Quando Satanás se tornou o 
inimigo, que roubou?  Ele privou Deus do Seu amor.  Satanás espezinhou o amor, vida e linhagem 


de Deus.  Devíamos estar sempre cientes desta verdade.  (206-236, 14.10.1990) 


 


Satanás era originalmente um arcanjo.  Ele diz a Deus: “Embora eu me tornasse Satanás, devido à 


Queda, Tu devias resolver os problemas de acordo com os princípios que estabeleceste, porque Tu 


és o Deus absoluto.  Embora eu violasse a lei e me tornasse Satanás, Tu, o ser omnisciente, 


omnipotente e absoluto, devias seguir as leis que estabeleceste, não é verdade?”  (39-88, 


10.1.1971) 


 


Vou explicar porque não podemos prosseguir o nosso caminho sem amar o nosso inimigo.  É 


muito importante que vocês saibam esta verdade, embora não esteja escrita no livro do Princípio 


Divino.  Embora o arcanjo tivesse caído e acuse Deus, Ele tem, mesmo assim, de observar os 


princípios que estabeleceu, porque é Deus.  É o Ser Absoluto.  Por consequência, embora o arcanjo 


tivesse caído, Deus é obrigado a governar a Sua criação de acordo com os princípios e regras que 


Ele estabeleceu.  Deus devia sempre relacionar-se do mesmo modo com o arcanjo, antes ou depois 


da Queda.  Por isso, Satanás diz a Deus: “Tu deves amar-me até ao período da perfeição e mesmo 
depois dele”.  (52-87, 22.12.1971)  


 


Adão devia comandar os três arcanjos, e eles deviam obedecer-lhe e amá-lo absolutamente.  


Enquanto a lei celestial e princípio que requerem obediência e submissão absolutas permanecerem, 


Satanás, que não obedece e não se submete a Deus incondicionalmente, não pode fazer aquilo que 


lhe agrada com esse princípio e lei.  O próprio Satanás sabe que eventualmente terá de seguir o 


mesmo princípio.  Deus pode removê-lo se ele for contra o princípio e lei.  É como o presidente 


que exerce a sua autoridade através da constituição.  Se algo não está na constituição, o presidente 


não pode fazer aquilo que quiser.  (172-66, 7.1.1988)  


 







O fundador da Igreja da Unificação é um homem sério.  Eu sempre tratei com seriedade de 


assuntos tais como a existência de Deus; por que razão o omnisciente e omnipotente Deus não 


removeu Satanás imediatamente; e porque foi Ele tão impotente para ajudar Job.  Tive de 


compreender tudo isto.  Quão sério fui eu ao revelar as respostas a estas questões!  Coloquei o meu 


pescoço na forca e lutei desesperadamente por estas verdades, com risco da minha vida.  Temos de 


recuperar a nossa vida original.  (187-122, 5.2.1989) 


 


De acordo com o livro de Job, Deus concedeu a Satanás tudo o que ele pediu.  Porquê?  Deus não 


pode responder a Satanás com o mesmo comportamento do diabo, porque Deus é a essência do 
amor pelos outros.  Assim, Deus é a essência da verdade.  (144-161, 12.4.1986)  


 


Deus não subjuga Satanás com o Seu misterioso poder criativo. Ele espera que Satanás se submeta 


voluntariamente.  (207-349, 11.11.1990) 


 


O diabo arruinou este mundo, de modo a impedir que voltasse para Deus.  Todo este amor livre e 


assim por diante… Na América eu não sei quantas pessoas se envolvem em incesto e adultério.  


Um pai com três filhas dorme com todas elas.  Tem havido um número de tais casos.  Com amor 


livre, um homem dorme com a mulher de seu irmão, ou um filho dorme com a sua mãe.  São como 


animais.  Assim, Satanás ri de Deus dizendo: “Deus, pensas que podes estabelecer o Teu ideal da 


criação e de amor, sob estas circunstâncias?”  (222-230, 3.11.1991) 


 


4.2. Deus obedece à lei 


 


Que espécie de ser é Deus?  Ele é como a mente do universo; o universo é como o Seu corpo.  


Todavia, o diabo infiltrou-se neste corpo.  Satanás tomou controlo sobre os Céus e, assim, controla 


o universo.   


Que devia Deus fazer para digerir este problema?  Ele não pode atacar Satanás com força.  A 
qualidade essencial na criação do universo foi o amor; a tradição histórica deste universo foi 


continuada através de amor.  Assim, Deus devia manter esse princípio, mesmo que haja violadores.  


Portanto, para restaurar este universo caído, Deus tem de manter continuamente o modelo original 


que tinha instalado para cumprir o ideal de verdadeiro amor.  Ele criou com base neste ideal de 


amor essencial.  De outro modo, Ele não pode recuperar a Sua autoridade como o Ser absoluto.  


Isto é tão frustrante para Ele.  (210-229, 23.12.1990) 


 


A Queda consistiu no estabelecimento de laços de amor com Satanás, na posição de um pai.  Não 


há nada para dizer acerca do fruto do bem e do mal.  Isso não pode ser negado.  Assim, os 


descendentes de sangue que continuaram o amor, vida e linhagem de Satanás, permaneceram até 


hoje.  Satanás é o inimigo do amor.  Ele destruiu o sonho que Deus tinha para o Seu ideal da 


criação.  O servo tomou à força a filha do homem nobre e violou-a.  Desse modo, ela perdeu a 


qualificação para ser a filha do senhor e teve de ser expulsa.  Este acto de amor errado foi um 


desvio dos carris do grande princípio do Céu e da terra.  Este facto não pode ser negado.  (218-230, 


19.8.1991) 


 
Deus não pode realizar o Seu ideal original para a criação, a não ser que ame os filhos do mal 


muito mais que os Seus amados filhos.  O diabo afirma a Deus: “Eu caí e tornei-me naquilo que 


sou.  A minha linhagem revolta-se contra Ti.  Contudo, não tens Tu, Deus, de continuar a manter o 


caminho da lei celestial?”  Deus não pode contradizer isto.  (208-291, 20.11.1990) 


 


Satanás acusa Deus e agarra-se a Ele dizendo: “Tu és o Ser Sujeito, eterno e imortal.  Sei que Tu és 


o grande chefe do Céu e terra.  Como Tu és a substância da verdade, amor e princípio, Tu, como as 


tuas leis e princípios, não podes mudar.  Por esta razão, embora eu seja caído, não tens Tu que 


praticar os princípios que estabeleceste?  Por conseguinte, como um ser de princípios, não podes 


trazer os Teus filhos e filhas para o mundo perfeito sem amar o anjo caído.  Os Teus planos para os 







arcanjos antes da Queda eram tais que Tu não podes deixar os Teus filhos entrar no reino celestial, 


a não ser que o Teu filho e filha, e mesmo Tu próprio, me amem.  Então, embora eu tivesse caído, 


Tu tens de seguir esse princípio.  Por consequência, devias amar-me.  Tu não podes ser o 


verdadeiro Deus, e o Teu filho e filha não podem ser verdadeiros filhos, sem me amarem”.  (129-


215, 5.11.1983) 


 


O diabo diz a Deus: “Deus!  Eu sou o diabo chefe que muda.  Sou o antepassado que é mutável.  


Mas não és Tu, o grande chefe do Céu e da terra, a substância da verdade, o Senhor imutável?  Não 


és Tu o ser de amor que encarna os princípios de imutabilidade na vida?  Eu caí e tornei-me um 
velhaco, mas Tu tens a responsabilidade de conservar o padrão original ideal que estabeleceste.  


Por isso, embora eu não possa viver nesse mundo onde A Tua vontade é cumprida, posso entrar e 


sair livremente.  Uma vez que não posso viver lá, posso entrar e sair livremente”.  Essa é a 


asserção de Satanás.  Então Deus responde: “Tens razão”.  (191-244, 25.6.1989) 


 


Se cometemos nem que seja um só pecado, Satanás acusa-nos imediatamente perante Deus e diz: 


“Devido ao seu pecado, este tipo tem de ir para o inferno”.  Jamais alguém avançou para acusar 


Satanás em frente de Deus, pelo seu pecado, embora ele tenha certamente cometido muitos 


pecados e esteja sempre pronto a acusar os seres humanos pelos deles. 


Haverá uma maneira de erradicar Satanás, se uma pessoa puder avançar e disser: “Oh Deus 


absoluto!  Do ponto de vista do Teu poder e autoridade, Satanás tem cometido tais e tais crimes 


imperdoáveis contra a humanidade e contra Ti.  Por favor castiga-o”.  Se Deus não pudesse 


remover Satanás mesmo por este método, Ele não seria omnisciente ou omnipotente; Ele estaria do 


lado de Satanás, não da humanidade.  (54-134, 22.3.1972) 


 


Satanás pode ir para o Céu com Adão e Eva quando eles realizem perfeito amor, porque ele é o 


arcanjo.  É o princípio da criação que o arcanjo entre no Céu com Adão e Eva, depois de receber 
amor de Deus e em seguida de Adão e Eva.  Embora Satanás cometesse um erro no caminho, se 


ele disser: “Sou um servo e um traidor.  Contudo, Tu, Senhor, decidiste os grandes princípios da lei 


celestial e, baseado neles, estabeleceste as Tuas tradições essenciais.  Acima destes princípios que 


Tu estabeleceste há um que permite que se entre no Reino do Céu só depois de se amar o Adão e 


arcanjo aperfeiçoados.  Certamente tu não podes abandonar esse princípio!”  Deus é apanhado.  


Ele responde: “Tens razão”.  Satanás apanha Deus na armadilha, dizendo: “Embora eu me tivesse 


tornado no que sou, Tu, Deus, certamente não podes ser como eu”.  (211-177, 30.12.1990) 


 


Como o diabo é um arcanjo, ele diz: “Originalmente, não deviam amar-me os filhos que podem 


entrar no Reino do Céu?  Não é o princípio original da criação que Tu, Deus, e Adão entrem no 


Reino do Céu só depois de me amarem?” Ele continua a pressionar Deus, dizendo: “A não ser que 


isto seja feito, Tu não podes evitar as minhas acusações.  Tens de estabelecer a condição que me 


amaste e que o Teu filho Adão também me amou”.  É neste contexto que as pessoas religiosas se 


tornaram familiares com a frase: “Ama o teu inimigo”.  (219-36, 25.8.1991) 


 


Depois de entrarmos numa relação entre pai e filho com Deus, quando o filho chora de mágoa, 
Deus, o pai, também chorará.  Então Satanás ficará assustado e fugirá.  Ele não pode permanecer 


lá.  (228-217, 3.4.1992) 


 


Este mundo não pode voltar para o lado celestial a não ser que apareça uma pessoa que possa 


recuperar a autoridade original – por outras palavras, a não ser que apareça um homem que 


permaneça numa posição mais elevada que Satanás, o diabo.  Ele tem de arrastar Satanás perante o 


omnipotente e omnisciente Deus e acusá-lo, dizendo: “Deus!  Satanás cometeu tais pecados!  


Porque não o julgas?!”  (53-335, 6.3.1972)  


 


Até agora temos sido dominados e arrastados por Satanás.  Agora devíamos inverter isto, capturar 


Satanás, trazê-lo perante Deus e acusá-lo.  Embora presentemente as pessoas saibam da existência 







de Satanás, elas não sabem que pecado ele cometeu.  Até agora, ninguém acusou Satanás perante 


Deus, dizendo: “Oh Deus!  Com a Tua omnisciente e omnipotente autoridade, por favor castiga 


este pecador Satanás”.  (53-88, 10.2.1972) 


 


Então porque não pode o omnisciente e omnipotente Deus atacar o arcanjo caído?  Porque não se 


pode Ele libertar-se do arcanjo?  É porque Deus também tem de o amar.  Embora o arcanjo que 


Deus criou, caísse e se tornasse no diabo, Deus devia manter sempre o mesmo padrão do princípio, 


pelo qual Ele pensa no arcanjo como ele era antes da Queda.  É por isso que devíamos amar o 


arcanjo.  Adão e Eva foram criados por Deus e são o Seu corpo.  Portanto, não só Deus, mas 
também Adão e Eva têm de amar Satanás.  (175-14, 6.4.1988)  


 


Deus não pode ser muito duro com Satanás por ter matado milhões dos Seus amados filhos e filhas 


durante os passados seis mil anos, porque Ele é responsável por não ter amado completamente o 


arcanjo.  Por esta razão, sempre que alguém faz algo de errado, há um rasto contínuo de acusações 


de Satanás: “Deus, esta pessoa está a fazer isto e aquilo”.  Como a Igreja da Unificação apareceu, 


podemos saber estas coisas que anteriormente ninguém tinha compreendido.  (35-95, 4.10.1970) 


 


Se vocês arrastarem Satanás, o diabo, em frente de Deus e o acusarem, dirá Deus: “Eh, Isso não é 


modo de proceder!” ou ficará satisfeito?  Sem dúvida Deus dirá: “Olá meu filho!  Meu filho 


único!” e quererá abençoar-vos eternamente.  Podemos imaginar quão intensa tem sido a situação 


de Deus e quanto Ele tem ansiado por isso.  Deus é absoluto, omnisciente e todo-poderoso; Ele é o 


senhor do julgamento justo.  Por conseguinte, se alguém avançar atacando e acusando Satanás, o 


diabo, Deus pode julgá-lo.  (54-60, 11.3.1972) 


 


Como Adão e Eva pecaram, Deus não é livre de fazer o que deseja.  Se o filho de alguém comete 


um homicídio, pode dizer-se que a mãe ou irmão pode tomar responsabilidade por esse crime?  
Eles não podem.  Esta é a lei celestial.  Com quem pecaram Adão e Eva?  Com Satanás.  Adão 


pecou, mas Deus não passou julgamento sobre Satanás ou sobre Adão e Eva pelo que fizeram.  


Embora Ele os tivesse expulsado, Deus ainda está a conduzir a providência da salvação.  Assim, 


embora Deus esteja a receber a acusação de Satanás, Ele foi incapaz de passar julgamento.  


Quando olhamos para estes assuntos de uma perspectiva teológica, podemos ver que eles são um 


grande problema.  Porque não pode Deus tratar disto?  Porque é o omnisciente e omnipotente Deus 


incapaz de se haver com o diabo?  (223-304, 17.11.1991) 


 


Deus não tem interesse em lutar, porque não há um conceito de guerra ou luta no Seu mundo ideal 


da criação.  Se lá houvesse luta, o mundo cairia no dualismo.  Fundamentalmente, luta não pode 


existir no mundo ideal de paz absoluta.  Por consequência, vocês deviam saber que não há um 


conceito de luta no mundo da criação de Deus.  (224-224, 24.11.1991) 


 


Como é que Satanás caiu?  Vocês deviam saber claramente a resposta a isto.  Satanás tem criado 


divisões tanto em coisas importantes como em coisas sem mérito.  Deus, contudo, combina 


pequenas partes separadas e sem valor, de modo a formar um todo grande e com valor.  O modo de 
agir de Deus é contrário ao de Satanás.  Se consideramos os princípios do universo, os princípios 


pelos quais o universo foi criado, e a Origem do universo que procura verdadeiro amor, vemos que 


Satanás foi contra a Origem em vez de obedecer-Lhe, e assim caiu.  A natureza original do Deus 


omnisciente, omnipotente, único e eterno, consiste em viver para os outros cem por cento.  (179-


52, 3.7.1988) 


 


Através da história, o omnisciente e omnipotente Deus vence o Seu inimigo, não pela Sua força e 


poder, mas conduzindo-o à submissão, através dos princípios de amor.  O desejo de Deus é 


conduzir o Seu inimigo a uma tal posição onde ele se submeta perante Deus voluntária e 


completamente, e onde ele possa sentir gratidão, mesmo que seja julgado pela humanidade na 







posição de servo.  A não ser que isto aconteça, os seus pecados não podem ser indemnizados.  (42-


279, 27.3.1971) 


 


5. Libertemos Deus 


 


5.1. Deus é como um prisioneiro 


 


Quem será capaz de acabar a batalha entre o bom Deus e o mau deus?  Nem Deus nem Satanás 


pode fazer isso.  Então quem pode?  Sem um mestre de amor cujo ponto de partida seja o 


verdadeiro amor, que tenha verdadeiro amor, e que toda a humanidade possa seguir, a batalha entre 


Deus e Satanás não pode terminar.  A não ser que nos libertemos deste conflito, a paz permanecerá 


um sonho impossível, neste mundo e na história.   


A palavra “ideal” não é mais que uma palavra abstracta e sentimental.  Então, Deus envia um 


representante de verdadeiro amor, o Messias ou o Salvador.  O Salvador não só salva as pessoas, 


mas também liberta Deus.  Ele é aquele que castiga o mal.  O Salvador está completamente 
encarregado de libertar Deus e terminar o mal.  (136-219, 29.12.1985) 


 


A responsabilidade do Salvador é libertar Deus e punir Satanás.  Quem se libertará deste 


desprezível chefe de quadrilha, que tem acusado a humanidade continuamente?  Deus não pode 


fazê-lo; só o Messias, o Salvador pode.  (136-219, 29.12.1985) 


 


Que espécie de Igreja da Unificação queremos?  Queremos encontrar a religião do pai.  Não 


estamos à procura da vida fácil, nem de relações baseadas em meros princípios morais.  Com base 


nos Verdadeiros Pais, queremos encontrar o caminho do verdadeiro amor, e, desse modo, libertar 


Deus.  Não existe libertação que não corresponda aos princípios e condições de amor.  (136-222, 


29.12.1985) 


 


Vocês pensaram acerca da nação que o Pai ama e vai encontrar?  Quando se está disposto a ir para 


a prisão, algum caminho será encontrado desse modo.  Ninguém sabe que desbravar este caminho 


de vida e morte significa encontrar um caminho de esperança que conduz as pessoas para além do 


abismo da escuridão.  Ninguém conhece as circunstâncias sob as quais eu tenho labutado, de modo 


a cavar um túnel para libertar as pessoas do mundo.  Ao percorrer o caminho de lealdade para com 
Deus, servi-O como o centro, com grande cuidado, e apreciei grandemente o Seu amor.  Vivo com 


a crença que este é o único caminho que nunca muda, embora os tempos e as marés possam mudar.  


(163-304, 1.5.1987) 


 


Deus tem de ser libertado.  Eu tenho de libertar Deus.  Em vez de tentarmos salvar-nos, temos de 


libertar Deus.  Esta é a consumação da providência da salvação.  (136-263, 29.12.1985) 


 


A Igreja da Unificação é um exército de libertação de Deus.  Nós não estamos simplesmente a 


libertar o mundo.  Libertar o mundo é fácil.  O mundo será libertado quando as pessoas se unirem, 


mas a libertação de Deus requer a unidade da esfera do coração.  Temos de ter o Princípio e um 


sistema de pensamento que possa unificar o domínio de amor, mobilizar o mundo espiritual, e 


construir pontes de coração na terra.  Esta é uma revolução mais assustadora e difícil que qualquer 


outra.   


Libertar a humanidade é fácil, mas libertar Deus é difícil.  É um facto extraordinário que o Rev. 


Moon tenha aparecido como o porta-bandeira para procurar resolver esta tarefa difícil e sem 


precedentes, com o objectivo de liquidar todos os assuntos da história providencial.  (136-285, 


29.12.1985)  
 


Os líderes religiosos de hoje ajoelham-se e oram pelas suas próprias bênçãos.  Mas eu nunca orei 


para receber bênçãos.  Em vez disso orei: “Permite que eu seja uma oferta sacrificial para a causa 


da Tua libertação”. 







A Era do Antigo Testamento foi uma era para restaurar o povo de Deus, pelo sacrifício das coisas 


da criação; a Era do Novo Testamento foi uma era para restaurar pais, pelo sacrifício dos filhos; e a 


Era do Testamento Completo é uma era para libertar Deus, pelo sacrifício da família dos Pais. 


Devíamos servir os pais originais na terra e viver com eles para sempre.  Há uma canção do 


folclore coreano com o seguinte conteúdo: “Lua, lua, lua brilhante, a lua que brincou com Lee Tae 


Baek…”A canção continua dizendo que há um grande  loureiro na lua, mas também fala em viver 


com os nossos pais durante dezenas de milhares de anos.  Isto é algo de uma revelação acerca do 


povo coreano – viver com os pais celestiais durante milhares e dezenas de milhares de anos.  


Sempre que penso acerca dessa canção, nunca posso esquecer a onda de emoções no meu coração.  
(137-185, 1.1.1986) 


 


Deus tem estado a dar à América bênçãos de nível mundial, durante duzentos anos, mas os 


Americanos pensam que elas são unicamente para eles, para as suas igrejas cristãs e para o seu 


país.  Esqueceram-se da sua responsabilidade de libertar toda a humanidade e promover o seu bem 


estar, pelo sacrifício da América e Cristianismo.  Em vez disso, acreditam na supremacia da 


América e pensam unilateralmente, centrados nos seus interesses nacionais.  A vontade de Deus é 


que a América construa uma fundação mundial, mesmo que para isso se tenha de sacrificar a si 


própria e o Cristianismo.  Mas ela toma uma posição e caminho contrários a isto.  É por esse 


motivo que está a declinar.  Famílias estão ser destruídas, igrejas estão a perder terreno, a nação 


está a ser desmantelada e tudo está num estado de completa confusão.  Tudo está doente.  (143-


189, 18.3.1986) 


 


Temos de penetrar no inferno para libertar Deus e os Verdadeiros Pais, e salvar o mundo.  Depois 


de passarmos através do fundo do inferno, entraremos no Reino do Céu.  O caminho mais curto 


consiste em passar pelo fundo do inferno.  É por essa razão que nos devemos sacrificar pelos 


outros e servi-los, não é verdade?  Se vocês dizem: “Eu acredito na Igreja da Unificação para 
ganhar a minha salvação”, chumbam.  Nunca serão capazes de atingir o nível mundial.  Em vez 


disso deviam dizer: “Marcharei em frente, de modo a libertar Deus, os Verdadeiros Pais e salvar o 


mundo”.  Compreendem?  Essa é a diferença.  (148-163, 8.10.1986) 


 


Vocês não podem continuar sem endireitar o vosso caminho, na vida ou na morte.  Como sei isto, 


tenho-o praticado toda a minha vida.  Carrego este fardo, embora tenha recebido perseguição e 


tenha sido encarcerado.  Fui para a prisão porque isso me divertiu?  Fi-lo por Deus e pela Sua 


libertação.  Fui para lá por causa da libertação da humanidade e do mundo satânico.  Percorro o 


caminho da restauração por indemnização, porque a libertação não vem sem percorrer este 


caminho, e a separação de Satanás não é possível em paz e conforto.  (148-168, 8.10.1986) 


 


A esfera de libertação, conseguida pelo cumprimento da responsabilidade, é a libertação da esfera 


do coração.  Deus tem de ser libertado, e o mesmo acontece com os Pais.  Quão doloroso tem de 


ser para Deus estar na posição de se ter de relacionar com maus pais, desde que eles apareceram!  


Assim, devemos libertar os Verdadeiros Pais e Deus.  Devemos ser tais filhos de piedade filial.  


Vocês estão a tentar gozar a vida, deixando o Pai celestial sofrer na miséria?  Estão a pensar deixar 
que os vossos filhos gozem a vida?  Como podem procurar uma vida confortável?  Podem pensar 


em fazer isso?  (148-222, 9.10.1986) 


 


Na vossa vida diária pela causa da libertação de Deus, deviam saber que não podem chamá-l’O 


sem um coração encharcado de lágrimas.  Por isso, João Batista gritou no deserto : “Arrependei-


vos, porque o Reino do Céu está às portas”.  Mesmo Jesus disse: “Arrependei-vos, porque o Reino 


do Céu está às portas”.  Vocês deviam arrepender-se.  Deviam compreender quão insolentes, 


pouco dignos, e desavergonhados têm sido, no modo como encaram a providência.   


Mesmo que falhem em libertar o mundo, têm de libertar Deus da Sua dor.  (161-113, 11.1.1987) 


 







Como pode o mundo ser unificado, e como pode a libertação ser conseguida?  Somente quando 


alguém aparecer com o poder de Deus, que lhe permita unificar o domínio satânico, os mundos 


espiritual e físico serão unificados e libertados.  Somente quando alguém, que possa dominar 


Satanás, aparecer, serão os mundos espiritual e físico libertados. 


Precisa Deus de libertação?  Em Si próprio, Deus é evidentemente um ser libertado.  Ele precisa 


ser libertado porque as pessoas precisam ser libertadas.  Deus já está libertado, mas a única razão 


por que não pode sentir a condição de libertação, é que as pessoas, que precisam ser libertadas, não 


o estão.  Não é Ele quem não pode ser libertado.  A libertação depende das pessoas.  (161-243, 


22.2.1987) 
 


O Cristianismo tem a ideologia do Segundo Advento.  Que fará Jesus quando regressar?  Hoje há 


muitos Cristãos que perderam o contacto com a realidade.  Querem eles elevar-se no ar, até às 


nuvens, e ter uma festa do milénio?  Esta crença é um absurdo.  Que fará Jesus quando vier?  De 


que se pode ele gabar quando vier?  A não ser que Jesus erradique Satanás, que resiste Deus 


exigindo que Ele estabeleça injustiça, Deus nunca pode evitar a oposição incessante de Satanás. 


Que é que o Senhor, no seu Segundo Advento, deve fazer na terra?  Ele não vem para trazer uma 


vida confortável para algumas centenas de milhões de cristãos.  Ele tem de libertar Deus.  O 


Senhor, no seu Segundo Advento, devia seguir o caminho da justiça e cumprir a responsabilidade 


de libertar Deus.  (162-186, 12.4.1987) 


 


5.2. A libertação de Deus é uma tarefa para a humanidade 


 


Ao salvar o mundo, devíamos primeiro libertar Deus.  O mundo só pode ser libertado depois de 


Deus o ser.  Não é verdade?  Estou a dizer que devíamos libertar o mundo, depois de termos 


libertado Deus.  Portanto, espalhemos a Igreja da Unificação até aos confins da terra, 


estabeleçamos elos de coração, e mostremos a nossa determinação, espetando uma estaca no solo 


para derreter o mundo com amor.  Esta é a batalha que estamos a travar.  (162-221, 12.4.1987)  
 


Compreendendo que temos de percorrer o caminho todo, até ao ponto em que Deus seja libertado, 


devíamos reunir aqueles do nosso lado, como nuvens, para seguir os Verdadeiros Pais até ao 


destino final.  Deste modo, famílias emergirão de indivíduos, e tribos, de famílias. 


O valor estabelecido através de ofertas sacrificiais tribais, raciais e nacionais será reproduzido no 


mundo que serve os Segundos Pais, desse modo restaurando por indemnização, na esfera da 


ressurreição, todos os santos que se sacrificaram na história.  Estamos destinados a não poder 


deixar esta terra sem fazer isto, por conseguinte temos de fazê-lo.  Temos de preencher esta lacuna 


mesmo que tenhamos de morrer.  Este é o destino que ninguém pode evitar.  Devíamos seguir 


rapidamente este caminho.  (166-74, 28.5.1987)  


 


Temos de libertar Deus.  Ele devia poder visitar qualquer canto desta terra e cantar uma canção de 


louvor: “O meu ideal da criação está inteiramente realizado através do vosso trabalho feito de dia e 


de noite.  Estou grato e espantado”.  Ao mesmo tempo, Deus devia ser capaz de amar o mundo, o 


universo, o mundo espiritual e o mundo físico.  Porém, isto não foi realizado.  O trabalho sinistro 


de Satanás chega até ao trono de Deus.  Por este motivo, para libertar Deus, temos de libertar o 
mundo espiritual.  (166-78, 28.5.1987) 


 


Eu gosto de libertação muito mais que vocês.  Também gosto de unificação.  Quanto gosto delas?  


Tanto, que morrerei por elas.  Os portões da unificação e da libertação não me pertencem; 


pertencem a  Deus, o Grande Mestre do universo.  Perguntei-Lhe: “Tenho a certeza que há muitas 


coisas de que gostas, mas de que gostas mais?”  Então, Ele disse: “É de libertação”.  A resposta foi 


simples: “O que gosto mais é de libertação”.  Então, perguntei: “Porque não podes obter 


libertação?”  E Ele disse: “Não posso obtê-la sozinho”.  Este é o problema.  Deus não a pode obter 


sozinho.  (166-99, 30.5.1987)  


 







Vocês amam a vossa nação?  Amam os vossos filhos?  Amaram a vossa raça, só depois de terem 


aberto o caminho para os vossos filhos?  Amaram o mundo, depois de terem aberto o caminho para 


a nação?  Abriram o caminho para o Céu?  Só depois de abrirem o caminho para o Céu, vocês 


verão o despontar da libertação completa.  Ao amanhecer, os raios do sol permeiam todos os vales 


e libertam completamente todas as pessoas que têm sido mantidas como reféns na morte.  Vocês 


têm de cantar de liberdade e paz, e declarar a vinda do mundo unificado, juntamente com 


libertação.  Só então podem ignorar a história de milhares de anos e tornar-se príncipes de 


libertação.  Têm de ser porta-bandeiras de unificação para receberem o louvor de Deus e gozarem 


de felicidade eterna no seio do Seu amor.  Estão confiantes em conseguir isto?  (166-99, 
30.5.1987) 


 


A humanidade precisa de libertação, mas, antes disso, precisamos libertar Deus.  Só então se 


seguirá a libertação da humanidade; ninguém pensa acerca disto.  Os pastores cristãos 


compreendem Deus como um Deus de julgamento rodeado de glória.  Mas isto é um erro.  O Deus 


que eu conheço não é assim.  Temos de libertá-l’O da esfera da morte.  (166-150, 5.6.1987)  


 


A era da perfeição vem depois das Eras dos Testamentos Antigo, Novo e Completo.  A perfeição 


significa a perfeição do amor.  Significa a libertação de pais, de filhos, de todas as coisas e a 


libertação de Deus.  Todas estas têm de ser conseguidas imediatamente.  Tudo o que foi para o 


inferno, através dos pais caídos, será libertado imediatamente, com o risco do Céu e da terra.  (166-


326, 14.6.1987) 


 


Se uma pessoa ou organização que representam um povo e a sua cultura, aparece, quem ou que 


tipo de organização será?  Tem de ser uma organização ou uma pessoa que transmita a tradição 


histórica desse povo, represente a era, e seja capaz de atingir o nível mundial, ligando a missão 


desta era à missão do futuro.  Vocês deviam saber que esta pessoa e organização são o Rev. Moon 
e a Igreja da Unificação.  A verdade da Igreja da Unificação não é invasiva.  Em vez disso, ela 


procura salvar as pessoas e elevá-las.  Temos de libertar todas as pessoas.  Somos os porta-


bandeiras da libertação.  Através dos esforços conjuntos dos mundos espiritual e físico, estamos a 


tentar libertar Deus.  (168-55, 1.9.1987) 


 


Eu nem sequer sonho em receber louvor ou boas-vindas para mim próprio.  A filosofia da Igreja da 


Unificação é sacrificar-se a si própria para salvar a humanidade, para libertar o Céu e a terra, e 


finalmente para libertar Deus.  Ele reinvestirá tudo o que recupera, tendo esperança num mundo 


especial de uma dimensão mais elevada, livre da Queda, e numa grande migração em direcção ao 


Céu.  (227-272, 14.2.1992)  


 


Eu não sou nada.  Diz-se que a história humana começou há um milhão e meio de anos.  Quando o 


Pai perdeu toda a Sua dignidade e autoridade, na longa luta histórica para encontrar os Seus filhos 


perdidos, a quem apelará Ele, acerca da Sua situação miserável como Pai?  Antes de os filhos 


avançarem e resolverem isto, Deus não pode aliviar a mágoa amarga no Seu coração, nem o cravo 


espetado no seu coração, pode ser arrancado.  Quem puxará esse cravo e libertará o coração 
amargo de Deus, o qual tem de ser libertado e curado com carne e sangue através das lágrimas 


conciliadoras de amor?  Devíamos saber que a libertação de Deus precede a nossa própria 


libertação.  Devíamos saber que este é o caminho da libertação última procurada pelas pessoas de 


fé.  (187-273, 11.2.1989) 


 


Devíamos saber onde estão as sementes da felicidade.  Temos de encontrá-las, porque as perdemos 


através da Queda.  É por isso que encontramos o verdadeiro Deus na Igreja da Unificação. 


Até agora, Deus tem sido o Deus da restauração, não o Deus original.  Ele está cheio de mágoa e é 


digno de dó.  Não é o Deus de alegria, mas de desespero.  Para voltar ao estado original, portanto, 


temos de libertar o Deus da restauração – não com dinheiro, não com poder, não com nenhuma 


pessoa, mas com verdadeiro amor.  (174-248, 1.3.1988)  







 


Começámos com sofrimento, e assim, queremos avançar para o final destino, através de 


sofrimento.  Estou determinado a ter o meu nome reconhecido como aquele que tem sido 


miserável.  Não preciso de dinheiro ou honra.  A esperança de encontrar uma nova terra natal está 


só na libertação de Deus, da humanidade, e mesmo de Satanás, desse modo construindo uma base 


eterna de paz e amor.  Com uma tal compreensão, vocês deviam esforçar-se duramente para seguir 


este caminho, esquecendo-se do pequeno-almoço, almoço, e jantar, esquecendo-se do dia e noite, 


por mais íngremes e acidentadas que sejam as montanhas a atravessar.  O princípio celestial é que, 


quanto mais tempo vocês vivem uma tal vida, tanto mais o amor ideal de Deus estará convosco, 
com a vossa família, o vosso clã e a vossa nação.  Eu gostaria de vos pedir que compreendam isto 


e vivam de modo adequado.  (174-53, 23.2.1988)  


 


Atingir grandeza não significa ter uma bela face ou um corpo esbelto, mas grande pensamento.  O 


estado de espírito que vos permite dizerem que mesmo Deus terá de ser movido e seguir-vos, é 


grande.  Deus não pôde cumprir a finalidade do amor.  Insisto que o libertemos com amor.  A 


declaração que o nosso pesaroso Deus, cujo objectivo de amor permanece por cumprir, é hoje 


libertado pelo encontro com o Rev. Moon, é baseada em lógica.  Não é um devaneio.  Estou a 


afirmar isto, com base em prova verdadeira que vem de uma teoria sistemática e dados precisos.  


(165-185, 20.5.1987) 


 


Libertaremos Deus.  Se isto for feito, tudo será concluído, não é verdade?  Deus estará livre de 


fazer o que quiser.  Vocês deviam saber que, com o advento da era em que o omnisciente e 


omnipotente Deus pode exercer a Sua autoridade e poder plenos, o reino de paz e tranquilidade 


será certamente realizado.  Só então diremos “Ámen”.  (221-25, 20.10.1991) 


 


6. A Libertação de Deus e o Caminho do Filho de Piedade Filial 


 


6.1. O caminho da restauração que o Verdadeiro Pai tem percorrido 


 


Eu compreendo perfeitamente o que é ter a determinação de cumprir a vontade de Deus.  Sei como 


é o amor de Deus, e sei que tenho de me ajoelhar de gratidão e percorrer o caminho de oferecer 


perdão.  Ninguém sabia que Deus está cheio de amargo sofrimento, que o força a percorrer o 


caminho da libertação embora o Seu sangue possa ser derramado. 


Não orei a Deus pedindo-Lhe que me salvasse, mesmo quando sucumbi sob tortura; e embora 


fosse perseguido, não Lhe pedi que me protegesse no meu caminho ou que me salvasse.  Como um 


homem de carácter, tenho a minha própria reserva de energia, um bom espírito, e a força interior 


para lutar.  Digo a mim próprio: “Deus provavelmente salvar-me-á, se sucumbir inconsciente 


devido à falta de forças.  Mas antes disso, com o meu próprio poder…”  Sei que Deus está à 


espera, preparando coisas antecipadamente antes de eu avançar.  (138-358, 24.1.1986) 


 


Deus está com a Igreja da Unificação.  Se eu perdesse a paciência, pensando: “essa pessoa que não 


presta para nada!” e dissesse para mim próprio: “Espera e verás.  Espera só alguns meses”, 


finalmente essa pessoa cairia na desgraça.  Não pensam que seria estranho ver tal coisa acontecer?  


Por conseguinte, mordo a língua e controlo-me.  Não posso amaldiçoar os outros com a minha 


boca.  Como o Verdadeiro Pai, não posso usar a minha boca para amaldiçoar os outros.  E embora 


contenha as minhas palavras, o Céu liberta-me completamente dos meus amargos sentimentos.  


Quando vocês vêem isto, não vos parece que Deus me ama?  (162-205, 12.4.1987) 


 
Ninguém alguma vez se tornou um membro do congresso ou presidente desta nação, enquanto os 


seus direitos soberanos estavam intactos, com a autoridade e prestígio de um povo homogéneo 


vestido de branco, orgulhoso da sua cultura de cinco mil anos na Ásia.  Depois da libertação da 


Coreia eu estava a pensar criar um tal membro do congresso e presidente.  Vocês devem 


compreender que isto não era só o meu desejo, mas também o desejo de Deus.  Quando isto 







acontecer, a Ásia estará nas palmas das mãos de Deus.  Por favor tenham fé no facto que, de 


acordo com as minhas instruções, o mundo deve caminhar em direcção ao lugar ao qual Deus 


também Se está a dirigir.  (171-190, 1.1.1988) 


 


Há algum lugar de descanso para mim, que guardo as sementes de ressentimento?  O meu caminho 


é um caminho activo.  Estou ocupado, porque tenho de percorrer este caminho para resolver toda a 


nossa história de milhares de anos.  Durante quarenta anos da minha vida, não pude evitar seguir o 


caminho das lágrimas.  Isto continua mesmo agora.  A Coreia do Norte devia ter dado as boas-


vindas ao novo jardim do amor de Deus, onde podem emergir pessoas que O louvem.  Contudo, 
vendo-as manchadas por aqueles que O traíram, Ele teve de voltar a cara.  Temos de fazer com que 


Ele olhe de novo.   


Uma vez que entrei na Coreia do Norte, com Deus, com este sistema de pensamento que restaura 


as coisas para o seu estado original, o mundo comunista devia agradecer-me, e o mundo 


democrático devia agradecer-me ainda mais.  Marchemos em frente para este lugar!  (173-116, 


7.2.1988) 


 


Na prisão de Seodaemun, uma senhora evangelista que tinha perseverado na Igreja da Unificação, 


mas saiu depois das coisas não terem acontecido do modo que ela esperava, disse-me: “Olhem 


para ti.  E tu consideras-te o filho de Deus?” Eu respondi: “Sim, não sou alguém que desapareça na 


prisão.  Farei grandes progressos em direcção ao mundo da libertação”.  É assim que vivo.  Nunca 


me esquecerei da face dela.  Fiquei triste por saber que morreu recentemente, em circunstâncias 


infelizes.   


Sei como os cinco presidentes da Coreia me trataram.  Porém, não o mostro.  Não procuro vingar-


me.  Eles não sabiam.  Tenho de os encontrar e ensiná-los.  Depois de dizer aquilo que tenho de 


dizer, tenho de resolver tudo.  (204-118, 1.7.1990)  


 
Quando vim para esta terra, em que posição estava?  Como o filho, irmão, casal e pai, em quem 


permanece o coração de dor amarga, estava na posição de indemnizar e aliviar a angústia de Deus 


no seu pináculo, dando o amor aperfeiçoado que não pôde ser dado antes.  (234-140, 10.8.1992) 


 


Tudo existe para os outros.  Com base no ideal de Deus da criação, de viver para os outros, Deus 


tinha de Se investir continuamente para multiplicar verdadeiro amor.  Tal como Ele, temos de 


espalhar esse amor através do universo e regressar à terra natal original.  Quando regressamos, não 


devíamos expulsar os outros, como se fossem nossos inimigos.  Temos de os fazer submeterem-se 


a nós através do amor.  Sem esta submissão natural, Deus não pode encontrar a Sua posição.  Se eu 


pensasse em tirar partido de situações, não seria derrotado por ninguém.  Todavia, como sei isto, 


tenho-me refreado.  Vocês podem imaginar quão difícil tem sido para mim suprimir o meu carácter 


impetuoso, durante quarenta anos?!  Quão muito mais difícil teria sido para Deus, que é mais 


intenso que eu!  (219-93, 25.8.1991) 


 


Uma vez eu voltei-me para olhar para trás, e Deus, que me estava a seguir, abraçou-me em 


lágrimas.  Quando eu me voltei para dizer: “Tu és o centro do meu amor.  Eu submeto-me a Ti.  
Seguir-Te-ei absolutamente”, Deus abraçou-me novamente.  Que esplêndido é estar em tal 


posição!  Tal como Deus me deu a Sua posição, eu também tenho de dar a posição de Deus a todos 


vós.  (215-341, 1.3.1991) 


 


Olhando para trás na história, há quarenta anos eu fui perseguido pela nação e pelas igrejas 


oficiais.  A minha posição era a de um órfão desterrado para o deserto.  De tão horrível posição, eu 


tinha de cumprir o requisito de Deus de restaurar o padrão histórico e estabelecer uma fundação 


global!  Eu tinha perdido a vitoriosa esfera cultural cristã estabelecida no lado do Céu depois da 


Segunda Grande Guerra Mundial, e a fundação da América, a nação que governa o mundo livre.  


Na posição do dono, eu não pude deixar de pensar no intenso sofrimento de perder esta fundação e 


de ter de levar a cabo o trabalho de a restaurar de novo, por indemnização, durante um período de 







quarenta anos.  Vocês podem imaginar quão horrorizado eu estava, sabendo claramente que podia 


ter levado a história à sua conclusão – algo que mesmo Deus não pôde fazer durante centenas de 


milhares ou milhões de anos!  (135-187, 13.11.1985) 


 


Eu cumpri estas tarefas, sem prestar atenção à chuva e neve.  As noites pareciam ser manhãs, ou o 


despontar do dia, e eu esquecia-me mesmo de comer.  Eu não podia ligar pouca importância a isto, 


porque conhecia Deus – a responsabilidade séria que deriva de O conhecer.  Mais que qualquer 


outra pessoa, eu sabia quão pesaroso Deus estava.  Assim, mesmo que o meu corpo tivesse de ser 


despedaçado; mesmo que tivesse de se tornar pó e ser levado pelo vento, e se todas essas células 
levadas pelo vento, pudessem, mesmo assim, chorar como as células de Deus, eu aceitaria 


decididamente este caminho de morte, como uma morte digna de um homem real.  À medida que 


eu enfrentava estas situações, as pessoas pensavam que eu pereceria e desapareceria, mas as coisas 


não se passaram assim.  (137-178, 1.1.1986) 


 


Como eu sabia quão grande era o ressentimento arreigado no Céu e terra, tinha de confortar Deus, 


mesmo quando estava a vomitar sangue.  Quem poderia alguma vez compreender a minha amarga 


posição, como o Verdadeiro Pai, na qual eu não podia orar: “Estou prestes a morrer.  Deus, por 


favor salva-me”.  Ninguém sabia disto.  Só Deus.  Só Ele compreendia o meu coração. 


Não importa quantas pessoas seguem a Igreja da Unificação, nenhuma delas está completamente 


unida com o meu pensamento.  Todos vocês devem compreender isto.  Uma comunidade de nível 


inferior da Igreja da Unificação não pode permanecer na esfera de libertação.  No entanto, eu sei 


bem que o comportamento presente daqueles que receberam a Bênção é como o dos primos de 


diabo.  (145-332, 1.6.1986) 


 


Deus agradeceria centenas de vezes a um bravo homem que confessasse que não lutou 


suficientemente, que não tinha qualificações para derramar lágrimas, ou que estivesse preocupado 
que o Pai derramaria lágrimas se o visse amargurado.  Deus agradeceria desse modo ao bravo 


homem que, na posição insuportavelmente amarga de ser chicoteado, se preocupasse que Deus 


estivesse numa posição miserável, ou que se preocupasse que Deus derramaria lágrimas quando 


ele derramasse lágrimas, com os dentes cerrados dizendo: “O meu sofrimento não é nada, a minha 


dor não é nada, a minha amargura não é nada”.  Deus agradeceria desse modo ao bravo homem 


que chorasse e erguesse a bandeira da vitória, como a vanguarda no caminho de se vingar do 


inimigo.  Deus curvaria a cabeça em gratidão, dizendo: “Devia chamar-te um patriota, um filho 


filial, ou uma pessoa virtuosa?  Em toda a história do mundo, nunca houve uma pessoa mais 


preciosa que tu”.  (153-269, 26.3.1964) 


 


Até este dia, eu, Rev. Moon, percorri um caminho solitário, como um individuo.  Embora tenha 


sido um caminho solitário, eu conheço Deus mais profundamente que qualquer outra pessoa.  Na 


história, tem havido muitas pessoas em situações solitárias, que amaldiçoaram as suas 


circunstâncias, enquanto pediram bênçãos.  Contudo, sabendo do coração sofredor de Deus, eu não 


pensei como essas pessoas.  Em vez disso, disse: “Deus, não Te preocupes”.  É isso que me tornou 


diferente.  Não sou um homem que recue devido a provações pessoais.  Um homem que promete 
ultrapassar as tribulações do mundo e morrer libertando Deus, não pode escrever uma carta de 


rendição, durante o seu curso individual.  Ele não pode ser cobarde.  Mesmo quando a minha 


mulher se me opôs, tive de me desligar dela.  Mesmo que os meus filhos, se me opusessem, teria 


de me desligar deles.  Mesmo quando os meus pais se me opuseram, tive de me desligar deles.  


Percorri o caminho, apesar da oposição da minha nação de quarenta ou mesmo de sessenta milhões 


de pessoas.  (175-257, 24.4.1988) 


 


O tempo é tão curto.  Uma vida não é suficiente para rectificar isto e compensá-lo.  Então, do 


ponto de vista do mundo secular, a minha vida seria digna de dó.  Tentem perguntar a Deus “Que 


espécie de pessoa é o Rev. Moon”.  A dor que sinto faz com que me lamente de amargura; estou a 


sentir uma dor tão amarga, como a de um homem contorcendo-se de agonia enquanto o seu 







coração estivesse a ser cortado.  Nesta terra eu sou um homem  miserável.  Ninguém sabe do meu 


sofrimento.  As pessoas podem gabar-se de si próprias, pensando que são maravilhosas.  Porém, 


não sabem do meu sofrimento.  Mesmo a Mãe não sabe.  (213-278, 21.1.1990) 


 


Nenhum de vocês conhece as circunstâncias amargas da minha ida para a prisão de Heungnam, 


depois de ter perdido toda a fundação que Deus tinha labutado para estabelecer, durante seis mil 


anos.  Deixar a minha terra natal não era o problema.  A minha mulher e filho não eram o 


problema.  Parece que foi ontem que chorei por aqueles que, como a futura esperança do Céu e 


terra, se deviam tornar a raça libertada para me dar as boas vindas.  Mas eles desapareceram nas 
nuvens do inferno, no mundo da escuridão, mesmo enquanto eu lhes gritei que nos encontraríamos 


novamente.  Parece que foi ontem que proclamei: “Embora vocês tenham desaparecido, 


continuarei a percorrer o meu caminho e trarei o sol brilhante da manhã para vos encontrar e 


libertar novamente!”  Não me posso esquecer do som de ter gritado isto, enquanto estava 


acorrentado.  Não me posso esquecer das vezes que orei, enquanto estava em dificuldades.  (220-


205, 19.10.1991) 


 


Quando pergunto a Deus: “Deus, não és Tu este tipo de pessoa?  O Deus que conheço é assim”.  


Ele agarra na minha mão e chora profusamente, perguntando: “Como descobriste isso, meu 


filho?!”  Quando Deus ouve isto Ele chora.  Então, que alto é o Seu choro!  Deus sabe que esta 


situação não pode continuar durante mil anos da história futura.  Por isso, enxuga as lágrimas e diz: 


“Meu filho!”  Vocês têm de compreender que Deus precisa de um tal filho e filha.  (176-263, 


11.5.1988) 


 


“Tornar-me-ei o verdadeiro soldado de Deus.  Por mais terrível que este campo de batalha para 


Deus possa ser, irei para a linha de frente”.  Este é o meu estado de espírito.  Nunca me queixei a 


Deus, mesmo quando o mundo me perseguiu de todos os lados – mesmo quando estava numa 
posição de extremo abandono, devido a perseguição e sofrimento.  É disto que me posso orgulhar.  


(193-73, 20.8.1989) 


 


Tenham fé absoluta em Deus!  Se tiverem fé absoluta em Deus -mesmo quando não puderem 


encontrar fé à esquerda ou direita, para o norte, sul, este ou oeste, à frente ou atrás, à esquerda ou 


direita - encontrar-se-ão na linha do centro.  Com fé absoluta encontrarão uma posição.  


Encontrarão a posição absoluta, o lugar onde Deus reside.  A partir daí tudo começará a ser 


resolvido.  No caminho da fé muito é ditatorial.  Não há lugar para debate.  Se há um desvio é 


necessário ajustar o ângulo, nem que seja à força.  Então, quão grandes são a dor de Deus e a dor 


da humanidade!  (188-225, 26.2.1989) 


 


6.2. Uma vida devotada à libertação de Deus 


 


Vocês não sabem quanta zanga isto me causa!  Não pode haver ninguém na história que sinta 


maior indignação que eu.  Quando choro, não há ninguém que chore mais amargamente que eu.  


Ninguém podia chorar mais que eu.  Sinto o coração de Deus correndo do meu coração, quando 


abraço, em lágrimas, a mágoa sofrida num milhar de anos de história nesta terra.  Podem vocês 


cobrir essa raiz, sentar-se lá, comer a vossa porção e viver em conforto?  Nem mesmo cães 


comeriam a carcaça de um tal infeliz.  (180-50, 20.8.1988) 


 


A não ser que um homem, mantendo a aparência de felicidade, ultrapasse calmamente esse 


desfiladeiro de indemnização, continuamente servindo e confortando Deus, enquanto faz isso, o 


reino de paz não aparecerá na terra.  A pessoa representativa e pública é uma pessoa solitária.  
Quando alguém se levanta e diz: “O Rev. Moon fez estes trabalhos…”, sinto-me como se estivesse 


a rebentar em lágrimas.  Embora seja um velho homem de setenta anos, cujas lágrimas deviam ter 


secado completamente, guardo uma tal solidão que não posso parar de derramar lágrimas de 


mágoa.  Nunca se esqueçam que há um tal pai.  (183-86, 29.10.1988) 







 


Pensem nisto.  Passei na prisão mais de cinco anos em conjunto.  Pensem em como a chuva, 


escorrendo de um algeroz, fará gradualmente um buraco numa rocha.  Nenhum de vocês poderia 


saber quão amargamente eu chorei, enquanto fixava os meus olhos sobre essas gotas de água, 


pensando: “Como eu desejo que as lágrimas do meu amor pudessem furar um buraco na rocha de 


angústia embutida no coração de Deus!  Fixando os olhos sobre uma corrente de água, pensei: 


“Quão maravilhoso seria se esta corrente fosse água prístina, servindo Deus, de modo que Ele 


pudesse vir banhar-Se nela!  Quão maravilhoso seria se eu pudesse ser um filho que pudesse 


preparar uma tal casa ou lugar de descanso para Deus!”.  A não ser que vocês sintam esse mundo 
profundo do coração, não têm nada a ver com Deus.  (185-45, 1.1.1989) 


 


Durante quanto tempo suprimi a minha indignação?  Quantas vezes me senti esmagado, até ao 


ponto de todos os meus órgãos dos sentidos ficarem paralisados?  Não foi para encontrar todos 


vós.  Foi para conduzir à submissão os governantes da humanidade.  Não pela subjugação do seu 


corpo ou por espingardas e espadas.  A não ser que os conduza à submissão natural, pela influência 


sobre o seu coração, através da linhagem de amor, o jardim de paz desejado por Deus, não virá 


para o Céu e para a terra.  Será impossível construir o reino de paz.  (197-348, 20.1.1990) 


 


Há muitas dificuldades quando vivemos neste mundo de dor amarga!  Quem sabe o que nos 


acontecerá hoje?  Miseráveis são as vidas das pessoas que não podem libertar-se deste ambiente de 


medo.  Quem será o professor que poderá guiá-las neste ambiente de medo e caos?  Não há 


nenhum.  Eu tive de chorar amargamente e lutar, devido a este problema.  Se Deus existe, porque 


não pôde Ele desempenhar a função do professor?  Na realidade, Deus é um professor cujo 


princípio é o amor.  Não sabendo isto, sentimos ressentimento contra Ele.  Deus é um professor 


baseado no amor.  (203-228, 26.6.1990) 


 
Uma vez regressei a casa cansado.  Dormi durante algum tempo e acordei, lavei a cara e barbeei-


me.  A Mãe olhou para mim e disse, rindo: “Tu lavas-te e barbeias-te quando te levantas de manhã.  


Porque estás a fazer isso agora?”  É assim que nós vivemos.  O meu coração e esforço devotado 


movem-se numa única direcção.  Tentem orar, perguntando a Deus que tipo de pessoa eu sou.  Ele 


chorará de mágoa.  Chorará amargamente, até ao ponto de a Sua língua sair e não entrar de novo.  


Vocês têm de saber que essas são as circunstâncias da minha vida.  (221-163, 23.10.1991)  


 


Para os homens caídos, eu sou o salvador.  Mas, do ponto de vista de Deus, sou o Verdadeiro Filho 


e Verdadeiro Pai, que cumprirá o ideal de verdadeiro amor da criação, perdido no começo.  O 


salvador é aquele que desbravou o caminho de sacrifício, oferecendo a sua vida para aliviar a 


angústia de Deus que começou com a Queda.  O salvador não vive só em glória.  Ele chora 


juntamente com o coração de Deus e preocupa-se profundamente com forçar Satanás a ajoelhar-se.  


(232-225, 7.7.1992) 


 


Para quem vão vocês fazer Deus uma realidade?  Vão fazê-lo uma realidade para a América?  Ou 


para a Coreia?  Fá-lo-ão uma realidade para vocês próprios?  Qual?  Vocês são tão insaciáveis!  Se 
quiserem fazê-lo o vosso Deus, têm de trabalhar para Ele mais que para o vosso próprio povo.  Se 


Deus ama o Rev. Moon, e se vocês se esforçarem mais que ele, Deus certamente vos amará mais 


que me ama a mim.  Não é essa uma fórmula infalível?  Não há objecções contra isto.  Eu quero 


ver pessoas que possam confortar Deus mais que eu, pessoas que possam servir melhor a vontade 


de Deus e Lhe ofereçam um serviço mais distinto.  Se eu quisesse pessoas com habilidade inferior 


à minha, seria um ditador.  (184-224, 1.1.1989) 


 


Se um corredor de maratona completou oitenta por cento da competição, a partir do ponto de 


partida, vai à frente cem ou mil metros, e cai nessa altura, será o seu fim.  Quando um campeão de 


maratona corre, os espectadores dizem: “Eh, vai mais devagar!”?  Eles dizem: “Corre depressa!” 


até que ele caia de esgotamento.  O mesmo se passa comigo.  Tenho de estabelecer o recorde.  Só 







quando estabeleço o recorde mais elevado, posso receber o maior prémio de Deus, com uma 


consciência tranquila.  Tenho de me esforçar até essa altura.  (230-186, 3.5.1992) 


 


Algo de errado aconteceu no começo.  Foi tão terrível como dizer: “Algo de errado aconteceu no 


meu nascimento!  Meu Deus, agora que cresci, vejo que sou um filho adoptado por pedintes – o 


filho de um pedinte, trazido de um orfanato”.  Isto ainda é pior que ser o filho de um pedinte.  


Quando vocês eram jovens pensavam que os vossos pais eram os vossos verdadeiros pais, mas 


mais tarde descobriram que eram filhos de pedintes.  Que acontece à vossa família quando 


descobrir que vocês têm um nascimento tão humilde?  Essa família será certamente virada ao 
contrário, e chorará amargamente.  Quão chocados ficariam vocês ao descobrir que foram criados 


num orfanato, quando pensaram que a mãe e pai que vos educaram eram os vossos verdadeiros 


pais!  Isto é chocante mesmo no mundo secular.  Seria ainda mais chocante para Deus ver os Seus 


príncipes herdeiros, que deviam herdar o Seu trono e palácio celestial, deambulando com esta ralé, 


e tornando-se os reis do inferno.  (216-107, 9.3.1991) 


 


O conceito de marido e mulher do Rev. Moon e da Igreja da Unificação, significa assistir ao Pai 


eterno, como um filho e filha nascidos da linhagem de Deus, e atingir a qualificação de um filho e 


filha que Deus possa louvar eternamente como Seus próprios.  Somente passando por esta posição, 


vocês podem curar as feridas que resultaram da Queda, e que permanecem no coração de Deus. 


Quando vocês O agarram e dizem: “Pai, quanto tens labutado!”  Ele chorará, ao ouvir as vossas 


palavras. Explodirá em lágrimas, dizendo: “Obrigado; tenho estado a fazer isto através dos 


milhares de anos de história”.  Dezenas de milhões de anos passaram desde a criação da 


humanidade.  Não são só seis mil anos, como a Bíblia indica, baseados na história de culturas 


registada nas suas páginas.  Na realidade, foram dezenas de milhões de anos, desde que Deus 


decidiu começar a providência da salvação.  (232-138, 3.7.1992) 


 
No passado, eu vi claramente as intenções dessas pessoas que vieram para a Igreja da Unificação 


para a usar para os seus próprios objectivos; elas fizeram todo o tipo de coisas.  Eu sabia quem elas 


eram e, contudo, deixei que me enganassem.  Porquê?  Porque Deus tem estado a fazer o mesmo 


até hoje.  Quando pessoas me traíram e me voltaram as costas, eu podia ter explodido de 


indignação e ressentimento, dizendo: “Esses malvados deviam ser atingidos por raios”.  Todavia, 


quando pensei no coração de Deus, que anseia pelo seu regresso, não podia fazer isso.  Cada vez 


que compreendi esse Deus sofredor, e tive o coração de perdoar, um novo segmento, como o de 


um rebento de bambu, foi criado.  Compreendem?  Um segmento da Igreja da Unificação, foi 


criado.  É desse modo que estamos a criar segmentos familiares, tribais, e nacionais.  (197-312, 


20.1.1990)  


 


Vocês não deviam deixar de reflectir na angústia sentida por este professor histórico e na dor 


histórica de Deus.  Deviam suavemente reter amor na parte mais profunda do vosso coração.  


Quando encontrarem Deus no outro mundo deviam abraçá-l’O e derramar lágrimas, dizendo: “Eu 


sabia do Teu profundo sofrimento e tentei proceder em conformidade com ele, mas não pude.  Por 


favor perdoa-me”.  Se esse tipo de coração vos conduz, mesmo que chorem quando agarram Deus, 
Ele chorará juntamente com vocês e abraçar-vos-á.  Creio que libertação não é possível sem esse 


tipo de dia.  Por mais extraordinário que o amor de uma esposa ou de pais possa ser, não pode 


atingir tal nível.  Uma vez que sei destas coisas, para levar libertação a cabo não tinha tempo para 


tirar os olhos dessa tarefa, ou para me desviar para uma vereda.  (184-246, 1.1.1989)  


 


Até que nos encontremos novamente, vocês têm de pensar em mim dia e noite, e quando estão com 


fome.  Mesmo que não comam, façam, para a vontade de Deus, as coisas que eu faço.  Quando se 


sentirem sonolentos, perseverem para a Sua vontade, pensando em mim, que continuo sem dormir.  


Têm de pensar no vosso professor que suporta tudo sem se vingar, em face de calúnias.  Para terem 


um coração ainda mais profundo, deviam ansiar pela vitória de amanhã, e avançar com a intenção 







de obter resultados, de ver os vossos inimigos submeterem-se a vocês naturalmente.  Só através 


destes esforços, vocês e estas pessoas podem encontrar o caminho da vida.  (82-48, 30.12.1975)  


 


Uma vez recebi a notícia que um membro da igreja tinha sido sentenciado à morte.  Como podia 


eu, o fundador da Igreja da Unificação, passar a noite sem lágrimas, depois de ouvir isto?  Senti-


me tão infeliz!  Se ele não me tivesse conhecido, isto não teria acontecido.  Quando ele deu os 


últimos passos, virado para o este, em direcção à Coreia, e disse: “Partirei agora”, e me desejou 


uma longa vida, vocês sabem quanto o meu coração sentiu por ser incapaz de agarrar e salvar tal 


pessoa, que me seguiu para além das fronteiras da sua nação, sem nunca me ter encontrado?  
Conhecendo o coração do Céu, que tinha dó daqueles que estavam cativos, em dor e sofrimento, 


sob as tribulações do diabo, dia e noite eu tinha de encorajar pessoas como este membro a marchar 


em frente.  (201-152, 30.3.1990)  


 


Nunca pensei, nem mesmo nos meus sonhos, em me tornar o fundador da Igreja da Unificação.  


Mesmo agora é o mesmo.  Não tenho o conceito de ser o fundador de uma religião.  Sou 


simplesmente um homem vulgar.  Mesmo hoje não usei um fato ou gravata.  Só me sinto 


confortável com vestuário mais simples.  Porquê?  Porque sei que, mesmo neste momento, 


membros da Igreja da Unificação, através do mundo, com a sua roupa encharcada da chuva que 


escorre de um algeroz, têm saudades de mim, desejando-me uma longa vida e curvando a cabeça.  


Não posso ignorar situações onde pessoas estão a orar por mim para receber bênçãos.  Assim, 


quando abro os olhos, não posso dormir.  Vivo como o fundador de uma religião, que se sente 


como um pecador.  Por conseguinte, os membros da Igreja da Unificação não me podem ignorar.  


(197-162, 13.1.1990)                   
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CAPÍTULO I   


 


QUE SÃO VERDADEIROS PAIS? 


 


1. O Significado dos Verdadeiros Pais 


 


Entre as palavras comummente usadas pelos membros da nossa Igreja da Unificação, existem as 


palavras Verdadeiros Pais.  Esta é uma designação simples, mas o seu conteúdo é bastante 


extraordinário.  Não está contida em quaisquer dos livros que já existiram na história.  A designação 


Verdadeiros Pais é a designação mais simples, mas só nós a temos e usamos.  Como o Cristianismo 


tem ensinado durante os dois mil anos da sua história acerca da Queda do homem, devia ter 


compreendido que depois da Queda, Adão e Eva se tornaram falsos e maus pais e que Verdadeiros 


Pais só podem ser pessoas não caídas.  Contudo o Cristianismo não exprimiu esta ideia [que 


Verdadeiros Pais só podem ser pessoas não caídas]  Temos estado à espera deste tempo, para que 


isto pudesse ser anunciado.   


É possível que tivesse havido pessoas numa era histórica passada, que pensaram acerca da 


designação Verdadeiros Pais, mas não puderam compreender os antecedentes dela.  Como o assunto 


não podia ser resolvido sem compreender o vasto e abrangente sistema de pensamento do Princípio 


Divino, ninguém tem sido capaz de simplesmente mencionar as palavras Verdadeiros Pais.  É um 


facto extraordinário que fomos capazes de revelar o Princípio, a visão da Igreja da Unificação da 


história, e os factos acerca da origem da humanidade.   


Que podemos concluir, depois de compreendermos claramente a designação Verdadeiros Pais?  É o 


facto que a Queda dos primeiros antepassados humanos ocorreu através de uma relação sexual ilícita.  


A Queda resultou numa relação de sangue sem nada a ver com Deus ou com Verdadeiros Pais, que 


deviam ser estabelecidos como o ideal da criação.  Por outras palavras, herdámos a linhagem errada.   


Por esta razão, as palavras Verdadeiros Pais, em relação à Vontade de Deus, significam primeiro, 


que todas as pessoas, incluindo os primeiros antepassados humanos, serão separadas da linhagem 


falsa.  Segundo, significam que um amor, vida e linhagem ligados a Deus começarão.  Estas são 


verdadeiramente palavras extraordinárias.  (201-60, 1.3.1990) 


 


2. A Origem e Significado da Verdade 


 


Se existe um ser verdadeiro, entre o Céu e a terra, quem será?  É o Ser absoluto.  Em coreano 


moderno, este Ser absoluto é o “senhor de cujo tipo só existe um.”  Abreviando “o senhor de cujo 


tipo só existe um” dá-nos Deus (Hananim, onde hana significa “um”).   


Então, que tipo de ser é Deus?  Deus gosta tanto das boas pessoas na terra, como das más.  Mesmo 


um criminoso condenado, a caminho da execução pelos seus crimes, diz: “Deus, tem piedade de 


mim”, antes de morrer.  Então, porque é que, perante Deus, mesmo aqueles que estão a enfrentar a 


morte, devido aos seus actos criminosos, se resolvem a reviver, com um bom coração, e fazer um 


novo começo, com esperança? Porque é que desejam fazer a contribuição máxima para Ele, 


depender d’Ele, e estar com Ele; e, no mais fundo do seu coração, desejam deixar os seus pais, 


irmãos e irmãs, e permanecer o mais próximo possível d’Ele, para partilhar com Ele as suas 


preocupações pessoais?  Isto acontece, porque Deus é verdadeiro.   


Uma pessoa verdadeira devia gostar mesmo dos inimigos que desejam a sua morte, e não somente 


daquelas pessoas que gostam dela.  Uma pessoa verdadeira devia ser uma pessoa tal que as outras 


pessoas lhe pudessem confiar tudo, discutir tudo com ela, e esperar tudo dela.   


Durante a vossa vida, vocês possivelmente conheceram alguém que odiaram.  Uma pessoa que odeia 


alguém, é uma pessoa verdadeira ou falsa?  É uma pessoa falsa.  Com toda a certeza, é uma pessoa 


falsa.  Neste mundo há muita gente falsa.  Aquele que deseja ser uma pessoa verdadeira, devia 


conhecer ambos os tipos de pessoas.  Também, entre os membros da Igreja da Unificação, se eles 


realmente só gostam daqueles que gostam deles, e activamente odeiam aqueles que os odeiam, são 


eles boas ou más pessoas?  São más.   







Assim, amemos mesmo aqueles que nos odeiam.  Se eu gostar de alguém que me odeie, ele também 


chegará a gostar de mim.  Se eu tratar bem, três ou mais vezes, uma pessoa que me odeie, ela baixará 


a sua cabeça.  Só três bons tratamentos serão suficientes para que isso aconteça.  Experimentem por 


vocês próprios, e vejam se é verdade, ou não.  As pessoas têm uma consciência que lhes diz se estão 


certas ou erradas.  (39-302, 16.1.1971) 


 


O nosso país tem muita gente boa, não é verdade?  Há muita gente extraordinária no mundo, e 


muitos nomes notáveis.  Então, quem são os nomes notáveis da Coreia?  Quando falamos acerca de 


“nomes notáveis da Coreia,” falamos normalmente do Almirante Yi Soon Shin.  Ele foi um grande 


homem.  Todos vocês gostam do Almirante Yi.  Mas pensam que ele é uma pessoa verdadeira?  Não 


sabem.  Não sabem, mas mesmo assim gostam dele.  Mas eu não o admiro muito.  Quando digo isto, 


vocês talvez digam: “Isto é estranho.  Porque é ele assim?  Ele não gosta de um patriota do nosso 


país!  Então, é o Rev. Moon um comunista, ou traidor do nosso povo?”  Mas, mesmo assim, 


desgosto do Almirante Yi.  Dir-lhes-ei porquê.  Quando se menciona o nome, “Almirante Yi,” todos 


os coreanos o conhecem como um patriota.  Mas os japoneses pensam nele como um inimigo.  Isto é 


mencionado mesmo nos livros de história do Japão.  O Almirante Yi é um inimigo dos japoneses e 


um patriota para os coreanos.  É por isso que não gosto dele.   


A verdade tem de ser verdade em toda a parte, na Grã Bretanha, Alemanha, América, Coreia, África 


e também no Japão.  Assim, a verdade não tem inimigos.  Não há ninguém que desgoste de algo 


verdadeiro.  Se se gosta de um lado, mas se desgosta do outro, isso não pode ser uma verdade 


perfeita.   


Se o Almirante Yi é uma pessoa completamente verdadeira, os japoneses, tal como os coreanos, 


deviam venerá-lo como um grande homem e pessoa verdadeira.  Mas, avaliando do ponto de vista do 


padrão da pessoa verdadeira, o Almirante Yi não é uma pessoa completamente verdadeira, embora 


possa ser uma pessoa verdadeira numa escala reduzida.  Ele é uma pessoa verdadeira na Coreia, mas 


não no Japão.  Tenho a certeza que ninguém discorda disto.  Como eu gosto de uma pessoa 


verdadeira, não gosto de pessoas menos verdadeiras como o Almirante Yi.  Então, neste mundo, que 


tipo de pessoa é a pessoa verdadeira?  Como eu disse anteriormente, ela é alguém que tanto as boas 


pessoas como as más amam.  Se é amada de maneira intensa por pessoas boas, deviam as pessoas 


más odiá-la intensamente?  Ela tem de ser amada intensamente também pelas pessoas más.  Aqui há 


uma mistura de boas e más pessoas, mas o que toda a gente deseja é a coisa mais elevada.  Toda a 


gente gosta da coisa mais elevada.  “Toda a gente”, significa que ela é amada tanto por pessoas boas, 


como más.  Assim, se uma pessoa má não gosta dela, ela não é verdadeira.  Ela tem de ser amada 


intensamente tanto pelas pessoas más como pelas boas.  Esta é a definição da pessoa verdadeira.  A 


pessoa verdadeira é uma pessoa amada intensamente tanto pelas pessoas más como pelas boas.  Se 


existir alguém assim, é uma pessoa verdadeira.  (39-300, 16.1.1971) 


 


A verdade não é limitada a indivíduos.  A verdade aplica-se para além do todo, e procura fazer 


ligações de valor para além do todo.  Como toda a gente gosta da verdade, e toda a gente a procura, 


ela tem de estar em toda a parte.  (63-88, 8.10.1972) 


 


Não nos reunimos aqui para os nossos objectivos individuais, mas para o objectivo do todo.  Assim, 


devíamos servir a nossa família antes de nós próprios, a nossa raça antes da nossa família, a nossa 


nação antes da nossa raça, e o nosso mundo antes da nossa nação.  Também, antes de nós, como 


indivíduos, nos tornarmos verdadeiros, a nossa família tem de ser verdadeira, e, além disso, a nossa 


nação e o mundo têm de ser verdadeiros.  Os seres humanos permanecem no curso da restauração, 


onde, como indivíduos, não podem ser a fonte de todas as bênçãos.  Então, qual é a origem 


motivadora?  É a verdade.  Para que um indivíduo possa realizar a sua verdadeira forma, ele tem de 


ter uma relação com Deus, o qual é a raiz de toda a vida, morte, adversidade, e bênção.  Sem 


estabelecer essa relação, ele não pode estabelecer o seu verdadeiro eu individual.   


A verdade tem de ser centrada em Deus.  É por isso que a verdade é realizada, quando a fundação 


decisiva é estabelecida, na qual os seres humanos podem ser organizados e governados como um 







todo.  Vocês deviam saber que, sem tal fundação, a verdade não pode ser realizada.  A origem da 


verdade é Deus.  A verdade é realizada, porque Deus existe.  Quando Deus parte, a verdade também 


parte.  Aí, a origem do mal, e não a verdade, emerge.   


Só podemos ter resultados verdadeiros, quando existe verdade.  Por outras palavras, a vontade de 


Deus pode ser realizada porque Ele existe.  Por isso, conceitos tais como verdade e bondade não são 


estabelecidos, principalmente, por seres humanos, mas por Deus.   


Deste ponto de vista, podemos ver que a verdade não é algo acerca do qual os seres humanos possam 


pensar conforme lhes aprouver.  Por outras palavras, a verdade não está sujeita ao tratamento 


arbitrário das pessoas caídas, mas, pelo contrário, governa-nos.  Portanto, devíamos sempre 


submeter-nos a ela.  Devíamos estabelecer a verdade, e segui-la pacientemente.  Mesmo observando 


a vossa realidade diária ou consciência, não seria possível negar que a verdade pertence 


completamente ao Céu.  (24-315, 14.9.1969) 


 


Quando oramos, dizemos frequentemente: “Verdadeiro Deus, Deus sagrado, que estás no Céu”, 


vagamente e só por habito.  Mas, até agora, não houve verdade num verdadeiro sentido.  Como não 


existiu, a sua origem não está na história da humanidade, mas num lugar que transcende a história.  


Deve começar lá.  Por outras palavras, uma vez que esta origem tem de ser procurada num lugar que 


transcende as circunstâncias presentes, religião não é algo em que se acredite, com base numa única 


pessoa.   


Evidentemente, há pessoas que têm o seu fundador religioso como o padrão de fé, mas também há 


pessoas que o transcendem, e procuram a verdade envolvendo Deus nessa busca.  Tendo isto em 


conta, podemos dizer que, através da história, muitas pessoas têm sido incapazes de compreender a 


origem da verdade no curso das suas vidas ou na sociedade à sua volta.  A origem da verdade não 


pode ser atingida onde as pessoas só se unem entre si horizontalmente.   


A verdade é o padrão absoluto.  Assim, é necessário que Deus, o Ser absoluto ou deidade, apareça 


aqui.  Porquê?  Porque, até agora, não houve nenhuma pessoa verdadeira na terra.  Por isso, a pessoa 


que vive em busca da verdade, não pode, por si própria, ser a motivadora da verdade.  Deus tem de 


ser esta motivação.  Na história humana ou religiosa, Deus inevitavelmente aparece na encruzilhada 


final e crucial.  Aí, surge uma necessidade absoluta do Ser absoluto.   


Mesmo quando se procura o valor da existência, o qual é o objectivo final da filosofia, ou se 


investiga a origem da existência, o que constitui o objectivo final do verdadeiro conhecimento, estas 


actividades envolvem necessariamente Deus, o ser transcendente ou absoluto.  Porquê?  Porque sem 


estabelecer uma relação com o Ser absoluto, questões relativas à origem do conhecimento ou ao 


valor da existência, não podem ser respondidas.  Por esta razão, as pessoas em situações sérias têm 


sempre tentado resolver problemas através da verdade.  Não se pode negar tal facto.   


Por isso, a origem da verdade não pode ser resolvida só pelas pessoas, mas tem de envolver Deus.  


Uma religião que proclame verdade sem Deus é impensável, nem pode uma moralidade humana que 


declare a verdade, negar Deus.   


Por essa razão, Confúcio disse: “Aqueles que seguem o Céu prosperarão, e aqueles que se lhe opõem 


perecerão.”  Estas são palavras centradas no Céu.  O Céu tem de estar envolvido.  Elas significam 


que prosperidade, ruína, progresso, e declínio não são determinados pelas pessoas, mas pelo Céu.  


Considerando estas coisas, como a verdade não pode ser atingida sem um ponto de origem, a 


motivação para a qual vem do Céu, a questão é: “Onde, entre as pessoas que vivem na terra, está a 


pessoa verdadeira?”   


Onde fica o lugar no qual a verdade possa permanecer?  Evidentemente que Deus quereria 


estabelecer o lugar da verdade na terra, com o Céu como origem.  Esta é a Sua vontade.  Assim, a 


questão é: “Onde fica ela?”  Fica à volta da nossa vida diária.  Por isso Jesus disse: “O Reino do Céu 


está dentro de vós.”  O Reino do Céu, o qual é a verdadeira nação, está na mente.  Consolidou o seu 


lugar num vale muito profundo, onde não há egoísmo.   


As faculdades da nossa mente são o intelecto, a emoção e a vontade.  Entre elas, onde vai o reino 


ficar?  Qual é a faculdade central, entre o intelecto, emoção e vontade?  Não é a vontade nem o 


intelecto, mas a emoção.  Se vocês tivessem algo muito precioso, onde desejariam conservá-lo?  







Num lugar que só vocês conhecem; num lugar onde ninguém mais possa tocar ou interferir; num 


lugar que só vocês possam controlar.  Onde fica esse lugar?  Na parte mais profunda do vosso 


coração.  Vocês enterram-no profundamente no vosso coração, num lugar do qual possam dizer: 


“Está seguro aqui, posso descansar.”  Por outras palavras, colocam-no num lugar semelhante a uma 


arca, onde as pessoas normalmente colocam as suas coisas valiosas.  Deste ponto de vista, o lugar 


onde a verdade pode permanecer é a parte mais profunda do vosso coração.  (24-317, 14.9.1969) 


 


3. O Padrão de Medida da Verdade 


 


Um verdadeiro coração não muda.  Assim, sem ele, um padrão não pode ser estabelecido.  Não se 


podem avaliar as coisas, dizendo: “É deste modo, e daquele”  Não teremos a raiz que possibilite a 


obtenção da aprovação oficial, de acordo com o padrão absoluto. 


Aqueles seres que forem julgados como diferentes do padrão desaparecerão.  As unidades de medida, 


como no sistema métrico, têm uma medida padrão.  A comparação com esse padrão permite 


determinar a precisão de uma medida.  Quando um problema ocorre, podemos medi-lo com o padrão, 


e se se ajusta exactamente, todas as objecções a ele, em todas as eras, desaparecerão.  (186-65, 


29.1.1989) 


 


Em amor, não há revolução, nem mudança.  Nada que mude, é precioso.  O diamante é considerado 


como um tesouro, porque a sua dureza não muda, e o ouro é precioso, porque tem o peculiar 


prestígio da cor amarela imutável.  Além disso, as pérolas são preciosas, porque a sua cor 


harmoniosa e elegante não muda.  Porque são estes tesouros preciosos, determinados na base dos 


seus atributos imutáveis?  É porque podem servir como padrões, pelos quais o valor da existência de 


todas as coisas no universo pode ser medido.   


Então, entre os padrões de valor que podem medir o valor de tudo no universo, qual seria o mais 


elevado?  Este é o problema.  Seria o ouro ou diamantes?  É o amor imutável, e indestrutível.  Parece 


quebrável, mas não se pode partir.  Parece arbitrariamente controlável, mas não pode ser controlado 


como se deseja.  Estamos incluídos nele.  Somos determinados por ele, em vez de o determinar.   


Neste universo, qual será a medida, ou padrão de medida, que possa ser tal causa das causas?  Não é 


nem a medida padrão de algum instrumento de medida, nem algum objecto imutável.  Nem Deus, 


nem os seres humanos podem mudar o seu padrão.  Que é eterno e imutável, tem o valor de tesouro, 


e pode transcender noite e dia, regiões e distâncias em toda a parte, quer se trate do fim da terra, do 


inferno, ou do mundo celestial, para se tornar o padrão absoluto de medida e comparação?   


A terra também tem o ponto zero para as latitudes e longitudes.  O Observatório de Greenwich na 


Grã Bretanha, serve de ponto zero.  Ele não muda por mais que se tente mudá-lo.  Precisamos de um 


tal padrão.  Sem ele, um mundo de ordem não será formado.   


Qual é o padrão original tal que todos os seres mensuráveis neste universo querem determinar as 


suas diferenças e lugares em relação a ele, o padrão que Deus pode seguir, e todo o mundo não pode 


deixar de seguir?  Não são coisas como dinheiro, lingotes de ouro, ou diamantes.  Essas coisas, Deus 


pode fazer.  Ele pode controlá-las conforme quiser.   


Pensamos que Deus também pode certamente criar amor, mas possuir este amor, sozinho, é 


impossível.  São necessárias dois seres para possuir amor.  Quanto ao amor, mesmo Deus não o pode 


encontrar sozinho.  Qual é o padrão, a medida padrão?  Qual é o padrão que pode medir tudo, não só 


no mundo físico mas também no mundo eterno?  Qual é o padrão de medida do qual só existe um?  


Estas são as questões fundamentais.  A resposta é o amor.  O amor não é afectado pela mudança das 


estações, a través da Primavera, Verão, Outono e Inverno.  (137-235, 3.1.1986) 


 


Há medidas para distâncias.  Se um centímetro for a unidade de medida, este padrão é absoluto.  Só 


existe um.  Se comprarmos algo com ele e há concordância, então está exacto e é verdadeiro.  Uma 


pessoa pode pensar que é a melhor, mas se não se ajustar à forma original, não atingirá o nível 


desejado.   







Um centímetro são dez milímetros.  Aqui, um milímetro é também absoluto.  Dez milímetros fazem 


um centímetro, e cem, um decímetro.  É deste modo que as unidades de medida se relacionam.  Só 


deste modo são elas ligadas e são capazes de fornecer em toda a parte um padrão de medida comum 


e universal.   


Existe algo assim no mundo da humanidade.  Para que a sociedade humana seja unificada, tem de 


haver uma forma na qual a mente e o corpo se tenham unificado, sem conflito, com base no padrão 


original, uma forma que diz: “Tem de ser deste modo.”  (128-78, 5.6.1983) 


 


Se concordarmos em usar o sistema métrico, então, por mais comprido que algo possa ser – um 


metro, cem metros, ou mais – não haverá problema.  A unidade básica do metro é um milímetro.  


Como um milímetro é muito pequeno, normalmente usamos um centímetro.  Por maior que uma 


medida possa ser, tem de se basear com precisão na unidade mais pequena de um milímetro.  Se 


todas as medidas correspondem, e tudo pode ser medido através de um milímetro, podemos usá-lo 


como um padrão mundial.  Um milímetro na América, um milímetro na Coreia, e um milímetro na 


Grã Bretanha, são todos a mesma coisa.  São imutáveis.  Isto é verdade.   


Que é verdade?  É aquilo que é verdadeiro.  Que é esta qualidade de ser verdadeiro?  Aquilo que 


permanece numa posição para além da qual não pode ser elevado, é considerado verdadeiro.  Temos 


aqui um Doutor em Física.  O estudo da Física requer que se conheçam todos os movimentos do 


mundo natural.  Estes movimentos não têm objectivos vagos.   


Quão grande é a terra?  Quando esta terra gigante revolve à volta do sol, uma vez por ano, não 


comete mesmo o erro de um minuto.  O movimento é preciso, mesmo sem o erro de um segundo.  


Haveria um grande desastre, se houvesse uma falha aqui.  Uma falha causaria o problema de a órbita 


continuamente se tornar cada vez mais pequena, ou cada vez maior.  Então, a terra e o mar seriam 


separados.  A idade da terra é avaliada em quatro biliões e quinhentos milhões de anos, e, durante 


esse período de tempo, tem estado a mover-se e a rodar de acordo com um padrão universal, sem 


nenhum problema.  Isto requer a uma unidade de medida baseada no Princípio, e constituindo uma 


fórmula a que podemos chamar o princípio universal.  Do mesmo modo, que é que constitui a 


qualidade de ser verdadeiro?  Algo verdadeiro não se ajusta só a uma coisa, mas a numerosas coisas.   


Ouro de vinte e quatro quilates é ouro verdadeiro.  Não há ouro de vinte e cinco ou de vinte e seis 


quilates, não é verdade?  Algo verdadeiro permanece no centro, onde pode ficar em equilíbrio; 


reverte à unidade mais básica e encontra o plano horizontal.  Se algo se desviasse deste padrão 


vertical não seria verdadeiro.  Ouro de vinte e quatro quilates, forma uma linha direita.  Como está 


de acordo com tal padrão, dizemos que o ouro de vinte e quatro quilates é verdadeiro.  Conforma-se 


com o padrão perpendicular ou vertical.  Permanece em paralelo à vertical do universo e forma 


também uma linha paralela à horizontal do universo.   


O universo não se move numa direcção vaga.  Tudo se move de acordo com leis.  Os companheiro 


sujeito e objecto movem-se sempre em relações perpendiculares.   


O que quer que seja que perca essa perpendicularidade, desaparecerá.  Desaparecerá e será destruído.  


Só pode assegurar o seu lugar no mundo espacial e a fundação de existência, quando a 


perpendicularidade, firmemente, toma lugar.  Isto deve ser muito difícil de compreender.   


Qual é o padrão para nós seres humanos?  As pessoas também precisam de um padrão.  Problemas 


de matemática são resolvidos com base em padrões numéricos partilhados por toda a gente através 


do mundo.  Quando uma base comum, que passou um certo padrão, permanece na cena mundial, é 


chamada a verdade (jinri).   


Que existe na verdade?  Na verdade há sempre as quatro direcções de este, oeste, sul e norte.  Com a 


verdade existe sempre o ambiente relacionado com ela.  Então, vem primeiro o ambiente, ou a 


verdade?  Esta é a questão.  O ambiente aparece primeiro.   


E no que respeita aos seres humanos?  A questão é: “Que tipo de pessoa é uma pessoa verdadeira?”  


Ela tem de ser o padrão vertical e horizontal.  Deve ser o padrão do qual se possa dizer: 


“Verticalmente ela está certa, e não distorcida, e horizontalmente também está certa.”   


De acordo com a lei universal, só quando a vertical e horizontal estão alinhadas, serão idênticos, a 


frente e trás, esquerda e direita, e acima e abaixo.  Quando algo se ajusta ao este, oeste, norte e sul, 







ao mundo terreno e ao mundo espiritual, é considerado verdadeiro.  Por outro lado, por maior que 


qualquer coisa seja, se não se ajusta ao milímetro e tem um excedente, será rejeitada, mesmo que 


esse excedente seja inferior a meio milímetro.  Será então incompleta e, por esse motivo, devia ser 


posta no caixote do lixo.  Algo como uma norma deve permitir-nos avaliar e medir.  (180-14, 


20.8.1988) 


 


4. A Verdade e a Pessoa Verdadeira 


 


Que significa dizer que algo é verdade?  É algo redondo, angular, ou algo plano e vasto?  Como 


podemos defini-la?  Qual é a base para a definição da palavra?  Esta é a questão.  Quando dizemos 


“pessoa verdadeira”, que tipo de pessoa é a pessoa verdadeira?  A pessoa verdadeira também tem 


olhos, nariz, boca e corpo.  Então, aquilo a que se chama verdade, está limitado a um lugar particular 


ou transcende-o?  Transcende o lugar.  Porque tem de ir para além de tais limites?  Que significa isto?  


Podemos ver que tem de ser algo que possa representar e medir tudo.   


A Matemática fala de fórmulas, e a Física de axiomas e definições; mas que são eles?  É uma 


fórmula, algo pequeno?  As unidades de uma fórmula são simples, mas ela devia ter um carácter 


essencial que sirva para avaliar tudo.  Só então será estabelecido o padrão da fórmula ou unidade.  É 


necessário saber isto.  Se algo não estiver de acordo com o padrão, não se ajustará neste vasto 


universo.   


No que respeita a medições, há sistemas como o decimal e o duodecimal.  As suas unidades são 


pequenas, mas as suas formas servem para tudo.  De outro modo, eles não funcionariam.  O sistema 


inteiro não funcionaria.  Se eles se conformassem só a algumas áreas, e não a todas, não 


funcionariam.  Toda a existência não poderia ser perpetuada.   


O mesmo acontece na sociedade humana.  Quem é a verdadeira pessoa?  Na vida, devia haver algo 


como uma escala ou medida que nos permita fazer esforços para nos adaptar a ela e expandi-la ao 


nível mundial.  Expandir-se-á para que tudo possa ficar em equilíbrio.  Somos conduzidos a dizer 


que a vida humana, o curso de vida de uma pessoa, precisa de um tal caminho público.  (133-9, 


1.7.1984) 


 


Presentemente, biliões de pessoas vivem na sociedade humana, e, quantos antepassados destas 


pessoas viveram na terra?  Vocês já pensaram nisto?  Pelo menos, várias centenas, ou mesmo 


milhares de vezes o número de pessoas actualmente vivas, têm de ter vivido e morrido.  Então, entre 


elas, quantas verdadeiras pessoas teria havido, que fossem desejadas pela humanidade?  Aquilo que 


é verdade, é sempre verdade, quer há milhares de anos, ou agora.   


Quando dizemos “ouro puro”, referimo-nos a ouro de vinte e quatro quilates.  Esse ouro não muda 


de acordo com o espaço ou tempo.  Não muda, qualquer que seja a posição em que se encontre.  Não 


pode mudar num ambiente em transformação rápida, quer se trate das mãos de um rei ou de um 


canalha.  Por isso, consideramos a cor do ouro uma cor verdadeira.  As pessoas gostam da cor do 


ouro, não é verdade?  A que cor se assemelha a luz?  Assemelha-se à cor do ouro.  A luz brilhante 


tem uma cor semelhante à do ouro.  A luz do sol também é dourada.  A luz do sol-posto é ainda mais 


semelhante.  Do mesmo modo, a questão é, se existe um homem verdadeiro entre nós seres humanos, 


que tenha uma cor imutável durante centenas de milhões de anos.  Existe uma tal mulher verdadeira?  


Que pensam vocês?   


O mundo religioso considera os seres humanos como caídos.  Evidentemente que há religiões com 


antecedentes diferentes, mas, para poderem receber salvação, estão todas à procura de uma nova 


pessoa de valor.  Que significa isto?  Significa que, como não se tornaram a pessoa verdadeira 


original, a verdadeira imagem humana original, estão sempre à procura dela.  Isto é o mesmo quer se 


trate de há mil anos atrás, centenas de milhares de anos atrás, ou agora.  Mesmo no futuro, está 


destinada a ser procurada, em qualquer ambiente, ou era, em que a humanidade exista.   


Vocês também estão à procura dessa verdadeira pessoa; estão à procura de um homem e mulher 


verdadeiros.  Qualquer homem e mulher nascidos na história, estão destinados a arriscar a vida por 







causa disto e a pensar nisto.  É por isso que quando vocês vivem numa certa aldeia, querem ser lá a 


melhor pessoa verdadeira.  (177-99, 17.5.1988) 


 


5. Que São Verdadeiros Pais? 


 


5.1. As duas tábuas de pedra e Verdadeiros Pais 


 


Quando Deus conduziu os Israelitas para fora do Egipto, havia uma coluna de fogo e uma coluna de 


nuvens.  A coluna de nuvens conduzia-os durante o dia, e a coluna de fogo, durante a noite.  Que 


significa isto?  Mostrou simbolicamente que nos Últimos Dias pais viriam, representando um 


homem e uma mulher, e seriam servidos pelos Israelitas.  Aqueles que não seguiram as colunas de 


fogo e nuvens, pereceram todos.  Os Israelitas vaguearam no deserto durante quarenta anos sem se 


poderem orientar.  Deus, preocupado que a nação pudesse perecer, chamou Moisés ao Monte Sinai, 


pediu-lhe que jejuasse durante quarenta dias, e deu-lhe duas tábuas de pedra.  Elas simbolizavam 


Adão e Eva, isto é, Verdadeiros Pais.  Porque foram as duas tábuas de pedra postas na Arca da 


Aliança?  As duas tábuas de pedra simbolizavam Adão e Eva, como as figuras centrais que podiam 


completar a vontade de Deus.  É por isso que foram colocadas dentro da Arca da Aliança.  (134-172, 


7.4.1985) 


 


Qual é a nossa esperança?  Deus é o pai vertical, e Adão e Eva são os pais horizontais.  Nós 


devíamos ser os filhos e filhas que pudessem receber amor e regozijar-se, no lugar onde o pai  


vertical e os pais horizontais se unificassem.  Mas, a nossa mágoa, é que isto não aconteceu.  Todos 


nós temos o desejo intenso de receber tal amor.  Isto é a essência da religião.   


Houve pais na terra que se pudessem unir, no plano horizontal, com o Deus vertical, e amassem?  


Não.  Como os primeiros antepassados humanos caíram, tornaram-se falsos pais.  Como Adão e Eva 


se tornaram falsos pais, bons pais não puderam existir.  Por essa razão, Verdadeiros Pais têm de vir.  


Verdadeiros Pais têm de aparecer na história.   


Quem é aquele que representa esta missão histórica?  É aquele a quem chamamos Salvador e 


Messias.  Ao salvar, que salva ele?  Ele não salva o corpo, mas cumpre o nosso desejo ideal de amor.   


Então, que tem ele que fazer?  Que espécie de pessoa tem ele de ser para satisfazer as nossas 


esperanças?  Certamente, ele tem de vir como o Verdadeiro Pai.  O Messias tem de vir como o 


Verdadeiro Pai.  O Cristianismo acredita em Jesus como o Messias e Salvador.  Que tem ele de fazer 


para vir como o Verdadeiro Pai?  Ele não pode fazer isso sozinho.  Ele tem de vir como um homem, 


que represente um verdadeiro marido.  Até agora, as inúmeras religiões têm estado à espera deste 


homem.  Podemos dizer que os ensinamentos de Confúcio falam na procura de um homem que viva 


uma vida boa, e os ensinamentos Budistas falam na procura de um homem que viva em harmonia 


com o mundo espiritual.   


Então, que é o Cristianismo?  Ensina que nos devemos tornar filhos de Deus e formar uma família 


afectuosa.  O Cristianismo é a religião que veio com um conteúdo mais concreto.  Por isso, Jesus 


disse: “Eu sou o único filho unigénito de Deus”.   


Quando o único filho vem, seria um desastre se vivesse sozinho.  Tem de haver a filha única de Deus.  


Assim, a filha única tem de ser encontrada, e o único filho e filha têm de tornar-se a noiva e noivo 


que se possam regozijar como pais horizontais e produzir filhos na terra.  Só então, a tribo se 


começará a espalhar.   


Assim, havia algo que Jesus precisava ao máximo, mesmo tendo de abandonar a nação de Israel e o 


Judaísmo.  Que era?  Era uma mulher.  Um homem não devia estar sem uma mulher.  É porque Jesus 


não cumpriu esta vontade, que ele disse “Eu sou o noivo e vós sois a noiva”, mesmo perto da altura 


da morte.  Por essa razão, os cristãos têm estado a lutar para ser noivas, enquanto têm esperado por 


Jesus, o noivo, durante dois mil anos.  Qual é o padrão?  É o Messias, que ocupa a posição do 


Verdadeiro Pai.  Isto é a festa das núpcias do Cordeiro.  (58-218, 11.6.1972) 


 


5.2. A definição de Verdadeiros Pais 







 


Que são os Verdadeiros Pais de que fala a Igreja da Unificação?  Este é o problema.  Que teria 


acontecido, se Adão e Eva não tivessem caído?  Sem a sua Queda, Deus ter-se-ia tornado o amor 


vertical e Adão e Eva, o corpo de Deus.  Eles são como o corpo de Deus.  Deus é como os ossos, e 


Adão e Eva, como o corpo.  Deus também tem mente e corpo.   


Ele torna-se o pai interno, na posição interna, e Adão e Eva, os pais externos, na posição externa.  O 


pai interno e os pais externos têm de se unificar através do amor.  Deus e o homem juntam-se em 


amor, e os Verdadeiros Pais, as pessoas perfeitas, começam a existir.  Sem a união deles em amor, as 


pessoas não podem tornar-se perfeitas.   


Quem são eles?  São os nossos antepassados originais, as pessoas originais criadas por Deus.  


Nascemos de tais pessoas.  Devíamos nascer de pessoas que têm tal origem divina.  É deste modo 


que adquirimos tanto as características divinas de Deus, como as características humanas dos pais.   


Então, como ocorre a perfeição de Adão e Eva?  A perfeição vem, quando estão ligados ao amor de 


Deus, e não de outro modo.  A raiz da linhagem dos nossos antepassados combina num ponto o amor 


vertical de Deus e o amor físico horizontal.  É aqui que permanece a linhagem dos nossos 


antepassados.  Toda a humanidade começa a partir daí.   


Mas a Queda separou o amor do homem, o amor da mulher e o amor de Deus.  Através da Queda, o 


amor do homem, da mulher e de Deus falharam em unir-se.  Sem a Queda, eles seriam unidos 


automaticamente.  Um homem e uma mulher unem-se automaticamente, através do amor.  Porque 


querem um homem e uma mulher tornar-se um?  Por causa do amor.  Que quereriam fazer, depois de 


se unificarem pelo amor?  Quereriam receber a bênção de Deus.  É esta a sua finalidade.  (184-71, 


13.11.1988) 


 


Quando observamos as eras providenciais, vemos que a providência da restauração é realizada nos 


Últimos Dias.  Quanto mais os Últimos Dias se aproximam, tanto mais próxima fica a era em que os 


objectivos das religiões são realizados.  O tempo em que os objectivos das religiões podem ser 


realizados é o tempo em que os pais aparecem.   


Esses pais são Verdadeiros Pais.  Quem são eles?  Esta é a questão.  Conforme o nosso Princípio 


ensina, aqueles a quem se chama Verdadeiros Pais, são os pais que realizaram o ideal de unidade, 


centrados no amor de Deus.  Eles cumpriram a sua responsabilidade, depois de passarem pela esfera 


do domínio baseada nas realizações através do Princípio e pela esfera do domínio directo, isto é, 


pelas esferas do domínio indirecto e do domínio directo.  Eles são tais pais que, pela primeira vez na 


história, estabeleceram o ideal de unidade baseado no amor entre Deus e a humanidade.  O ideal do 


amor de Deus começa finalmente a aparecer na terra, através da família dos Verdadeiros Pais.   


A Queda destruiu este ideal dos Verdadeiros Pais.  Adão e Eva, cuja missão era cumprir as suas 


responsabilidades, deviam ter estabelecido uma ponte da esfera do domínio, baseado nas realizações 


através do Princípio, isto é, a esfera do domínio indirecto, para a esfera do domínio directo, e tê-la 


completado. Contudo, falharam em estabelecê-la.   


Por esta razão, Satanás começou a invadir a esfera do domínio indirecto.  É necessário saber-se isto, 


pois, de outro modo não é possível fazer-se o registo no outro mundo.  (143-75, 16.3.1986) 


 


Que são, afinal, verdadeiros pais?  Eles são o ponto de partida onde o verdadeiro amor, o amor ideal 


pode finalmente faiscar, depois da criação do universo.  É por isso que lhes chamamos Verdadeiros 


Pais.  Então, que tipo de filhos deviam verdadeiros pais, ter?  Verdadeiros filhos.  Que tipo de filhos 


são verdadeiros filhos?  São os filhos e filhas que têm suficiente beleza interna e externa para 


receber o primeiro amor dos verdadeiros pais.  (125-164, 20.3.1983) 


 


Qual é o significado da designação Verdadeiros Pais, de que se fala na Igreja da Unificação?  Deus 


designou Verdadeiros Pais.  Que significa isto?  Significa que o amor de Deus se estabeleceu, 


finalmente, no mundo humano.  Significa que Verdadeiros Pais são o começo.  (130-111, 1.1.1984) 


 







Quem são os Verdadeiros Pais?  Como Adão e Eva deviam ter-se unido completamente com o amor 


de Deus, deviam ter sido os nossos primeiros antepassados originais.  É necessário que se 


compreenda isto claramente.  Sem conhecer os Verdadeiros Pais, não é possível que se conheçam 


verdadeiros filhos.  (135-160, 12.11.1985) 


 


Que filosofia será o núcleo da história, da era, e do futuro?  Por outras palavras, qual será o centro da 


filosofia mundial, que possa ser o fruto da história, o centro da era, e a origem do futuro?  É um 


verdadeiro homem e uma verdadeira mulher.   


Então, qual seria a visão da vida diária do verdadeiro homem e verdadeira mulher?  É viver uma 


vida cheia de significado pela causa do mundo.  O seu amor mútuo é pela causa do mundo, e a sua 


procriação de filhos e filhas é também para estabelecer um motivo para amar mais o mundo.  Tal 


filosofia é a filosofia que apoiamos.  Não sei se vocês sabem tais coisas em detalhe, mas, do meu 


ponto de vista, a história tem de ser a todo o custo elucidada a partir deste padrão, quer se julgue do 


ponto de vista do mundo horizontal tridimensional, ou do ponto de vista de toda a história vertical do 


mundo.  Isto é uma conclusão automática.  (25-145, 3.10.1969) 


 


Onde se situa a origem da Queda?  Começou com Adão e Eva.  Todos os problemas surgiram, 


quando Adão e Eva caíram e se tornaram falsos pais.  Devido a isto, emergiram os problemas do 


amor, da linhagem, do carácter, da língua, da vida, da nação e do mundo.   


Então, onde começa o verdadeiro padrão que os possa combinar a todos, simultaneamente?  Isso não 


acontece num âmbito tribal, nem num âmbito social ou nacional.  É absolutamente impossível, 


mesmo no âmbito global.  Como a origem de todos os problemas está nos falsos pais, isto só pode 


ser restaurado através da ligação com os Verdadeiros Pais.  A união completa com o coração de 


Deus só pode ser conseguida através de Verdadeiros Pais.   


Através de Verdadeiros Pais, começarão a linhagem e o carácter originais; as línguas e a nossa vida 


diária voltarão aos seus lugares e forma originais; a nação e o mundo originais serão estabelecidos.   


Então, qual é o corpo essencial que concentra tudo isto?  São os Verdadeiros Pais.  A entidade 


Verdadeiros Pais determina tudo.  Por isso, temos de receber a sua inteira filosofia.  Sem receber o 


seu coração, carácter, visão da vida diária, da nação e do mundo - todas estas coisas - não poderemos 


permanecer na posição central.  (28-247, 22.1.1970) 


 


Sem Verdadeiros Pais, não haveria educação ou fundação de vida diária.  Devíamos unir-nos 


completamente com os Verdadeiros Pais.  Devíamos poder dizer: “A vida diária dos Verdadeiros 


Pais é a minha vida diária; a ideologia deles é a minha ideologia; o seu trabalho é o meu trabalho; e o 


seu domínio de amor é o meu domínio de amor.”  Qual é a vossa posição, em relação a isto?  (44-


142, 6.5.1971) 


 


5.3. Os Verdadeiros Pais são a encarnação do bom carácter 


 


Já houve algum santo na história que dissesse: “Sigam o meu exemplo, porque na história humana, 


como um representante de seres humanos, a minha mente e corpo deixaram de lutar e atingiram 


unidade completa”?   


Que é mais importante, o corpo ou a mente?  Ambos são importantes, mas, ainda mais importante 


que eles, individualmente, é a sua unidade.  Isto é muito importante.  Se vocês não a conseguiram, 


mesmo que o mundo possa ser unificado, não terão nada a ver com ele.  (142-324, 14.3.1986) 


 


Agora o vosso corpo e mente vão em direcções diferentes.  Então, quando se unirão?  No curso da 


história humana, até agora, nunca houve alguém que pudesse proclamar ter unificado o seu corpo e 


mente, em conflito.  Mesmo pessoas como São Paulo, lamentaram-se, dizendo: “… mas vejo outra 


lei nos meus membros, a lutar contra a lei da minha razão... Que desditoso homem que eu sou!  


Quem me há –de libertar deste corpo de morte?  Graças sejam dadas a Deus, por Jesus Cristo Nosso 







Senhor!”  Ele compreendeu bem.  Somos libertados através do amor de Deus, que está em Jesus 


Cristo, Nosso Senhor.  (164-41, 3.5.1987) 


 


Por que razão a nossa mente e corpo falharam em unir-se?  Quando tipo de pessoa é Deus, o Pai?  


Ele é o pêndulo vertical do amor que forma a essência fundamental do universo.  Quando este 


pêndulo tenta descer à terra, Deus sozinho não o pode conseguir.  Ao trazer amor para baixo, mesmo 


Deus precisa de uma força da linha horizontal que possa puxar este amor para baixo.   


Quando há uma carga eléctrica forte, quando uma carga negativa se aproxima da terra, um 


relâmpago atinge um lugar próximo.  Tem de descer.  Mesmo que esteja num lugar elevado, tem de 


descer.  Do mesmo modo, se um amor elevado deve descer, um amor com carga negativa tem de 


aparecer, primeiro, na terra.  Se um amor com carga negativa ocorrer primeiro, um amor com carga 


positiva está destinado a emergir automaticamente.  Isto acontece em pares.   


No mundo de interacção há sempre respostas e reacções.  As coisas respondem umas às outras, e 


agem e reagem umas em relação às outras.  Normalmente as pessoas dizem que uma reacção se opõe 


a uma força activa, mas este não é o caso.  Uma reacção é uma operação para proteger os seres 


envolvidos em resposta mútua.  Só deste modo, são todos os aspectos do bem e do mal logicamente 


resolvidos.  Sem descobrir a lógica que o mal tem de ser abraçado pelo bem, não há maneira de guiar 


a história de confrontação entre o bem e o mal.   


Através de que lugar vem Deus?  O amor vertical tem de ser estabelecido.  Para que esse amor 


vertical tenha valor vertical, a fundação horizontal tem de ser estabelecida.   


Isto é também o que acontece com homens e mulheres.  Quando são imaturos, não sabem nada, mas, 


quando crescem, as mulheres tentam possuir o mundo e os homens também.  Que acontece, quando 


tentam possuir o mundo deste modo?  Eles não deviam seguir este caminho.  Onde se deviam 


encontrar?  Deviam encontrar-se depois de ter crescido, quando são maduros.  Para isso, têm de 


avançar para o lugar onde possam reivindicar o mundo como seu.   


Dizem que conquistarão o mundo, mas não o podem fazer sem amor.  É porque o poder do amor 


existe, que homens e mulheres têm o ideal e sonham em conquistar o mundo.  Vocês querem possuir 


todo o mundo, não é verdade?  Além disso, se o Céu e o mundo invisível existem, querem mesmo 


possuir este mundo invisível e infinito.  Porquê?  Porque vocês têm os desejos vertical e horizontal.  


O vosso desejo horizontal, procura possuir a terra inteira, a qual é o mundo horizontal, e o vosso 


desejo vertical, procura possuir este universo.  O vosso corpo é limitado.  Não pode ir para além do 


limite da terra.  Mas o mundo vertical pode tornar-se maior, sem limite.   


Tendo isto em conta, o pai que pode representar a mente é Deus, e o pai que pode representar o 


corpo é o antepassado humano, centrado no verdadeiro amor, não caído.   


A Igreja da Unificação está a falar de Verdadeiros Pais, depois de ter descoberto estes factos 


desconhecidos nas eras históricas.  De acordo com a visão original do ideal da criação, o assento 


horizontal dos Verdadeiros Pais é o assento do filho e filha de Deus.  Por outras palavras, é o assento 


de Adão e Eva.  Então, e Deus?  Se aqueles que são como o corpo são Adão e Eva, aquele que está 


no assento do pai, que é como a mente vertical, é Deus.   


Como é que Deus, que é como a mente, e uma pessoa, que é como o corpo, se unem?  Não através 


de poder, conhecimento, ou poder político, mas através do amor.   


Nós, como indivíduos, nascemos para nos assemelharmos ao modelo original, onde o carácter 


interno e o carácter externo se podem unificar.  Quando procurarmos a essência fundamental, devia 


existir o pai como um corpo e o pai como uma mente.  Lá, o assento do pai, como a mente, é o 


assento de Deus, e aquele do pai, como o corpo, é para os primeiros antepassados humanos.  Então, 


em que lugar se unificarão os primeiros antepassados humanos e Deus, o pai que é como a mente ?  


Onde?  Têm de se unificar centrados no verdadeiro amor, como essência, no meio da esfera do amor.  


Homens e mulheres procuram-se mutuamente, centrados na vertical.  (177-337, 22.5.1988) 


 


6. O Significado das Palavras Verdadeiros Pais 


 


6.1. As palavras Verdadeiros Pais são preciosas 







 


Vocês deviam saber quão importantes e preciosas as palavras Verdadeiros Pais são.  Têm a 


obrigação de acreditar nos Verdadeiros Pais, mesmo que possam não acreditar na vossa nação e 


presidente, professores, pais, e irmãos e irmãs.  Deviam saber que o conceito de Verdadeiros Pais 


contém a ideia de salvação do inferno e do mundo mau de Satanás.   


Quando vocês se encontram num lugar inevitável de morte no mundo satânico, e os vossos pais se 


tornam então a força para vos proteger contra a morte, e isto é reconhecido pelo Céu e pela história, 


que orgulhosos se sentirão vocês!  Os Verdadeiros Pais são garantidos por Deus e pela história.  É 


importante compreender como a designação Verdadeiros Pais veio a existir.  Eu não comecei este 


trabalho para me tornar o Verdadeiros Pai.  Fui forçado a avançar e fazer isto, porque não podia ser 


feito sem mim.  (116-113, 27.12.1981) 


 


6.2. Os Verdadeiros Pais são a fonte do nosso grande orgulho 


 


Até agora, qual tem sido a posição da nossa geração?  Mesmo que centenas de milhões de 


antepassados humanos ressuscitassem e cantassem acerca da glória da ressurreição, nem a canção 


nem a glória seriam removidas do domínio da Queda.   


Embora a nossa situação corrente possa ser miserável, é necessário compreender que as palavras 


Verdadeiros Pais, ensinadas hoje na Igreja da Unificação, são palavras veneradas, cujo valor é mais 


elevado que o canto de louvores de centenas de milhões de antepassados, ou que o lugar glorioso de 


vitória terrena, e libertação de toda a gente.   


É necessário compreender que o encontro com os Verdadeiros Pais conduzirá ao caminho onde se 


pode encontrar Deus; e o encontro com a Igreja da Unificação conduzirá ao caminho onde a nação 


de Deus e a pátria desejada pelos Pais, podem ser encontradas no futuro próximo.   


Até agora, a humanidade tem estado a viver em nações com antecedentes culturais e fronteiras 


diferentes, reivindicando-as como as suas pátrias.  Os seus antepassados viveram lá, elas próprias 


estão a viver lá, e os seus descendentes viverão lá.   No entanto, todos estes estão certamente no 


domínio da Queda.  Devíamos dar um pontapé neste domínio da Queda, deixá-lo, e encontrar a 


pátria de amor, onde possamos orgulhosamente cantar o triunfo de hoje, juntamente com os nossos 


antepassados e tribos, antes dos nossos futuros descendentes.  Na pátria do amor, se pudermos ter 


pais afectuosos e, além disso, servir a Deus, como o centro da pátria, não haverá lugar de maior 


glória.  (138-105, 19.1.1986) 


 


O Messias está na posição do Adão perfeito, que aperfeiçoou o amor de Deus, e, assim, vem com a 


qualificação do pai original.  Então, com base no pai e na mãe, e na fundação do amor original de 


Deus, os direitos de posse do indivíduo, família, tribo, raça e nação têm de pertencer primeiro ao 


Messias, através do verdadeiro amor.  A partir daqui, esses direitos podem ser transmitidos à nação, 


povo, família, e indivíduo.   


Assim, se o amor original do Messias se tivesse expandido do indivíduo para a nação, e as suas 


ondas tivessem atingido Roma e o mundo, hoje não haveria necessidade da filosofia messiânica.  


Deste ponto de vista, a América, como um país, pertence ao domínio do amor de Deus?  Não.  Não 


existe nenhum país na terra que tenha passado por este processo.  Inúmeras igrejas cristãs não têm o 


direito de propriedade que esteja de acordo com o princípio do amor de Deus.  A nação celestial não 


existe na terra.  Considerando isto, que magnificentes são as palavras Verdadeiros Pais!  Só estas 


palavras podem ser a base para penetrar no domínio da Queda do mundo satânico e ascender.  Vocês 


deviam estar gratos pelo aparecimento das palavras Verdadeiros Pais.  Podem estar gratos por elas 


mesmo depois de as ouvirem dezenas de milhares de vezes.   (129-193, 5.11.1983) 


 


6.3. As palavras Verdadeiros Pais são palavras extraordinárias 


 







Devido à Queda dos primeiros antepassados humanos, perdemos a nossa terra natal e também a 


nossa nação e o mundo.  Além disso, perdemos Deus e mesmo o Seu amor.  A origem através da 


qual podemos recuperar todas estas coisas vastas e incríveis, é os Verdadeiros Pais.   


Qual é o objectivo da providência que Deus tem estado a prosseguir até agora?  É o padrão dos 


Verdadeiros Pais.  Para quê tem a humanidade passado pela história de indemnização, desde a 


Queda?  Para encontrar Verdadeiros Pais.  Esta é a razão pela qual inúmeros cristãos têm ansiado 


pelo dia de esperança e pelo dia da Segunda Vinda.  Esta é também a razão pela qual as inúmeras 


religiões estão todas ansiando por este dia.  Deste ponto de vista, o nascimento dos Verdadeiros Pais 


é um acontecimento assustador e extraordinário.   


Vocês gostam de ir para a vossa terra natal, porque os vossos pais, irmãos e irmãs estão lá.  Têm 


saudades da vossa terra natal, porque é o lugar onde está o amor ligado aos vossos pais.  Aquilo a 


que as pessoas chamam pátria é a nação que abraça tal terra natal; a nação onde tal amor da terra 


natal pode ser ligado.  Em geral, é a isto que se chama pátria.   


Assim, do ponto de vista do amor original, não tivemos uma terra natal ou uma pátria no passado, 


nem a temos no presente.  Mesmo que exista, está relacionada com o mal, e não tem nada a ver 


connosco.  Não tem nada a ver com a verdade.  (67-226, 27.6.1973) 


 


A designação Verdadeiros Pais usada na Igreja da Unificação é uma designação extraordinária.  


Enquanto os falsos pais caíram através de amor satânico, os Verdadeiros Pais elevam-se através do 


amor de Deus.  Assim, marcham em direcção ao mundo de amor.  Então, porque tentamos encontrar 


este amor?  O amor é uma coisa extraordinária.  Em amor, todos são eternamente iguais.  O simples 


facto de ouvir o nome amor, dar-vos-á a qualificação de participar em qualquer lugar, por mais 


sublime que seja.  (144-241, 25.4.1986) 


 


A Igreja da Unificação fala acerca de Verdadeiros Pais.  Esta é uma designação extraordinária.  


Quem são os Verdadeiros Pais?  Como falsos pais apareceram, Verdadeiros Pais têm de aparecer.  


Que têm eles de fazer?  Têm de rectificar a linhagem errada, que forma a raiz do mundo satânico, 


fazer recuar a vida errada, e abrir na direcção certa o caminho errado do amor.  (169-37, 4.10.1987) 


 


Embora eu não seja formoso, tenho uma esperança imutável, que é seguir a Vontade de Deus.  O 


padrão deste objectivo ideal, o seu ponto de estabelecimento, são os Verdadeiros Pais.  Então, que é 


a realização da Vontade de Deus?  Que é a concretização do ideal da criação?  O padrão ideal é que 


Adão e Eva realizem o ideal de amor e permaneçam na posição de pais, no domínio directo.  Este é o 


lugar da concretização da vontade de Deus.   


É necessário saber quão extraordinário é que eu tenha vindo para esta terra, com o nome de 


Verdadeiro Pai.   


As palavras Verdadeiros Pais!  De todas as palavras do mundo, estas são as mais benditas.  Para as 


pessoas caídas, as palavras Verdadeiros Pais são palavras do valor mais elevado, mais elevado que 


encontrar a nação ou o mundo, depois de os ter perdido.  Estas palavras são mais preciosas que tudo 


o mais no Céu e na terra.  (127-220, 8.5.1983) 


 


6.4. A designação Verdadeiros Pais é uma designação assustadora 


 


Que designação exprime o ensinamento mais assustador da Igreja da Unificação?  É a designação 


Verdadeiros Pais.  Estas são palavras temidas tanto por Deus como por Satanás.  Como os seres 


humanos estão no domínio da Queda, aqueles que estão a seguir os Verdadeiros Pais são julgados 


pelas suas palavras.  Seria preferível que eles não tivessem aparecido, mas, uma vez que estão aqui, 


o julgamento tem de ser feito, e Deus ouve-os.  Porquê, então, receia Satanás as palavras 


Verdadeiros Pais?  Porque, quando as pessoas acreditam e seguem estas palavras, tudo o que Satanás 


tem será destruído e arruinado.  Estas são palavras que ele teme intensamente.  Satanás tenta sempre 


bloquear o caminho dos Verdadeiros Pais, e deseja o seu declínio e corrupção.  Assim, a questão é 


quanto vocês acreditarão e seguirão este caminho.   







Se permanecem em tal posição limite, deviam dar cada passo e praticar cada acção com 


discernimento, enquanto recebem forte inspiração de mais de mil anos de esforços dedicados.  (65-


276, 1.1.1973) 


 


Eu estou bem ciente da natureza assustadora da designação Verdadeiros Pais.  Não percorri o 


caminho da vida de modo a encontrar tranquilidade, mas tenho estado a lutar até agora de modo a 


completar a missão ligada à Tua vontade.  Olhando para trás, houve muitos incidentes e muitas 


ocasiões em que fui tratado injustamente.  Todavia, porque eu, como pessoa indigna, sei que estes 


não se comparam com as Tuas circunstâncias desconhecidas e tratamento injusto, não posso 


ajoelhar-me e mostrar-Te as minhas lágrimas.  Por favor compreende o meu coração, que sente tais 


coisas, e abre, a partir de hoje, as portas dos mundos celestial e terreno!  (134-112, 25.2.1985) 


 


Quem são os Verdadeiros Pais?  A designação Verdadeiros Pais não é uma designação simples.  É a 


designação mais assustadora de todas.  Vocês não sabem que terríveis estas palavras são.  Esta 


designação, Verdadeiros Pais, controla a direcção da história.  Até agora, inúmeros patriotas 


percorreram o caminho do sacrifício, de modo a encontrar e estabelecer estas palavras.  A 


designação que é estabelecida com esperança, através de lutas sangrentas contínuas e gritos 


desesperados, é a designação sagrada de Verdadeiros Pais.   


Quando Verdadeiros Pais vêm, verdadeiros filhos também deviam aparecer.  Vocês tornaram-se 


verdadeiros filhos?  Pensem nisto.  A verdade não muda no passado, no presente, ou no futuro.  (33-


109, 9.8.1970) 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







CAPÍTULO II-   


 


O MESSIAS E VERDADEIROS PAIS 


 


1. A História e Verdadeiros Pais 


 


1.1. A Queda e Verdadeiros Pais 


 


Presentemente, os Verdadeiros Pais vivem connosco no mundo físico.  Filhos e filhos dos Verdadeiros 


Pais vivem nesta terra e o mesmo acontece com os filhos e filhas de pais caídos.  Originalmente, todas 


as pessoas deviam ter-se tornado os filhos e filhas amados de Deus, através do sangue e carne de 


verdadeiros pais, mas tornaram-se filhos e filhas caídos, devido à Queda.   Portanto, o Senhor e 


Salvador tem de vir de novo como um pai para resolver os pecados dos nossos primeiros antepassados 


humanos.   


Quando ele vem, tem de restaurar o filho mais velho que já nasceu.  Este filho mais velho torna-se 


como o filho de uma concubina.  A sua linhagem mudou.  Ele devia ter herdado a linhagem de Deus 


através do amor original, mas herdou uma linhagem diferente, devido à Queda.  No entanto, Deus não o 


pode abandonar por causa disto.   


Ele é como o filho de uma concubina, uma oliveira selvagem.   Como o diabo domina o campo destas 


oliveiras selvagens, Deus tem de trabalhar para restaurá-las e torná-las Suas.  Ele não pode fazer isto à 


força, ou com facas e pistolas.  Em vez disso, cria um ambiente de rendição voluntária, no qual recebe 


tratamento desdenhoso e é agredido, e deste modo recupera para si todas as oliveiras selvagens, uma a 


uma.   


Nós não sabemos quantos sacrifícios o Cristianismo fez até estabelecer a sua presente fundação 


mundial.  Passou por uma história na qual não havia lugar na terra onde os gritos das miseráveis ofertas 


sacrificiais que foram continuamente sacrificadas no altar do martírio, não fizessem eco.  Devíamos 


saber que este altar de sangue ainda existe, e hoje o sofrimento histórico está patente perante os nossos 


olhos.  Nós, que temos a tarefa solene e histórica de herdar e solucionar isto, temos de libertar Deus e 


libertar o Cristianismo.   (210-360, 27.12.1990) 


 


Que é a Queda?  É a sementeira do falso amor, falsa vida e falsa linhagem do diabo.  As pessoas têm 


vida, amor e linhagem, que herdaram dos seus antepassados.  Assim, um indivíduo é um fruto do amor, 


da vida, e da linhagem que herdou dos antepassados.  Isto significa que herdou o amor, vida e sangue 


de Satanás, e permanece na posição de inimigo de Deus.  Sem os sacudir e jogar fora, a paz na terra não 


pode vir.   


É por isso que eu apareci com o ideal de Verdadeiros Pais.  Que estão os Verdadeiros Pais a fazer?  


Estão a lutar para limpar este falso amor e os elementos demoníacos que se opõem à paz.  Os 


Verdadeiros Pais estão a lutar para separar indivíduos, famílias, tribos, etnias e nações, destes 


elementos.  (217-185, 27.5.1991) 


 


1.2. O desejo da história 


 


A nossa Igreja da Unificação usa as palavras Verdadeiros Pais.  Quando se considera a história deste 


mundo caído, compreendemos que pais caídos nasceram neste mundo e construíram um mundo caído.   


Que espécie de mundo é este mundo?  É um mundo ligado a falsos pais.  Não tem nada a ver com o 


mundo que Deus e os Verdadeiros Pais imaginaram como ideal.  Por esta razão, embora muitas pessoas 


tenham vindo e partido deste mundo, durante a longa história, não houve ninguém que se tivesse 


gabado perante o universo dizendo: “Ah! Sinto-me feliz por ter nascido como um ser humano, e sou 


uma pessoa que teve êxito em todos os aspectos como um ser humano.”  Por isso, a história tem sido 







um mar de sofrimento, de tristeza, de guerra e de doença.  Isto aconteceu como resultado da Queda.   


Qual é o desejo de cada pessoa?  É descobrir como se tornar perfeita.  A questão é onde encontrar e 


como educar uma pessoa que seja perfeita perante Deus, assumindo que Ele existe, e perante um ser 


absoluto, assumindo que esse ser absoluto existe.  Até agora, as pessoas têm procurado incessantemente, 


por intermédio da filosofia e religião, mas falharam em ver a solução, e agora estão prestes a desistir.  


Esta é a situação do mundo hoje.  (137-81, 24.12.1985) 


 


Até agora, a esperança histórica da humanidade tem sido receber e servir Verdadeiros Pais.  Deus 


fundou a nação de Israel e o Judaísmo, para que pudessem receber o Messias.  O Messias é o 


Verdadeiro Pai.  Deus estabeleceu o Cristianismo e a esfera cultural cristã para que recebessem o 


Senhor, na sua Segunda Vinda.  Quem é o Senhor?  É o Verdadeiro Pai, que vem como o terceiro Adão.  


Quando o tempo da vinda de Verdadeiros Pais se aproxima, todas as nações do mundo formam relações 


de irmandade, e isto é a razão pela qual as nações vitoriosas na Segunda Grande Guerra Mundial 


libertaram todas as nações derrotadas.  Este fenómeno histórico anormal nunca tinha ocorrido antes.  A 


história tem estado à procura de Verdadeiros Pais.  As religiões também seguiram o seu curso para 


encontrar Verdadeiros Pais.  Elas estão a caminhar o seu caminho para preparar a fundação para eles.  


(51-354, 5.12.1971) 


 


Deus e as religiões têm estado a esforçar-se e a labutar para estabelecer um verdadeiro filho.  Por 


consequência, não existe nenhuma mulher entre os fundadores de religiões.  Todos os fundadores de 


religiões são homens.  Isto significa que Deus tem estado a trabalhar com as religiões para criar um 


verdadeiro filho.  Ele tem estado à procura do filho, como o herói que possa passar por todos os 


estágios, desde o primeiro até ao centésimo, tomar o bastão final, e decidir a vitória ou derrota.  Esta 


tem sido a história até agora.  (41-27, 12.2.1971) 


 


Que quer Deus fazer com a criação de religiões?  Não quer criar um domínio global de remendos.  A 


finalidade é simples.  As religiões devem encontrar uma pessoa que possa partilhar verdadeiro amor 


com Deus.  Ele criou tudo o que é necessário para um ambiente de amor, mas ainda precisa encontrar 


uma pessoa que se possa relacionar com Ele.  (173-33, 1.2.1988) 


 


A história da restauração pode ser considerada como a história para estabelecer Verdadeiros Pais.  Por 


conseguinte, desde o tempo de Caim e Abel até hoje, o Céu tem estado a conduzir a providência para 


poder restaurar Verdadeiros Pais, internamente.  Quem quer que se oponha ou interfira com esta 


providência fundamental para cumprir esta finalidade, será abandonado pelo Céu e finalmente perecerá.  


(9-10, 27.3.1960) 


 


Que significa conduzir a providência da restauração?  A libertação de Deus só é possível quando nos 


unimos com os Verdadeiros Pais, e eliminamos todas as condições de acusação de Satanás.  Sem as 


eliminar, é impossível entrar no domínio do coração de Deus. Vocês não têm um lugar onde vocês 


próprios, os vossos pais, e todas as coisas possam ser consideradas como a propriedade de Deus.  Isto 


tem de ser restaurado por indemnização.  (137-268, 3.1.1986) 


 


1.3. A história da providência da restauração é a história para encontrar Verdadeiros Pais 


 


Quem são os Verdadeiros Pais, que têm de aparecer nesta terra para cumprir a Vontade de Deus? São 


aqueles que têm de lutar com o mundo satânico para atingir a posição de governar todas as coisas; 


exterminar Satanás, que domina a humanidade; e lutar com o mundo espiritual, para ganhar a posição 


absoluta a partir da qual possam governar mesmo os inúmeros espíritos nesse mundo.  Verdadeiros pais 


têm tal missão.  Por conseguinte, Deus tem estado a pavimentar o caminho para enviar Verdadeiros 







Pais, de modo a restaurar o mundo onde todas as coisas e todas as pessoas estejam unidas com Ele. 


Para que Verdadeiros Pais possam aparecer, tem de haver verdadeiros filhos e filhas; e para que 


verdadeiros filhos e filhas possam aparecer, tem de haver verdadeiros servidores.  É por isso que, 


quando olhamos para o curso da história da restauração, podemos ver que Deus tem estado a trabalhar 


para que possamos dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais, depois de termos passado pela era dos 


servos e pela era dos filhos.  Além disso, durante o processo de passarmos pelas eras do servo, do filho 


adoptivo, e dos filhos, até à idade dos pais, os espíritos no mundo espiritual têm estado a ajudar.   


Verdadeiros pais não podiam aparecer até que, externamente, uma fundação global tivesse sido 


estabelecida, para além do padrão duma nação.  Assim, depois do período de dois mil anos da história 


providencial de Noé até Abraão, Deus conseguiu que Jacob finalmente estabelecesse a fundação para 


formar a nação de Israel.  Até que isso acontecesse, Deus labutou através de muitos cursos históricos.   


Neste processo, alguém, em nome de Deus, tem de lutar com Satanás e vencer, nas posições do filho 


adoptivo e do filho de linhagem directa. De outro modo, ninguém pode receber Verdadeiros Pais.  Por 


isso, a história providencial tem passado por um longo curso, que inclui as eras do Antigo Testamento, 


Novo Testamento e a presente era.  Deus restaurou a posição do filho de linhagem directa, através da 


restauração das posições do servo e do filho adoptivo.  Desse modo, Ele estabeleceu a fundação de 


vitória.  Em seguida, a Sua finalidade para enviar o Messias para esta terra era estabelecer a posição de 


Verdadeiros Pais.   


Devido à falta de fé dos israelitas, a fundação do servo que Deus tinha preparado durante quatro mil 


anos, foi destruída, e o mesmo aconteceu com a fundação do filho adoptivo.  Então, Jesus, que veio há 


dois mil anos, teve de lutar e vencer na posição do servo, do filho adoptivo, e prosseguir, a partir daí, 


para a posição do filho de linhagem directa.  Sabemos que este foi o curso de Jesus.  O objectivo de 


Deus em enviar Jesus, foi que ele passasse pela posição do filho adoptivo e do filho de linhagem directa 


e estabelecesse a fundação de Verdadeiros Pais, com base na nação de Israel.  Mas devido à crucifixão 


de Jesus, Deus não estabeleceu a fundação vitoriosa ao nível global.  Por essa razão, através dos 


Verdadeiros Pais, Deus tem estado a desbravar o caminho para a realização do Seu ideal, com base no 


mundo espiritual.   


No entanto, até agora Deus não consolidou a posição do indivíduo, da família, da raça e da nação.  Para 


conseguir isto, Ele tem seguido um longo caminho indirecto para estabelecer o indivíduo, família, povo, 


e nação que se possam relacionar com a Sua vontade. Nesta era global, Deus enviará certamente o 


Senhor, o noivo, como prometeu, e este escolherá a sua noiva e estabelecerá a fundação de verdadeira 


vitória.  Como a posição de verdadeiros pais é o lugar da finalidade original da criação, Deus tem 


estado a lutar durante seis mil anos para preparar um tal lugar.  Assim, não é um exagero dizer que os 


seis mil anos da história da providência da restauração, foram o período para encontrar estes 


Verdadeiros Pais.  Verdadeiros Pais são aqueles que representam a totalidade dos seis mil anos da 


história providencial.  Por isso, devíamos saber que o fracasso em encontrar Verdadeiros Pais, tem sido 


o sofrimento, dor, e tragédia de toda a humanidade.   


Assim, a história é o processo da restauração de verdadeiros pais.  Sem restaurá-los, não pode haver 


verdadeiros filhos, e sem verdadeiros filhos, não pode haver família ou tribo, raça, nação, mundo ou 


cosmos verdadeiros.  Deus tem estado a trabalhar duramente, durante seis mil anos, de modo a 


estabelecer este padrão.   


Jesus, que veio há dois mil anos, foi a primeira pessoa a aparecer nesta terra, com a missão do 


Verdadeiro Pai.  Mas para Jesus aparecer como o verdadeiro pai, por outras palavras, para Jesus 


permanecer como o fruto da história, que o verdadeiro pai é, ele tinha de realizar não só a missão do 


filho mas também a missão do pai.  Nesta terra, Jesus teve de passar pelo curso de restaurar fisicamente 


a posição do filho. Espiritualmente teve de passar pelo curso de restaurar a posição do pai.  Assim, ele 


tinha de cumprir esta responsabilidade em ambas as posições, e estabelecer a base para se tornar um 


com Deus.  Só então essa base se tornaria as fundações individual e de família para Israel.  Se isto 


tivesse acontecido, o modelo de Verdadeiros Pais teria sido estabelecido tanto espiritual como 







fisicamente, mas a falta de fé da nação de Israel, tornou impossível o estabelecimento deste modelo.  


Originalmente, de acordo com o Princípio da Criação, Verdadeiros Pais devem ser física e 


espiritualmente abençoados por Deus.  Mas Jesus não se pôde tornar o verdadeiro pai, devido à falta de 


fé dos israelitas.  Mesmo no mundo espiritual, Jesus tem estado a preparar a fundação para os 


Verdadeiros Pais.  Que significa isto?  O Senhor, no seu Segundo Advento, devia restaurar a posição de 


pais espirituais e a posição de pais físicos.  Sabendo isto, Jesus tem estado a trabalhar no mundo 


espiritual, durante dois mil anos até agora, estabelecendo a fundação onde o Messias, na sua Segunda 


Vinda, possa evitar a perseguição e abuso do mundo espiritual.  Jesus estabeleceu a fundação espiritual 


aos níveis social, nacional e mundial.  Uma vez que Jesus tem estado a trabalhar no mundo espiritual, 


em vez de na terra, todos os cristãos têm estado a relacionar-se com ele, como o seu pai espiritual.   


O Senhor que regressa a esta terra tem de herdar de Jesus as fundações espirituais ao nível individual, 


familiar, nacional e mundial que ele estabeleceu no mundo espiritual, tal como o próprio Jesus herdou 


todas as bênçãos de João Batista.  Sem passar por tais posições, ele não pode estabelecer as condições 


necessárias para se tornar Verdadeiro Pai na terra. 


A regra básica consiste em estabelecer o modelo espiritual de herança na terra.  Como Jesus transmitiu 


a fundação espiritual ao Senhor, na sua Segunda Vinda, se os cristãos na terra se tivessem unido com 


ele, o padrão da herança teria sido estabelecido na terra. Todavia, como os cristãos até agora falharam 


em estabelecer um tal padrão, a fundação espiritual de vitória falhou em ser transferida inteiramente aos 


vindouros Verdadeiros Pais.  Portanto, os Verdadeiros Pais tiveram de lutar desesperadamente para 


restaurar novamente os padrões espiritual e físico de herança.  Deus trabalhou durante seis mil anos 


para preparar a fundação para os Verdadeiros Pais e para que eles fossem vitoriosos durante a sua vida 


terrena.  Contudo, os crentes nesta terra falharam em unir-se com o pai espiritual e em seguir as suas 


instruções.  Falhando em viver de acordo com estas instruções, o padrão não foi estabelecido para 


transmitir ao Senhor, na sua Segunda Vinda, a fundação espiritual que Jesus tinha preparado. 


Por isso, o Senhor, que vem cumprir a missão de Verdadeiro Pai, teve de enfrentar novamente testes 


aos níveis individual, familiar, tribal, racial, nacional e mundial.  Sem ultrapassar estes testes e 


estabelecer um padrão de vitória interna, não é possível estabelecer na terra um padrão de vitória 


substancial.   Por consequência, ele não pôde deixar de travar uma luta interna.   (13-280, 12.4.1964)   


 


Porque é que Deus leva a cabo a providência da restauração?  Para estabelecer a fundação dos pais 


originais, isto é, dos Verdadeiros Pais.  Então, que espécie de pessoas são Verdadeiros Pais?  São um 


templo físico onde Deus pode habitar.  Provavelmente isto não parece real para vocês.  No entanto, que 


grande é o seu valor!  Contudo, há pessoas que não pensam que Deus seja mesmo tão valioso como os 


adornos especiais que guardam nos seus guarda-roupas.  Tais pessoas estão a dizer a Deus: “Por favor 


dá-me bênçãos.”  Vocês pensam que a Vontade de Deus se pode cumprir com tais pessoas?  (22-43, 


19.1.1963) 


 


2. O Messias, os Verdadeiros Pais 


 


2.1. O Messias é os Verdadeiros Pais 


 


Que espécie de pessoa é o Senhor, na sua Segunda Vinda?  Ele é aquele que pode permanecer como 


uma encarnação da fé, esperança, e amor para o individuo, e para a família, tribo, raça, nação, mundo e 


cosmos.  Somente quando ele permanece em tal posição, a fé, esperança, e amor, que ainda 


permanecem por cumprir na história humana, podem finalmente produzir fruto.  As suas palavras não 


são mensagens individuais.  Mesmo no vosso caso, quando vocês falam com tal convicção, embora as 


vossas palavras venham da boca de um indivíduo, elas estarão relacionadas com a história mundial.   


Que espécie de pessoa é um sábio?  Ele é o primeiro a compreender e reconhecer a era global e o tempo 


de esperança.  A pessoa que pode tomar a responsabilidade de primeiro reconhecê-los, analisá-los, 







criticá-los, e agir, é o sábio.  Deste modo, pode possui-los.  Quando o Messias vem a esta terra, embora 


venha como um indivíduo, não é simplesmente um indivíduo.  Ele é o fruto da fé, esperança e amor que 


todo o mundo deseja.  Este é o seu valor.  A este fruto todos os cursos históricos estão ligados.  Por 


outras palavras, todo o passado, presente e futuro estão ligados a ele.  Além disso, todos os indivíduos, 


famílias, tribos, raças, nações, o mundo e todo o Céu e a terra estão ligados a ele.  (13-142, 1.1.1964) 


 


O Messias é o Verdadeiros Pai e nós devemos ser verdadeiros filhos.  Temos de participar no mesmo 


destino.  (55-97, 23.4.1972) 


 


2.2. O aparecimento do Messias 


 


Até agora tem havido muitas religiões, mas qual é a sua missão?  Elas devem encontrar uma pessoa 


particular.  Miríades de religiões falam em conseguir a salvação e coisas desse género, mas elas estão à 


procura da pessoa que possa elevar-se até ao lugar mais elevado do mundo, uma pessoa que vá para 


além desse ponto.  Elas querem estabelecer esta pessoa.  Deste modo, o centro de todas as religiões é 


uma pessoa – o Messias.  Por outras palavras, todas as religiões têm estado à procura de uma pessoa, e 


esta pessoa, o ser central, é o Messias, o Salvador.  Quando o Messias vem, ele não ocupa 


imediatamente a sua posição.  Tem de passar pelo curso de sete anos.  O Messias é um homem.  Este 


Messias tem de vir e vencer Satanás, transcendendo a relação de sangue do mundo satânico.   


Com base neste homem vitorioso, devia haver vitória na família, tribo, raça, e nação.  Um homem 


sozinho não é suficiente; por outras palavras, ele tem de suplantar o padrão do mundo satânico.  A não 


ser que se eleve acima das famílias que pertencem ao mundo satânico, o Messias não as pode dirigir.   


O padrão mais elevado no mundo satânico é uma nação.  Satanás tem-se sempre oposto à vontade de 


Deus através de nações.  Como ele tem uma nação, tem-na usado para atacar o Céu ao nível individual, 


familiar, tribal e racial.  Satanás tem sempre usado uma nação para bloquear o caminho preparado pelo 


Céu.   


Em última análise, é-se oposto e perseguido quando se está numa posição inferior.  Quando se está 


numa posição superior, as coisas voltam-se ao contrário, e pode-se, então, perseguir e dominar.  Como 


este mundo veio a pertencer a Satanás, devido à Queda humana, há uma abundância de indivíduos, 


famílias, tribos, e nações do lado de Satanás, mas não há nada do lado de Deus.  Existe só um indivíduo, 


mas não existe família, tribo, raça, ou nação que tivessem atingido o padrão de Deus.  Assim, sem uma 


fundação na qual o Messias, como indivíduo, possa ir para além da família, da tribo e da nação, não é 


possível que as pessoas normais possam avançar.   


Por isso, Deus preparou, através de indivíduos e famílias, um domínio onde as pessoas se pudessem 


elevar com o Messias, quando ele veio à terra.  Isto foi a nação de Israel.  A filosofia dessa nação é a 


ideia do povo escolhido.   


No entanto, o povo de Israel ainda não atingiu o nível requerido.  É como se tivesse ficado encalhado 


na posição que atingiu.  Então, a esperança do povo escolhido, é ir para além desta posição.  Tem de 


atravessá-la, e se falhar em fazê-lo haverá grande infelicidade.  Mas mesmo que tente, não é possível 


que o faça só pelos seus próprios esforços.  Portanto Deus prometeu aos israelitas que lhes enviaria o 


Messias, isto é, o Salvador.  O que Deus preparou durante milhares de anos, de modo a transcender esta 


posição ao nível nacional, foi o Messias.  Ele prometeu enviar o Messias.   


Assim, os israelitas deviam ter-se unido completamente com ele quando apareceu.  Deviam estar 


dispostos a morrer por ele.  Se tivessem tido este estado de espírito, Satanás nunca os poderia ter 


separado de nenhum modo.  O Messias poderia tê-los enxertado a ele aos níveis individual, familiar, 


tribal, social e nacional e levá-los para este domínio imediatamente.  Por esta razão, o mundo precisa da 


ideia do povo escolhido.  Com esse povo escolhido por Deus, o Messias devia construir a nação 


escolhida de Deus.  O facto que o povo escolhido existe, prova a existência de Deus.  A profecia acerca 


da vinda do Messias é uma prova adicional da Sua existência.   







Então, para quê precisamos do Messias?  Esta é a questão.  Devido à Queda, viemos a ter falsos pais.  


Não houve pais que se tivessem unido completamente com Deus.  O Messias vem na posição de pais 


através dos quais nos podemos unir com Deus.  Esta é a sua primeira finalidade.  Qual é a segunda?  É 


dar-nos renascimento.  Uma vez que sangue satânico corre nas nossas veias, o Messias eliminará este 


sangue satânico e enxertar-nos-á à sua linhagem.  Dar-nos-á renascimento e assim deixaremos de ser os 


filhos e filhas de Satanás.  A terceira finalidade é transformar-nos nas pessoas que possam tornar o 


diabo um servo, e pô-lo a trabalhar como um servo.  Por outras palavras, o Messias virá e qualificar-


nos-á a subjugar Satanás e a puni-lo.   


Devido à Queda, os seres humanos primeiro perderam os pais; em segundo lugar receberam sangue 


satânico; e em terceiro lugar vieram para o domínio de Satanás.  Então, a restauração disto requer que 


se passe pela ordem inversa.  O Princípio ensina acerca da fundação de fé e da fundação de substância.  


Podemos esperar pelo Messias só depois de ter estabelecido estas duas fundações.  Este é o Principio.  


Temos de estabelecer a fundação de fé e a fundação de substância. (54-182, 24.3.1972) 


 


O próprio Messias é a encarnação das finalidades da fé e da esperança.  Ele é a encarnação da 


finalidade na qual fé e esperança são realizadas.  Então, quando a finalidade é realizada centralmente 


através do Messias, qual é a última coisa que permanecerá?  Quando essa finalidade é realizada, só o 


amor permanecerá.  É por isso que se diz que no fim só o amor permanecerá.  Este amor aparece 


através da perfeita encarnação de fé e esperança.  Aquele que vem como representante deste amor é o 


Messias.  (13-140, 1.1.1964) 


 


2.3. A missão do Messias 


 


Qual é a finalidade do Messias?  É completar a fundação vertical e a fundação horizontal.  Então quem 


é o Messias?  É aquele que vem com uma firme compreensão do plano interno, para completar os 


modelos verticais individual, familiar, nacional e global..  Ele consegue isso pela união, com o padrão 


vertical, de tudo relacionado com a vontade celestial e da finalidade pública prosseguida por Deus.  


(71-79, 28.4.1974) 


 


No universo existem dois seres que afirmam ser grandes – Deus e Satanás.  Os mestres do bem e do 


mal estão a lutar.  Eles estão a lutar a batalha entre e bem e o mal, nos seres humanos.   


Quão grande é Satanás?  De acordo com a antropologia, a história humana deve ter durado um milhão e 


quinhentos mil anos.  Durante este tempo, Satanás, como o comandante supremo conduzindo a batalha 


do lado do mal, tem causado pesadas baixas a Deus e imobilizou-o.  Por conseguinte, estou a dizer que 


Satanás tem um poder extraordinário!   


Quem devia acabar esta batalha?  Nem Deus nem Satanás podem acabá-la.  Vocês estão a ouvir este 


tipo de coisas pela primeira vez.  Quem pode terminar a luta entre os maus e os bons espíritos?  Nem 


Deus nem Satanás podem.  Então, quem o pode fazer?  Só uma verdadeira pessoa o pode fazer.  Sem 


ser uma figura central de amor, que possa ser seguida por todas as pessoas, a verdadeira pessoa não 


pode acabar a luta entre Deus e Satanás.  Enquanto não estivermos libertados desta luta, a palavra paz 


representa um sonho sem conteúdo para o mundo, e ideais não serão mais que conceitos abstractos e 


sentimentais.   


Então, quem pode resolver esta luta?  Para isto Deus enviou um representante, e esta corrente principal 


de pensamento é chamada o ideal Messiânico.  O Salvador é a pessoa que liberta não só as pessoas, 


mas também Deus e pune o mal.  O comandante supremo para o trabalho de libertar Deus e liquidar o 


mal, é o Salvador.  O carácter chinês se ( 世) em Salvador (gu-se-ju) refere-se a este mundo.  Deus deu 


o Seu único filho unigénito, porque amou o mundo, e não porque amou o Cristianismo.  Muitos cristãos 


recitam João 3:16 repetidamente, de memória!  A passagem não diz que Deus amou de tal modo o 


Cristianismo que lhe deu o Seu  Filho único.  Diz que Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o 







Seu Filho único.  Qual é a missão do Salvador?  É libertar Deus e punir Satanás.  Quem removerá o 


inimigo amargo que tem estado a morder e a acusar os seres humanos tão perversamente?  Deus não o 


pode remover.  Só o Messias, o Salvador, pode fazê-lo.  (136-219, 29.12.1985) 


 


Que fará o Messias quando vier?  Pela primeira vez na história, ele vem como o comandante para 


conduzir a batalha para reconquistar a soberania, terra, e pessoas de uma nação, e nessa base, recuperar 


o mundo para Deus.  Esta é a missão do Messias.   


Ao subjugar Satanás, não é suficiente vencer unicamente uma nação.  Como Satanás tem a soberania 


global, também temos de privá-lo dela.  Só então esta terra será libertada.   


Se existir uma sombra, algures na terra, onde Satanás se possa opor, o ideal do Jardim do Éden, que 


Deus criou como um jardim de liberdade e paz, não será realizado.  O Reino do Céu na terra só será 


completado se as sombras do antagonismo de Satanás, tiverem desaparecido da terra.   Só podemos 


começar o movimento de libertação no mundo celestial, quando esta tarefa tiver acabado na terra.  Este 


é o caminho que os membros da Igreja da Unificação deviam seguir.  (57-128, 29.5.1972) 


 


Qual é a missão do Messias?  Ele tem de subjugar Satanás e remover a sua linhagem a nível individual, 


pavimentando desse modo o caminho vitorioso para o indivíduo.  Em seguida, deve pavimentar o 


caminho da vitória aos níveis da família, nação e mundo.  Este é o caminho que o Messias tem de 


seguir.  Por outras palavras: primeiro ele tem de pavimentar o caminho para indivíduos; segundo, tem 


de pavimentar o caminho para famílias; terceiro, tem de pavimentar o caminho para nações; e quarto, 


tem de pavimentar o caminho para o mundo. 


Depois de o Messias conseguir uma vitória individual, Satanás mobilizará as suas forças no mundo 


inteiro.  As nações e o mundo democrático juntarão as suas forças para o atacar; ele tem de lutar contra 


eles e vencer aos níveis da família e do mundo.  Por outras palavras, ele tem de vencer, tal como Jacob 


prevaleceu sobre o anjo e tal como Abel devia ter vencido Caim.  Esta é uma luta de um para um.  


Agora, o mundo inteiro de Satanás tem de ser atacado, e para isto a nação representante é necessária na 


linha de frente.  Esta nação é a Coreia.  (54-197, 24.3.1972) 


 


3. Jesus e Verdadeiros Pais 


 


Quem é Jesus?  Como Adão e Eva caíram no Jardim do Éden, tornando-se falso pais em vez de 


verdadeiros pais, e deram à luz descendentes falsos, ele veio como o Verdadeiro Pai, para restaurar isto.  


Adão e Eva falharam em tornar-se marido e mulher verdadeiros.  Ao mesmo tempo, falharam em 


tornar-se verdadeiros pais.  Uma vez que falharam em tornar-se um verdadeiro casal, também falharam 


em tornar-se verdadeiros filhos.  Por conseguinte, se vocês acreditarem completamente em Jesus e se 


tornarem um com ele, podem restaurar filhos, marido e mulher, e pais verdadeiros.  É por esta razão 


que se ensina que vocês deviam amar Jesus com todo o vosso coração.  (8-109, 22.11.1959) 


 


O Livro do Apocalipse diz que, nos Últimos Dias, o Senhor virá a esta terra para se encontrar com a sua 


noiva.  Vocês sabem o que é a festa das núpcias do Cordeiro?  Este é o dia de festa quando, pela 


primeira na história, um noivo e uma noiva se tornam marido e mulher com base no amor de Deus.   


Devido à Queda, os nossos primeiros antepassados humanos, tornaram-se maus pais, em vez de bons.  


Por esta razão, o lugar designado por Deus, o lugar original de pais que os nossos antepassados deviam 


ter atingido sem falha – o padrão dos bons e verdadeiros pais -  não apareceu ou foi realizado.   


A Bíblia diz: “Eu sou o Alfa e o Ómega , o Primeiro e o Último, o Princípio e o Fim” (Ap. 22:13).  


Como Deus, devido à Queda humana, não cumpriu a finalidade que tinha desejado na altura da criação, 


completá-la-á conforme está descrito no Apocalipse.  Então, como tipo de pessoa veio Jesus?  Como 


Adão caiu, Jesus veio como o perfeito Adão, que podia ser unido com o amor de Deus sem falhar.  É 


por isso que, na Primeira Carta aos Coríntios 15:45, está escrito: “O primeiro homem, Adão, foi feito 







em alma vivente; o último Adão em espírito vivificante.”  A Bíblia designa Jesus como o segundo 


Adão.  Uma vez que a família planeada por Deus não pode ser encontrada se as verdadeiras posições do 


filho, marido e mulher, e dos pais não estiverem determinadas, eles tem de aparecer na terra.   


Há muitas religiões na terra, mas entre elas só o Cristianismo tem a doutrina de seguir os quatro 


requisitos básicos para uma pessoa se tornar um filho de Deus, um só corpo com Deus, e para formar 


uma nova família pelo encontro de um marido e de uma mulher de acordo com a Sua Vontade.  Como 


Jesus veio com tal filosofia, o Cristianismo, centrado em Jesus, não podia senão tornar-se uma religião 


global. (54-108, 20.3.1972) 


 


4. A Segunda Vinda e Verdadeiros Pais 


 


4.1. Precisamos preparar-nos para receber o Messias  


 


O lugar onde vocês devem viver é o Reino do Céu.  Mas estão a viver lá agora?  Não.  O Reino do Céu 


não vem imediatamente.  Então, que devia vir antes do aparecimento do reino celestial?  O Messias 


devia vir.  Mas o Messias, por si só, não é suficiente.  Embora Jesus tivesse vindo para a nação de Israel, 


o Reino do Céu não foi estabelecido.   


Antes do aparecimento da nação celestial, o povo da nação celestial tem de aparecer.  Que devia 


acontecer antes do aparecimento do povo da nação celestial?  Uma raça não se forma subitamente.  Um 


clã especial tem de aparecer, e este clã tem de mover a raça.  Que é necessário para que o clã apareça?  


Tem de haver parentes.  Que é necessário para que os parentes apareçam?  Tem de existir uma família 


alargada de parentes próximos.  Então, que é necessário para que estes parentes apareçam?  Tem de 


haver filhos e pais.  Como aparecem os filhos?  Tem de haver pais.  Que é necessário para que os pais 


apareçam?  Tem de haver um homem que possa representar tudo acerca do Céu.   


Quem é este homem?  É o Messias.  Que devia ele fazer?  Se ele se deve tornar pai, tem de encontrar 


uma companheira e unir-se com ela.  Este é o ensinamento do Cristianismo.  Os Últimos Dias vêm 


quando isto acontece. Deste modo, tudo o que se perdeu foi restaurado espiritualmente por Jesus nos 


passados dois mil anos, na fundação do Cristianismo global.  Quando as pessoas encontram o Messias 


neste ponto, tudo será acabado.   


O Senhor, na sua Segunda Vinda, virá e restaurará todas as coisas para a posição que deviam ter 


ocupado originalmente.  Deste modo, o mundo tem de unir-se, e nações têm de unir-se: tudo tem de 


unir-se.  Isto acontecerá.  Dentro de um país, as denominações cristãs têm de unir-se, e dentro de uma 


denominação, os sacerdotes têm de unir-se.  Isto tem de acontecer.  Para que as denominações se unam, 


os seus sacerdotes têm de unir-se.  Os sacerdotes têm de unir-se entre si, e, então, unir-se com Jesus.  


Assim, quando recebem Jesus e se unem com Ele, o mundo será imediatamente restaurado.  Deus tem 


estado a preparar para isto durante dois mil anos.  Mas como esta unidade não se realizou, precisamos 


fazer outra preparação.  (66-277, 16.5.1973)   


 


4.2. A missão do Senhor, no seu Segundo Advento 


 


Qual é o trabalho que o Senhor, na sua Segunda Vinda, devia levar a cabo?  Ele tem de vencer Satanás 


e, em seguida, dominar todos os espíritos.  Há muitos mestres espirituais que se vangloriam sobre a sua 


identidade, perante o Céu e a terra.  Porém, enquanto esperam pela Segunda Vinda, não deviam 


simplesmente fazer esforços espirituais, por mais sinceros que sejam, sem saberem como solucionar os 


problemas do mundo que emergiu como resultado da Queda. 


Devíamos ser vitoriosos no mundo satânico terreno e também no mundo espiritual.  Sem lutar no 


mundo invisível e derrotar Satanás, não poderemos fazer progresso no mundo espiritual.  Sem isto, 


certamente encontraremos obstáculos; então, que acontecerá quando devermos entrar no mundo 


espiritual?  Não poderemos entrar, e, mesmo que possamos, não poderemos ser vitoriosos.  







Por isso, devíamos obter vitória no mundo satânico, e, em seguida, entrar no mundo espiritual e obter 


vitória lá, subjugando todas as religiões, desde as de importância secundária até à religião mais elevada, 


o Cristianismo, se o Cristianismo é essa religião.  Isto significa que temos de herdar tudo o que elas têm.  


Quando tivermos passado por um tal processo de luta e recebido um reconhecimento público de vitória 


sobre o Céu e a terra, Deus dir-nos-á: “Tu és vencedor de Satanás e do mundo espiritual!”  Então 


começaremos a tomar acção aqui na terra.  Uma tal história ainda tem de ser feita.   


Então, que tem de fazer o Senhor, na Sua Segunda Vinda?  Ele tem de subjugar Satanás, o demónio, e 


miríades de espíritos um a um, fundadores de religiões e líderes, como um todo. Eles submeter-se-ão, 


porque ele faz-lhes compreender, com carácter divino e verdadeiro amor, a verdadeira natureza da 


religião e do universo.  Por outras palavras, todos os seres neste universo desejam ser absorvidos por 


um herói de amor na terra, que é mais elevado que eles.  Mesmo aves e cães vão para uma aldeia onde 


sejam mais amados, e onde os habitantes cuidem deles.  É o mesmo para todos os seres.  Por 


conseguinte, devíamos subjugá-los com verdadeiro amor e herdar toda a sua autoridade.  Devíamos 


herdar esse mundo unificado.  Esta é a responsabilidade que o Messias tem de realizar na terra.   


Somente unir o Cristianismo não será suficiente.  Isto poderá unificar o Cristianismo na terra, mas não 


será capaz de criar um domínio cultural completamente abrangente.  Este domínio inclui as esferas 


culturais do Budismo e Islão, as quais formam os antecedentes do mundo espiritual.  Enquanto estas 


barreiras permanecerem na terra e não forem removidas completamente, e enquanto a base para 


estabelecer unidade não for criada no mundo espiritual, que é a sua raiz, não seremos capazes de unir 


na terra todos estes domínios culturais diversos.  (100-16, 4.10.1978)  


 


A pessoa que tem a responsabilidade de unificar as nações, o mundo, e o Céu e a terra, com o amor 


original, é o Messias, mas pode o Messias desempenhar este papel sozinho?  Estou a perguntar-vos se 


ele o pode fazer, quando mesmo Deus não pode.  Deste ponto de vista, que espécie de religião será 


apresentada pelo Messias, e estabelecida por Deus?  A conclusão é que tem de ser uma religião com um 


forte poder de unificar, com amor, indivíduos, famílias, tribos, raças, nações, o mundo e o cosmos.  


Mesmo Satanás diz: “Não é esta a finalidade que o Messias devia prosseguir?  Não é esta a finalidade 


de Deus, ao enviar o Messias?”  (130-174, 15.1.1984) 


                  


 


 


 


     


 


        


 


  


  


 


        


  


 


      


 


      







CAPÍTULO III 


 


A NECESSIDADE De VERDADEIROS PAIS 


 


1. Também Precisamos dos Nossos Pais Biológicos 


 


Originalmente, quando Deus criou Adão e Eva, Ele, como Pai, colheu o fruto de ter filhos e, ao mesmo 


tempo, permitiu que os filhos colhessem o fruto de ter pais.  A esperança de Deus era educar os Seus 


filhos até atingirem a perfeição.  Se isto tivesse acontecido, seria possível dizer que Deus teria colhido 


Adão e Eva.  Então, porque precisamos de pais e de filhos?  Deus é espiritual e os filhos, terrenos.  A 


relação entre pais e filhos é assim.   


O Deus invisível produz fruto através do filho visível e, em seguida, entra no coração do filho para 


revelar o Seu valor, como o Deus visível.  O Deus invisível frutifica no coração do filho, e o fruto do 


filho é, então, produzido.  É possível transferir o fruto do pai para o filho.  Assim, para Deus, o Seu fruto 


aparece, e também aparece o fruto de pais.  Eles têm igual valor.   


Então, porque precisamos de pais e de filhos?  Embora Deus possua amor, precisa de um companheiro 


para partilhar esse amor.  Nós, como filhos, também precisamos de um companheiro para partilhar o 


nosso amor.  Esta relação com um companheiro é como a relação entre o Céu e a terra.  É uma relação 


vertical.   


Este mundo é constituído por duas esferas, uma é o mundo espiritual e a outra é o mundo físico.  Como 


nascemos como filhos e filhas do Deus invisível, Deus e nós estamos em pólos relacionais.  Nascemos 


num pólo e crescemos.  À medida que crescemos, queremos encontrar o Deus invisível; por isso, 


tornamo-nos finalmente marido e mulher e unimo-nos em amor. Isto une o hemisfério superior espiritual 


e o hemisfério inferior físico.  


O coração parental é o coração do Céu.  Precisamos de pais para conquistar a nação celestial, e os pais 


querem o amor dos filhos para ocupar a terra.  Quando vimos a conhecer este coração celestial?  Não o 


conhecemos quando somos crianças; temos de ser pais para o conhecer.   


O amor conquista e une os dois mundos de pais e filhos.  Quando isto acontece, a relação entre pai e 


filho é uma relação gloriosa.  Eles são iguais.  Ninguém passa para trás e ninguém passa para a frente.  


São um só.  Esta na verdade é uma relação gloriosa entre pai e filho.   


É por isso que as pessoas dizem que aqueles que não têm pais são dignos de pena.  Porquê?  Não têm 


possibilidade de conquistar o mundo espiritual e o mundo físico.  Também temos pena das pessoas que 


não têm filhos.  O ideal de Deus da criação era que filhos e pais se unissem, e unissem o cosmos com 


amor.  Contudo, eles irão para o caixote do lixo porque estão na posição de falhar necessariamente em 


emular esse importante modelo.  Não podem ir para o Reino do Céu.  Por isso, aqueles que não têm 


filhos ou pais são pessoas tristes.  (22-309, 6.11.1991)  


 


2. Os Pais Biológicos e Verdadeiros Pais 


 


Em que posição estão os vossos pais biológicos?  Tem havido filhos e filhas dos quais Deus pudesse 


dizer: “Oh, eles são os meus filhos e filhas!” no mundo não caído?  No Jardim do Éden, havia o conceito 


que se tem de negar o pai e mãe, de modo a encontrar novos pais?  Não.  Então, porque nascemos com 


este destino?  Este destino não foi criado por Deus, mas por Satanás.  Apareceu devido à Queda humana.  


Este é um mundo criado pelo Diabo.   


Aqui, Satanás separa tudo.  Ele dispersa em direcções diferentes a mãe e o pai, filhos e filhas, famílias, 


nações e o mundo.  Os dias em que ele os separa deste modo são os Últimos Dias.  Nos Últimos Dias 


começa o novo ideal.  Em termos do nosso Princípio, quando o novo ideal começa, nos Últimos Dias, 


que faz Deus?  Cria um movimento para unir tudo o que tem estado separado.  (125-166, 20.3.1983)  


 







Então, que são Verdadeiros Pais?  Como diferem pais físicos e Verdadeiros Pais?  Em termos de amor, 
qual a diferença entre pais físicos e Verdadeiros Pais?  Eles têm diferentes conceitos de amor.  


Repetindo, têm diferentes conceitos de amor.  Os vossos pais físicos ensinam-vos um amor centrado no 


corpo, e os vossos pais espirituais ensinam-vos um amor baseado no mundo espiritual.  Eles têm 


conteúdos diferentes.   


Porque não bastam pais físicos, e porque precisamos de pais espirituais?  Devida à Queda humana.  O 


que os pais caídos têm estado a ensinar até agora tem-nos conduzido continuamente num caminho de 


egocentrismo.  Através do amor dos vossos pais, uma linha decisiva foi traçada que vos mantém 


eternamente no mundo satânico, e não tem sido possível cortá-la.  (129-99, 1.10.1983) 


 


Quando Verdadeiros Pais aparecem, amam com o amor de Deus.  Assim, Deus não pode deixar de amar 


tudo o que é amado por eles.  Isto é um princípio.  Por isso, vocês deviam tentar seguir, dizendo: 


“Embora tenhamos nascido no mundo satânico, sigamos Verdadeiros Pais!  Gosto da nação de 


Verdadeiros Pais e da sua família, ainda mais do que de minha mãe e pai, minha casa e meus filhos e 


filhas.  O amor de Deus é o melhor!”   


Quando Verdadeiros Pais vos amam, Satanás não será capaz de vos arrastar, por mais que tente.  Como 


a esfera do amor de Deus e pais é a esfera ideal do mundo original, Satanás não pode roubar estes filhos 


e filhas.   


Na Igreja da Unificação há pessoas de todas as cinco cores.  Os vossos pais são pais comuns.  Em 


seguida, há os Verdadeiros Pais da Igreja da Unificação.  Eles são pais especiais.  Verdadeiros Pais são 


diferentes dos vossos pais.   


Há grande comoção quando os vossos pais comuns tentam raptá-los do Rev. Moon, devido ao facto de 


vocês tentarem ir para os pais especiais.  Mas os pais especiais permanecem impassíveis, com os olhos 


fechados.  Eles nem mesmo lhes pedem que venham.  Dizem que venham se quiserem e que não 


venham se não quiserem.  Enquanto os vossos pais comuns estão a criar confusão e a gritar: “O Rev. 


Moon é um demónio, um herege!”, os Verdadeiros Pais permanecem serenos.  Os vossos pais dizem: 


“Somos pais especiais”?  (128-137, 11.6.1983)   


 


Quando se pergunta quem eu sou, sou um pai de três eras, isto é, um pai da Eras do Antigo Testamento, 


do Novo Testamento e do Testamento Completo.   É por isso que sou o Verdadeiro Pai.  Vocês oram no 


nome dos Pais, mas não o deviam fazer; a única pessoa que pode orar no nome dos Verdadeiros Pais sou 


eu.   


Então, qual é a diferença entre os pais que vos deram nascimento, e Verdadeiros Pais?  Eles não são o 


mesmo tipo de pais.  Os vossos pais estão na posição de pais numa era, mas eu estou na posição de pais 


em três eras, incluindo o mundo espiritual, a era presente e a era futura.  Verdadeiros Pais são a raiz e os 


pais físicos são o rebento.  É esta a relação entre eles.   


Os vossos pais estão na posição de ramos, e ramos crescem a partir de rebentos.  Então, estes pais são 


pais de uma era, mas eu sou pai de três eras – pai da era da raiz, assim como pai das eras do tronco, e 


dos ramos e folhas.   


Por isso, vocês nunca deviam esquecer-se das palavras Verdadeiros Pais. Como eu oro no nome dos 


Verdadeiros Pais, toda a gente me segue e diz: “Eu oro no nome dos Verdadeiros Pais”, mas isto não é 


aceitável.  É contra o Princípio.  Qual será a consequência disto?  Quando a mãe e pai dizem “pais”, os 


seus filhos dirão: “Quem são os nossos pais?  Qual é a diferença?”  Então, haverá confusão que não 


devia acontecer.  Os vossos pais são pais de uma geração, enquanto eu sou um pai de três gerações.  Sou 


um pai da geração vertical.  Assim, sou um pai do avô, do pai e do filho.   


Por conseguinte, o Pai não pode fazer o que lhe apetece.  A raiz não pode deixar o seu lugar e fazer o 


que lhe apetece.  Talvez diga: “Oh, oxalá eu pudesse mover-me por aqui à volta, como os ramos”, mas 


não pode fazer isso.  Pode a raiz fazer o que quer?  Pode um rebento ir para onde lhe apetece?  Os 


rebentos anseiam pelo ramo.  Quão sufocante tem de ser, conservar o seu lugar durante centenas de 







milhões de anos?!  As raízes permanecem num lugar até que morram de secura.  Não há liberdade lá.  
Mas os ramos podem mover-se como lhes apetece.  É necessário compreender isto.  (141-226, 


22.2.1986) 


 


3. A Razão por que Verdadeiros Pais Têm de Vir 


 


Qual é o vosso desejo?  Vocês querem ser pessoas do reino celestial ou filhos do reino celestial.  Este 


tem de ser o vosso desejo.  Se há pessoas e filhos do reino celestial, ele aparecerá naturalmente.   


Então, que espécie de mundo é o reino celestial?  É um mundo democrático?  A democracia é um meio e 


uma ideologia de transição para facilitar uma mudança de regime, quando o Senhor vier.  Quando o 


Senhor aparece na terra, as pessoas de todo o mundo têm de o seguir.  As pessoas, como um todo, têm 


de aparecer perante o Senhor.  Então, isto seria conveniente para organizar todas as nações do mundo 


numa só nação.   


Mas a democracia não pode unir o mundo.  A experiência com ela já acabou.  Pode a América dirigir o 


mundo?  A própria América está condenada.  Então, o problema é como salvar a América e guiá-la para 


governar o mundo.  Se isto é a Vontade de Deus, tem de ser tratado através da filosofia da Igreja da 


Unificação ou Moonismo.  Até que isto aconteça, não é possível que a América sobreviva, e a ponte 


para a nação celestial não pode ser construída pelo povo americano.   


O mundo espiritual está organizado de acordo com certos princípios.  Quanto tempo demorará para algo 


como isto aparecer no mundo físico?  Primeiro, tem de ser centrado em Deus; segundo, os Verdadeiros 


pais têm de aparecer; terceiro, verdadeiros filhos têm de aparecer; e quarto, uma verdadeira nação tem 


de aparecer, através de verdadeiros cidadãos.  Há quanto tempo, pensam vocês, que eles têm estado à 


espera disto?  Quão avidamente, durante milhares de anos, pensam vocês que os espíritos no mundo 


espiritual têm esperado que vocês aparecessem na terra e realizassem a Vontade Original de Deus?   


Aquele que governa este mundo é Satanás.  Este mundo é, primeiro, um mundo centrado em Satanás; 


segundo, um mundo centrado em pais falsos, isto é, país caídos e maus; terceiro, um mundo centrado em 


maus filhos; e quarto, um mundo centrado em nações más.  O mundo espiritual e o mundo ideal do 


futuro têm de negar tudo isto.   


Quando a Igreja da Unificação diz “Verdadeiros Pais”, os vossos pais opõem-se, dizendo: “Então quem 


somos nós?”  Tem havido incidentes, em que eles raptam os seus filhos, que tentam ser verdadeiros 


filhos e filhas.  Embora todas as nações do mundo mau se tivessem oposto a nós e nos tivessem 


perseguido, não se podem opor agora.  Agora, mesmo que lutem, não podem derrotar o Rev. Moon.   


Então, temos de escapar do domínio satânico.  Mas Satanás está a impedir que escapemos, através da 


mobilização de todos os indivíduos, famílias, tribos, raças, nações e mundo.  Esta é a batalha final.  


(161-222, 15.2.1987)  


 


4. Os Requisitos Prévios para o Aparecimento de Verdadeiros Pais 


 


Que tem de ser feito para que Verdadeiros Pais apareçam?  Sem restaurar o arcanjo, Verdadeiros Pais 


não podem aparecer.  Sem restaurar Jesus, Verdadeiros Pais não podem vir.  Também, sem restaurar a 


noiva, Verdadeiros Pais não podem aparecer.  Isto tem de ser resolvido no mundo religioso.   


A entidade que apareceu pela primeira vez em cena, depois de se resolverem todas as dificuldades na 


providência de Deus da restauração, é os Verdadeiros Pais.  Verdadeiros pais não são quaisquer pessoas 


indolentes e inúteis.   


Eles não apareceriam, a não ser que Adão fosse restaurado.  Também, não apareceriam de certeza, a não 


ser que a noiva - isto é, Eva - fosse restaurada.  (46-214, 15.8.1971) 


 


 


 







5. Verdadeira Linhagem Tem de Vir através de Verdadeiros Pais 


 


Aqueles de quem precisamos, são Verdadeiros Pais.  Aquilo que começou com falsos pais, tem de 


começar agora com Verdadeiros Pais.  Falsos pais herdaram falsa vida e falsa linhagem de sangue, 


através de falso amor.  Isto tem de ser invertido.  Assim, a questão é como podemos herdar verdadeira 


vida e verdadeira linhagem de sangue, através do amor de Verdadeiros Pais.  Por outras palavras, porque 


recebemos a semente de vida de modo errado, a questão é: como podemos receber a semente original?   


Para tratar desta questão, o Messias tem de vir a esta terra e plantar de novo essa sua semente, a nova 


semente de vida de Verdadeiros Pais, e enxertar-nos, uma vez que não podemos receber esta semente 


sem Verdadeiros Pais.  Através disto, voltaremos para a posição da verdadeira oliveira original.  É 


simples.   


Assim, Deus é verdadeiramente o nosso Pai autêntico.  Que perto está ele!  Deus, como o Pai vertical, e 


Verdadeiros Pais, como os pais horizontais, realizam, em conjunto, o ideal de amor.  (218-223, 


29.7.1991) 


 


A democracia é uma ideologia de irmandade.  É porque isso que numa democracia as pessoas lutam.  


Por consequência, declarei: “Precisamos de pais.  Somente pais podem parar a luta.  O que precisamos 


nesta situação miserável é amor parental, isto é, Deusismo, a ideologia centrada em Deus!”  Que espécie 


de pais são estes?  Estes pais não existem no mundo satânico.  Eles são um exacto oposto dos pais no 


mundo satânico.  São chamados Verdadeiros Pais.   


Porque precisamos de Verdadeiros Pais?  Precisamos deles para liquidar a fundação do amor, vida e 


linhagens satânicos.  Como é que os homens e mulheres caíram para uma tal situação?  Por causa dos 


órgãos sexuais.  Originalmente, os órgãos sexuais eram um palácio de amor.  Eram o palácio de amor, 


de vida e de linhagem.  Os órgãos sexuais são assim tão preciosos.  São sagrados.  Mas que aconteceu a 


esse palácio de amor?   


Através da Queda, tornou-se uma coisa suja.  Do ponto de vista de Deus, não é uma coisa suja mas 


sagrada.  É a coisa mais preciosa.  Vida, amor e linhagem estão ligados a ela.  Satanás profanou tal coisa 


preciosa.  (218-176, 28.7.1991) 


 


6. Verdadeiros Pais São Absolutamente Necessários 


 


Que me chamam os membros da Igreja da Unificação?  Chamam-me o Verdadeiro Pai.  As palavras 


Verdadeiros Pais são assustadoras. Também, é um facto extraordinário que estas palavras existam.   


Sem ter como modelo uma família que tenha emergido do seio do amor de Deus, não é possível formar 


nenhuma tribo, raça ou nação.  Uma família é expandida para formar uma tribo, raça e nação.  Por 


conseguinte, para poder derrotar o mundo do diabo, temos de tratar das coisas com base no modelo da 


verdadeira família.   


Nós, pessoas caídas, temos maus pais.  A vossa mãe e pai são também pais no domínio da Queda.  Que 


significa isto?  Significa que são antepassados na tradição da Queda.  Assim, o facto de o termo 


Verdadeiros Pais ter aparecido, é extraordinário.   


Porque precisamos de Verdadeiros Pais?  Adão e Eva não caídos deviam ter-se alinhado completamente 


com a vontade original de Deus.  Deviam ter cumprido o ideal de unidade com Deus e estabelecido o 


mundo de amor, tendo como núcleo o domínio unificado do coração.  Teria sido um ninho acolhedor, 


onde tudo se poderia unir, tudo estaria certo, e começaria de uma situação perfeita.   


Mas, este domínio de amor não apareceu.  Precisamos de Verdadeiros Pais de modo a realizá-lo.   


No dia em que este domínio de amor aparecer no mundo, a Igreja da Unificação tornar-se-á obsoleta.  O 


mundo também não será necessário.  O mundo tem de ser abandonado, e a nação tem de ser abandonada 


para, eventualmente, encontrar esta Família.  Isto tem de acontecer.  Temos de encontrá-la, mesmo que 


tenhamos de abandonar tudo.  Isto é crucial.  (138-277, 24.1.1986) 







 
Aqueles de quem precisamos são os Verdadeiros Pais.  Quem são os Verdadeiros Pais?  São pessoas que 


são mais preciosas que amigos ou professores.  Por isso, vocês têm de seguir Verdadeiros Pais, mesmo 


que tenham de abandonar os vossos amigos, e têm de seguir Verdadeiros Pais, mesmo que tenham de 


abandonar os vossos professores.  Têm de percorrer este caminho, mesmo que os vossos amigos digam: 


“Que desgraça, a nossa relação terminou” ou mesmo que o vosso professor diga: “Já não sou o teu 


professor”, porque vão para a Igreja da Unificação.  Além disso, têm de percorrer este caminho, mesmo 


que os vossos pais vos deserdem.  Se seguirem o caminho que toda a gente possa reconhecer, 


subitamente, como bom, haverá lá um novo começo histórico do Céu e da terra.  (33-336, 23.8.1970)  


 


A humanidade precisa de Verdadeiros Pais.  Porquê?  Pela primeira vez na história, ocorreu um 


acontecimento baseado no Princípio, e ligado ao eixo do amor.  Não tem precedentes na história, nem 


será repetido no futuro.  O eixo é um, e não dois.  Que é este eixo?  É verdadeiro amor.  O amor que a 


vossa mãe e pai têm, não é verdadeiro amor.   


Por consequência, a Bíblia diz: “Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua 


alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças: este é o primeiro mandamento.  E o 


segundo é este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.  Isto é o que Deus tem estado a fazer.  (137-


107, 24.12.1985)  


 


Porque precisamos de Verdadeiros Pais?  Pelo cumprimento da sua responsabilidade individual, 


Verdadeiros Pais podem expelir o Satanás mundial que está ligado a indivíduos.  Pelo cumprimento da 


condição de indemnização e responsabilidade ao nível de família e cumprimento da nossa 


responsabilidade, Satanás pode ser automaticamente restaurado por indemnização.   


Sem o cumprimento da restauração mundial por indemnização e a porção de responsabilidade de um 


indivíduo, restauração por indemnização não pode ser levada a cabo.  Sem expelir Satanás, pelo 


cumprimento da nossa responsabilidade, restauração não pode ser levada a cabo.  (137-106, 24.12. 


1985) 


 


Precisamos de Verdadeiros Pais para estabelecer Deus nesta terra.  É por isso que os Pais estão a passar 


por sofrimento nela.  (217-354, 12.6.1991) 


 


Porque precisamos de Verdadeiros Pais?  Para receber a nova linhagem.  A Era do Antigo Testamento 


foi a era da fundação de fé, a Era do Novo Testamento foi a era da fundação de substância, e a Era do 


Testamento Completo é a era do novo ideal.  Por isso, diz-se que é na era do amor que devíamos herdar 


a boa linhagem de sangue da nação celestial.  Até agora, tivemos um sangue diferente.  Herdámos 


sangue misto.   


Eu herdei o sangue original tradicional e, por isso, estou a lutar com Satanás, com o conhecimento de 


toda esta verdade.  Estou a fazer isto, porque sei tais coisas.  Verdadeiros pais são um novo rebento da 


verdadeira oliveira.  Vocês deviam cortar-se e ser enxertados com o rebento dos verdadeiros pais.  Os 


rebentos dos pais e de Deus têm de ser enxertados.  Então, o vosso corpo perde o poder de vos controlar, 


e o vosso pensamento torna-se o mesmo que o de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Assim, vocês poderão 


dar nascimento ao mesmo fruto - filhos e filhas de bondade.  Isto não pode acontecer no mundo satânico.  


Não é bom ter filhos e filhas antes de isto acontecer.  (125-208, 20.3.1983) 


 


7. A Designação de Verdadeiros Pais Foi Prevista e Profetizada 


 


Que acontecerá nos Últimos Dias?  Como herdámos o amor, vida e linhagem do Diabo, Verdadeiros 


Pais têm de aparecer aqui, de modo a podermos herdar o amor, vida e sangue de Deus.  Verdadeiros pais 


não são pessoas que apareçam acidentalmente.  Vocês sabem quanto Deus labutou, e quanto sangue as 







religiões derramaram, até eu ter declarado as palavras “Verdadeiros Pais”?  O livro intitulado Gyeogam-
yuro, que apareceu depois de Jeonggam-rok, já há muito tempo, tem uma profecia com o meu nome.  Há 


muitas pessoas que me viram, mesmo antes de eu ter nascido.  Como pensam vocês ter sido possível que 


me tivessem visto, mesmo antes de eu ter nascido?  O mundo espiritual existia antes do meu nascimento, 


e assim, ensinou-lhes que tal e tal pessoa teria de aparecer.  Só então, virão para o meu domínio, no 


mundo espiritual, as pessoas que passaram por provações e sofrimento na terra.  Deus utiliza tal 


estratégia.  Como o serviram, devem segui-lo mesmo depois de ele vir.  Por esta razão, o nosso Deus 


amoroso revelou tudo, dezenas e centenas de anos antes de eu ter nascido.  Por conseguinte, sou uma 


figura histórica.  Agora, mesmo que eu diga que sou uma figura histórica e diga uma única palavra a 


coreanos ou às pessoas do mundo, à noite ou de manhã cedo, eles aceitam-na como algo que ouviram à 


luz plena do dia, sem que alguém negue a sua veracidade.  (213-27, 13.1.1991) 


 


8. Verdadeiros Pais não Podem Ser Eleitos 


 


Até agora, para mim, tem sido difícil encontrar uma família e uma igreja.  Tem sido difícil estabelecer 


uma direcção para o Cristianismo, e difícil parar o mundo livre e o mundo comunista no seu caminho de 


declínio.  Agora, através de mim, a autoridade do filho primogénito foi restaurada.  Originalmente, se 


Adão não tivesse caído, o próprio Adão teria possuído a autoridade do filho primogénito.  Também, 


Adão ter-se-ia tornado o genuíno Verdadeiro Pai.  Então, o próprio Adão ter-se-ia tornado rei dos reis.   


Que perderam os seres humanos através da Queda?  Perderam a autoridade do filho primogénito.  


Perderam essa autoridade do filho primogénito de herdar a grande fundação e domínio do Céu e da terra.  


Perderam-no por causa do Diabo.  Temos vivido na ignorância disto.  Além disso, embora nos 


devêssemos tornar os parentes eternos de sangue, que pudessem assistir ao Pai, o Criador do Céu e terra, 


com base no Seu amor, vida e linhagem, Adão perdeu o direito de se tornar o Verdadeiro Pai.  Também, 


se a Queda não tivesse ocorrido, haveria uma cultura, a cultura de Adão e a tribo de Adão.  Isto teria 


estabelecido um direito de realeza.   


O mundo democrático é como uma bengala.  É uma ideologia de irmandade.  Uma vez que há muitos 


irmãos, para eleger um representante para a herança, eles têm de reunir-se e escolher aquele que se 


sacrifica mais, serve mais, e pode melhor manter a tradição.  Isto é o estilo democrático.  A democracia 


é uma ideologia global, mas acima dela está o parentalismo.  No futuro a era do parentalismo aparecerá.  


Vocês escolhem os vossos pais através de eleição?  Podiam escolher o Senhor, na Sua Segunda Vinda, 


através de eleição? Podiam escolher Deus através de uma eleição?  Não podiam.  A democracia tem a 


base para criar uma atmosfera de desconfiança.  Porquê?  As pessoas fazem todo o género de coisas para 


o seu benefício pessoal.  Fazem todos os tipos de coisas, tais como usar dinheiro e as suas relações 


humanas para caluniar os outros e conspirar contra eles.  (211-343, 1.1.1991)  


 


     


 


  


      







CAPÍTULO IV 


 


A MISSÃO De VERDADEIROS PAIS 


 


1. A Posição de Verdadeiros Pais 


 


O mundo tem passado por muitas eras: as eras do imperialismo, imperadores e reinos.  Depois de elas 


passarem veio a era dos filhos da democracia e a era dos servos do comunismo.  Considerando que não 


foram eras governadas pela lei do amor, podemos concluir que foram produtos de um falso mundo.  Se 


o mundo original tivesse vindo a existir como a extensão do coração original, devia haver uma pessoa 


original.  Então, onde está a pessoa original?  Quando dizemos “pessoa”, este termo inclui um homem 


e uma mulher.   


Uma vez que isto é certamente um mundo satânico, a história presente está a mover-se na direcção do 


amor original neste mundo.  Por conseguinte, os biliões de pessoas que constituem a humanidade de 


hoje estão à procura de um líder, que possa guiar não só o verdadeiro mundo, mas também o Céu e a 


terra.  Então, como vem o líder original?  Ele vem transcendendo indivíduos caídos, famílias, tribos, 


povos e nações – mesmo o próprio mundo.  Quem é esta pessoa original?  É uma verdadeira pessoa.  


Que espécie de verdadeira pessoa?  Estou a perguntar qual é a definição da verdadeira pessoa.  É 


simples: é aquela que ama perfeitamente.  .  Então, que é esse perfeito amor, e quem é capaz de amar 


perfeitamente?  Também é simples: são Verdadeiros Pais. 


Quem é Deus?  Deus é um representante da verdadeira pessoa. Em termos mais concretos, é aquele 


que pode amar toda a gente.  Deus é alguém que tem a habilidade de amar todos os seres.  Em suma, 


Ele ama tudo, quer seja grande ou pequeno.  Tudo, grande e pequeno, é abraçado por Ele.  Tinha de 


ser assim.  Deste modo, tudo deve ser unido.  Por essa razão, Deus é aquele que tem a habilidade de 


amar desde as coisas grandes até às pequenas.  (124-116, 124-116, 1.2.1983) 


 


O nosso destino é o mundo.  Temos de nos dirigir ao mundo.  Temos de ir, por mais difícil que seja.  


Temos de ir por causa do mundo e dar pela causa do mundo.  Devemos dar, onde quer que vamos.  


Verdadeiros Pais deviam dar.  Este é o Princípio.  Novas coisas, um novo mundo, e uma nova ligação 


emergem lá.  (147-142, 7.9.1986) 


 


Vocês chamam-me Verdadeiro Pai.  É por isso que tento dar-vos todas as boas coisas, em nome de 


Deus, e vocês tentam recebê-las.  Isto é um princípio básico e eu guio-vos neste caminho, porque 


conheço este princípio.  (127-328, 22.5.1983) 


 


Vocês têm um poder perfeito a apoiar-vos, e esse é o mesmo poder que apoia os Verdadeiros Pais.  


Satanás não pode acusar os Verdadeiros Pais, e por isso vocês receberam cartões de identidade.  Estes 


cartões têm de ser assinados por Deus e por Satanás.  Além disso, têm de ser assinados pelo arcanjo e 


em seguida por Adão.  (117-160, 28.2.1982) 


 


2. O Caminho de Verdadeiros Pais 


 


Agora o mundo está a ser flagelado por guerras.  Quem devia confrontar esta situação? Nós.  


Devíamos lutar contra o comunismo, evitar a destruição da ética e proteger as religiões, porque estão 


em crise.  Eu tenho estado a discutir seriamente estes problemas com intelectuais e teólogos do mundo 


inteiro.  Tenho estado a fazer algo que ninguém na América nem mesmo sonharia fazer.  Vocês dizem 


que estão a participar em actividades, mas quem está a ter mais dificuldades, vocês ou eu?  Como 


regra, os pais têm de sofrer mais que os filhos, e eu estou a praticá-la.  Se tenho dinheiro, não o uso 







para mim.  Estou a abrir bons caminhos para os nossos futuros descendentes.  Ganho dinheiro, com 


um coração afectuoso, para os futuros descendentes.   


Quando se pergunta o que o Verdadeiro Pai tem de fazer, ele tem de proceder na posição do Pai, 


unindo-se com a família, tribo, raça, nação, mundo e universo.  Todos estes têm de ser unidos e 


incluídos.  Estão abrangidos.  Os Verdadeiros Pais têm de amar a humanidade, tal como uma esposa 


ama o seu marido, ou como pais amam os seus filhos e filhas.  Têm de amar a humanidade, tal como 


filhos e filhas amam os seus pais. Eles têm de ter sempre uma ligação instantânea.  (118-240, 


6.6.1982)  


 


O desejo de Deus é encontrar as pessoas que queiram viver com Ele.  Ele quer encontrar pessoas tais 


que queiram viver com Ele para sempre.  Por isso, uma vez que as suas testas se toquem, não quererá 


separar-se delas, mesmo depois de dezenas de milhares de anos.  Deus quer viver num amor tal que, 


uma vez que ponha as pontas dos Seus dedos nos Seus amados filhos e filhas, não se quer separar 


deles, mesmo depois de dezenas de milhares de anos.   


A Igreja da Unificação está a tentar ensinar uma relação entre pai e filhos baseada em tal princípio.  


Além disso, propõe-se incorporar tal princípio nas relações entre irmãos e na família como um todo.    


Não estamos a falar de irmãos e irmãs que só se encontram uma vez e partem, mas que não se cansam 


uns dos outros, mesmo depois de viverem juntos durante dezenas de milhares de anos.  Só quando isto 


é posto em prática pelas raças de cinco cores, o domínio de amor de Deus será realizado.  Será fácil?  


Devia haver tais pais que dão a sua própria comida às pessoas, esperam e esperam até que elas acabem 


de comer, e lavam mesmo a louça, e levam-nas para a cama.  Presentemente, Verdadeiros Pais estão a 


tentar percorrer este caminho.  Penso que este é o caminho que têm de seguir.  Todos os dias, quando 


encontro alguém, tento falar com ele, esquecendo-me mesmo do almoço e continuando a falar, mesmo 


depois do jantar.  Esta é a minha filosofia.  As refeições não são importantes.  Estou a tentar descobrir 


e encontrar aqueles dos quais não me cansaria, mesmo depois de vivermos juntos durante dezenas de 


milhares de anos.  Sou o tipo de pessoa que anseia por filhos e filhas que possa amar, depois da meia 


noite, das duas da manhã, depois do galo cantar, e mesmo quando a manhã desponta - toda a noite.  


Também, sou alguém que está à procura de um irmão e irmã.  (127-284, 15.5.1983) 


 


Uma verdadeira pessoa, como representante da história presente, esforçar-se-ia por ensinar a 


humanidade, dizendo: “Humanidade, este é o verdadeiro padrão que vocês têm de seguir”. Ainda que 


tivesse de fazer duros sacrifícios, uma verdadeira pessoa ensinaria e desbravaria este caminho, a favor 


da humanidade.  Se depois de conhecer o caminho, dissesse que o percorreria sozinha, não seria uma 


verdadeira pessoa.  (63-88, 8.10.1972)  


 


Pensem em como se pode receber o título histórico de Verdadeiro Pai.  Quantos níveis pensam vocês 


que se tem de percorrer, até que se atinja o de Verdadeiro Pai?  Primeiro terá de haver um verdadeiro 


servo de servos.  Tem de se começar por aí.  A seguir terá de haver o nível de verdadeiro pedinte, e 


depois, de verdadeiro trabalhador.  Todos estes têm de estar incluídos.  Terá de haver verdadeiros 


perseguidores e aqueles que carregam a cruz.  Se isto for recusado, o Verdadeiro Pai, absolutamente, 


não pode aparecer.  Mesmo entre os pecadores, tem de haver verdadeiros pecadores.  Todos precisam 


estar incluídos.  Tem de haver um representante de amor que possa começar do lugar mais miserável 


no mundo e ultrapasse tudo.  Ele tem de seguir este caminho e construir a ponte. Para isto, ele tem de 


percorrer o caminho da cruz do amor.  Esta é a ponte.  Nível a nível, ele tem de se elevar da posição de 


um verdadeiro servo de servos, para a de filho adoptivo, verdadeiro filho, verdadeiro Caim, e 


verdadeiro Abel.   


Quem teve de percorrer o caminho do servo de servos e o caminho do filho adoptivo?  Teve de ser 


percorrido por mim.  Estou a construir a ponte, porque percorri este caminho, sobrevivi a luta e 


triunfei.  Por isso, quando vocês vêem na rua uma pessoa digna de dó, saibam que eu estive em tal 







situação.  Não acham que me senti indignado quando estava a ser espezinhado, torturado, e recebendo 


pontapés de comunistas, numa tal posição?  Mas, não orei: “Oh, Deus, ataca estes inimigos com um 


raio e chacina-os a todos”.  Estava a orar pelas suas bênçãos, mesmo quando o meu corpo estava a 


sangrar.  (63-88, 8.10.1972) 


 


3. O curso por que se Tem de Passar antes de Chegar à Posição de Verdadeiros Pais 


 


A Queda humana produziu falsos pais.  Por conseguinte, tive de percorrer um curso de sofrimento para 


preparar a posição dos Verdadeiros Pais, e uma nação celestial, neste mundo dominado por Satanás.  


Isto tem de ser restaurado por pais.  Os pais têm de tomar responsabilidade e restaurar por 


indemnização aquilo que foi perdido.  (131-62, 1.4.1984) 


 


Para se ser um Verdadeiro Pai, tem de se amar o mundo de Caim.  Este mundo de Caim é o mundo do 


filho mais velho.  Visto que o mundo de Caim é exactamente como o mundo do filho primogénito 


caído, sem se estabelecer a condição de dar completamente amor celestial, mesmo no meio da 


oposição deste mundo, o mundo satânico não pode ser restaurado.  O filho mais velho tem de ser 


amado primeiro.  Como Satanás é, em princípio, o filho mais velho, se Deus quiser amar Abel, Ele tem 


de estabelecer a condição de ter amado primeiro Satanás, o filho mais velho.  Sem mostrar tal amor a 


Satanás, Ele não pode amar o segundo filho.  Isto está de acordo com o Princípio.  Assim, o caminho 


que a mãe, Eva, devia percorrer é unir Caim e Abel e voltar para Adão.  Por consequência, não 


importa quanto a mãe deseje receber amor universal, eu não posso dar tal amor.  Ela está em tal 


posição.  (124-73, 23.1.1983) 


 


No que respeita a relações de amor, tenho o recorde mundial.  Também, está a aparecer um grupo de 


pessoas que podem ter o recorde cósmico em matérias de consciência.  Isto não é simplesmente um 


conceito, mas uma realidade.  É um facto, um facto histórico.  Quão ameaçador isto é para Satanás, e 


quão inspirador para Deus!  Devíamos saber que a nossa Igreja da Unificação está em tal posição 


extraordinária, onde só pode ter um futuro brilhante, e devíamos ter uma profunda, profunda gratidão 


por isso.  Que fizeram Deus e os Verdadeiros Pais para pavimentar esta estrada?  Eles têm estado a 


pavimentá-la, enquanto passam através de redes de arame farpado.  Ainda permanecem cicatrizes de 


cruel tortura e chicoteio, para não falar de manchas de sangue e lágrimas.  Eu fui pioneiro num tal 


curso.  Por isso, vocês não deviam causar mágoa aos vossos Pais, no Céu ou na terra.  Isto é o 


armazém de tesouros do universo.  Aqui podemos encerrar o inferno e construir o Reino do Céu.  


(216-325, 15.4.1991) 


 


Para haver Verdadeiros Pais tem de haver duas pessoas.  Sem duas pessoas, não podemos permanecer 


no modelo de Verdadeiros Pais.  Embora um padrão vitorioso possa ser estabelecido na batalha 


espiritual, nenhum padrão vitorioso pode ser estabelecido no mundo físico, a não ser que Verdadeiros 


Pais se manifestem na terra.  Mesmo que uma condição para vitória seja estabelecida no mundo 


espiritual, uma fundação correspondente não pode ser estabelecida na terra, a não ser que Verdadeiros 


Pais sejam instalados nela.  Por conseguinte, os Verdadeiros Pais que devem aparecer, têm de lutar por 


isto em favor do Céu e da terra, oferecendo as suas vidas.  Esta batalha durará quarenta anos.  Então, 


que tipo de batalha têm de travar os Pais, que vêm durante este período de quarenta anos?  Em 


primeiro lugar, têm de passar por provações espirituais, no mundo espiritual.  Em seguida, têm de 


passar por tribulações físicas, na terra.  Somente quando, no meio disto, eles avançam e permanecem 


no centro, sem cair, podem estabelecer as condições espirituais e físicas combinadas para os 


Verdadeiros Pais.  Deste modo, podem cumprir as esperanças dos seis mil anos de história da 


providência de Deus.   







Estabelecemos o Dia dos Pais em mil novecentos e sessenta.  Que espécie de dia foi este?  Foi o dia no 


qual assegurámos o ponto de partida da vitória total, tanto física como espiritualmente, e o dia em que 


começou a ideologia de Verdadeiros Pais.  Assim, embora esse dia fosse só um dia, e as condições 


para ele só fossem parciais, estas condições continuarão através da história do cosmos.  A partir desse 


dia, Deus tem sido capaz de executar o Seu plano, simultaneamente, tanto no mundo espiritual como 


no mundo físico.  Por outras palavras, uma fundação foi estabelecida, na qual pode haver cooperação 


com o mundo espiritual, e sobre a qual Deus pode finalmente dominar.  Uma vez que uma fundação de 


vitória foi estabelecida deste modo, nós simplesmente precisamos formar uma fundação aos níveis de 


família, tribo, raça, nação, e mundo.  Jesus foi para o Paraíso sem completar a sua missão, devido à 


oposição do povo de Israel.  Desde essa altura, ele foi capaz de  unir Israel espiritualmente, na posição 


de pai espiritual.  O curso através do qual Verdadeiros Pais podem estabelecer a fundação mundial de 


vitória na terra, é um curso de quatro anos.  Quando os mundos espiritual e físico se unem e 


estabelecem o ponto de partida da vitória durante este curso de quatro anos, toda a humanidade entrará 


na esfera do benefício da era, onde pode entrar no mundo espiritual acima do Paraíso.  Mas os 


Verdadeiros Pais, que vêm quando passamos através deste curso histórico, têm de carregar a cruz da 


humanidade, em seu favor, aos níveis individual, familiar, tribal, racial, nacional, e mundial.   


Quando estudamos a história de Israel, vemos que Jacob pôde estabelecer a condição para a 


restauração individual, porque tinha vencido a luta individual com Esaú.  Mais tarde, pôde ter uma 


família porque, com a ajuda de Deus, tinha prevalecido na luta, ao nível de família, na casa de Labão.  


Depois, os descendentes de Jacob entraram no Egipto, o mundo satânico, de modo a formarem um 


povo.  Eles foram libertados de lá, com a ajuda de Deus, e puderam entrar em Canaã e aniquilar as sete 


tribos desta terra.  Deste modo, os Israelitas puderam finalmente atacar o mundo satânico, enquanto 


percorreram os quarenta anos do curso de restauração de Canaã.  Antes dos quarenta anos do curso no 


deserto, houve um curso de três dias.  E depois de entrarem em Canaã, os Israelitas tiveram de 


restaurar uma vez mais o número quarenta.  


Como a providência da restauração tem estado a passar por tais cursos, eu também tenho de percorrer 


um curso de três anos e um curso de quatro anos, depois de passar por um curso de quarenta anos.  


Quando se adicionam os cursos de três e de quatro anos obtemos um curso de sete anos.  Somente 


quando passo por todos estes cursos, posso conduzir a história da restauração a uma conclusão e 


estabelecer a soberania celestial.   


Originalmente, também Jesus devia percorrer um curso de sete anos, a partir dos trinta e três anos de 


idade e, em seguida, estabelecer o modelo de pais desejados por Deus.  Ele devia estabelecer, a partir 


daí, o padrão da restauração de todas as coisas, desse modo concluindo tudo e cumprindo a vontade de 


Deus aos quarenta anos de idade.  Embora esta fosse a sua missão, a vontade de Deus permaneceu por 


cumprir porque Jesus morreu na cruz sem a completar.  Assim, uma vez que os Verdadeiros Pais têm 


inevitavelmente que tomar responsabilidade pelas batalhas internas e externas, passaram por um 


período de preparação ou período de batalha de quarenta anos.  Embora externamente fosse um 


período de preparação de quarenta anos, internamente foi um período de conflito.  Deste modo, depois 


da fundação de vitória ter sido estabelecida espiritualmente, a base para o estabelecimento da fundação 


substancial, combinando o espiritual e o físico, foi finalmente preparada na terra.   


Os Verdadeiros Pais têm de ser as figuras centrais ao percorrer o curso de três anos e o período de 


restauração de todas as coisas, isto é, o curso de quatro anos, para se poderem mover nas quatro 


direcções.  Deste modo, têm de concluir a restauração por indemnização, através do curso de sete anos.  


Os cursos de três anos, sete anos e quarenta anos antes do estabelecimento de Verdadeiros Pais talvez 


sejam curtos, contudo são um período para restaurar por indemnização todo o sofrimento, 


ressentimento e cruz histórica, como um todo.  Sem o estabelecimento de um padrão absoluto de não 


sucumbir a nenhum sofrimento histórico, mágoa, ou ressentimento, não podemos dar as boas-vindas 


ao dia de Verdadeiros Pais, o dia da sua vitória.  Por esse motivo, a nossa Igreja da Unificação, que 


está a tomar responsabilidade pela protecção da Vontade de Deus, em nome do Céu e dos Verdadeiros 







Pais, está a oferecer-se para aceitar este tipo de tribulação.  Neste processo, vocês têm não só de se 


separar do mundo satânico, mas também estabelecer o padrão de um verdadeiro filho através do qual 


possam adoptar o modelo de vitória dos Verdadeiros Pais e ser capazes de julgar o mundo satânico. 


Sem estabelecer os modelos de uma tribo, povo e uma nação deste modo, a vontade original de Deus 


em relação a Verdadeiros Pais não pode ser realizada na terra.  Vocês que estão a lutar ao meu lado 


durante este período, são representantes dos Verdadeiros Pais aos níveis individual, familiar, racial e 


nacional.  Como tais representantes dos Verdadeiros Pais, é a vossa responsabilidade lutar na cena 


mundial, para não mencionar a Coreia.  Deste ponto de vista, qual tem sido até agora a mágoa tanto do 


mundo espiritual como do mundo físico?  Devia ter acontecido que, a partir do dia em que os 


Verdadeiros Pais apareceram nesta terra, o Céu e a terra cantassem canções de paz, o cosmos inteiro 


entrasse na esfera da felicidade, e o Reino do Céu na terra fosse realizado, com Deus no centro.  (13-


285, 12.4.1964) 


 


Quanto sofri eu, quantas maldições recebi, e quantas vezes fui para a prisão antes de ter proclamado os 


Verdadeiros Pais?  Fui seis vezes para a prisão.  Declarei Verdadeiros Pais depois de todas estas 


dificuldades.  Devido a este curso, somos os Verdadeiros Pais.  Assim, sou o rei dos reis mais digno de 


dó do mundo.  Vocês podem dizer isto ou aquilo acerca da Verdadeira Mãe e do Verdadeiro Pai, mas a 


pessoa mais digna de dó sou eu.  (211-161, 30.12.1990) 


 


Vocês não sabem quanto eu investi pela causa do mundo.  Quanto sangue, quantas lágrimas e quanto 


suor eu derramei?  E quantas vezes pensam que eu suspirei profundamente?  Não o fiz para comer 


bem ou para obter sucesso temporal, mas para libertar os mundos terreno e celestial, e Deus.  


Exceptuando eu, nunca houve uma tal pessoa na história.  Nunca houve ninguém que se pudesse 


comparar com os Verdadeiros Pais.  Não se trata simplesmente de um conceito, mas dos meus 


antecedentes pessoais.  Como pelo estabelecimento da esfera de verdade na cena de uma batalha real, 


tenho estado a construir uma fundação num nível ainda mais elevado, atingi o nível em que todas as 


nações podem solenemente curvar-se perante mim.  (210-363, 27.12.1990) 


 


4. A Autoridade e Missão dos Verdadeiros Pais 


 


Com que finalidade vêm Verdadeiros Pais para a humanidade?  Vêm de modo a fazer aquilo que as 


pessoas mais desejam.  Isto é, para fazer de vocês Verdadeiros Pais – pequenos Verdadeiros Pais.  


(125-117, 14.3.1983)  


 


Que têm Verdadeiros Pais de fazer?  Têm de abrir a estrada fechada, entre os mundos terreno e 


celestial, e transformá-la numa auto-estrada.  Têm de construir uma auto-estrada do mundo terreno 


através do inferno, no mundo espiritual, e até às esferas celestiais.  (134-127, 5.2.1985)  


 


Os Verdadeiros Pais vieram com o direito de realeza sobre os mundos espiritual e físico.  Para poder 


ligar este direito de realeza ao mundo espiritual, a base para unificação tem de ser primeiro preparada 


lá.  A fundação para o direito de realeza no mundo espiritual tem de ser ligada com o nível de 


formação da fundação na fase de crescimento.  De outro modo, o mundo espiritual não pode participar 


no lugar onde os Verdadeiros Pais realizaram o padrão de perfeição na terra.  Temos de fazer esses 


preparativos.  (140-53, 1.2.1986) 


 


Vocês chamam-me o Verdadeiro Pai.  Porquê sou o vosso pai?  Embora não vos tivesse dado 


nascimento, mesmo assim sou o vosso pai?  Qual é diferença mais importante entre mim e os vossos 


pais?  Eu sou um pai que vos pode ligar ao amor de Deus, o amor original.  Quem foi Adão?  Foi um 


pai que se devia ter tornado o vosso bom antepassado, mas não pôde ligar-vos ao amor de Deus.  É por 







isso que os vossos pais não vos podem ligar ao amor de Deus.  Que torna os Verdadeiros Pais 


diferentes?  Eles têm a autoridade especial para vos ligar a esse amor.  Quando vocês me ouvem a 


mim e não aos vossos próprios pais, é isto correcto na sociedade, ou é mau?  É correcto, porque é a lei 


do cosmos.  (118-147, 23.5.1982) 


 


Que fazem os Verdadeiros Pais?  Eles têm a missão de transformar falsos filhos em verdadeiros filhos.  


Por isso, Satanás tem estado a atacar-me e a fazer todo o género de coisas para que eu pare.  O lado 


satânico é mau.  Assim, os Verdadeiros Pais têm como objectivo absorver gradualmente os níveis de 


família, tribo e mundo, pela assimilação destes filhos e filhas.  Embora as palavras sejam simples, 


trata-se de um problema sério.  (134-127, 5.2.1985) 


 


Nesta era eu estou a revelar tudo.  Estou a revelar como o servo dos servos e o servo têm de agir.  Até 


ao presente, tenho estado a trabalhar para mostrar como as pessoas têm de proceder para se unirem.  


Somente quando vocês cumprem tudo, enquanto me seguem, podem mais tarde avançar para o amor 


de Deus.  De outro modo não podem.  (134-127, 5.2.1985) 


 


Como aparecem Verdadeiros Pais?  Aparecem quando é estabelecida uma condição de 


responsabilidade para derrubar o muro que foi criado pela Queda dos nossos antepassados.  A nossa 


Igreja da Unificação inclui todo o Cristianismo, Budismo, Confucionismo e Islão.  Aqui, todas as 


religiões se podem unir.  Então as cinco raças podem unir-se.  (118-270, 13.6.1982)  


 


Temos de tomar responsabilidade pelas barreiras criadas entre o domínio baseado em realizações de 


acordo com o Princípio (Domínio Indirecto) e o Domínio Directo.  Temos de tomar responsabilidade 


por todas as barreiras entre indivíduos, famílias, tribos, povos, nações e o mundo.  O domínio baseado 


em realizações de acordo com o Princípio foi ocupado por Satanás.  Por isso, Satanás está sentado na 


posição média.  Deus está acima, a humanidade está em baixo, e Satanás está no meio.  Foi assim que 


as barreiras satânicas foram criadas.   


Então, como destruímos estas barreiras e avançamos para onde Deus está?  Esta é a finalidade da 


religião.  Satanás trabalhou sempre no domínio baseado em realizações de acordo com o Princípio.  


Ele tem estado a fazê-lo desde o começo da Queda.  Por isso, a finalidade da providência de Deus é 


unir Deus e a humanidade.  Portanto, Ele tem estado a desenvolver religiões através da história, tais 


como o Judaísmo.  A Vontade de Deus tem estado, até agora, a ser revelada através de religiões e 


chegou até ao Cristianismo; esta é a nossa situação actual.   


Os Verdadeiros Pais têm a responsabilidade de ligar o Domínio Indirecto com o Domínio Directo.  A 


questão é como demolir as barreiras em indivíduos, famílias, tribos povos, nações e o mundo ligados a 


Satanás.  Satanás, pela sua parte, está a pensar em como bloquear este trabalho contínuo de Deus.  Os 


dois têm estado a bater-se em duelo, deste modo.  Satanás tem estado a opor-se a Deus 


persistentemente.  Então, permanecendo entre Deus e Satanás, eu tenho, constantemente, levado a 


cabo o trabalho de eliminar Satanás.  Como avançar o trabalho, sem ser exposto às suas acusações?  


Foi para isso que o curso de indemnização apareceu.  Esta é a porção de responsabilidade da 


humanidade, que até agora ela falhou em realizar.  A questão, então, é como podemos cumprir esta 


responsabilidade.  Satanás sabe que isto é a responsabilidade do Messias.  Por consequência, ele tem 


atacado os Verdadeiros Pais, mobilizando todas as suas forças.  Então, passando por indivíduos, 


famílias, tribos, raças, nações, o mundo físico e o mundo espiritual, tenho estado a fazer o trabalho de 


destruir as barreiras de Satanás.  O Messias tem de desobstruir todos estes caminhos.   


Esta tem sido a história da nossa Igreja da Unificação.  Em relação a Satanás, seguimos sempre o 


Princípio com amor.  Deus tem agonizado sobre o modo como os pais caídos, que herdaram a 


linhagem de Satanás, podiam ser restaurados até ao ponto de atingirem a posição dos Verdadeiros Pais 


da humanidade.  Esta restauração ocorreu pela primeira vez na história, na altura do Casamento 







Sagrado dos Verdadeiros Pais, em mil, novecentos e sessenta.  Jesus veio restaurar a Queda de Adão e 


Eva, mas, uma vez que ele não o pôde fazer, tenho de fazer tudo em nome dele.  (118-270, 13.6.1982) 


 


5. O Amor de Verdadeiros Pais 


 


Se vocês encontraram o vosso eu real, então Deus está no vosso coração e vocês estão na esfera de 


libertação.  O vosso eu original nasceu para continuar a história da linhagem original, através do amor 


original de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Encontrar este eu, resolverá tudo.  Verdadeiros Pais e o seu 


amor podem encontrar-se lá.  Como vocês tiveram origem no amor de Deus, quando encontrarem o 


vosso eu original descobrirão as duas imagens originais de amor já plantadas dentro de vocês.  Elas 


estão lá, como a raiz.  Vocês não podem remover-se de Deus ou de Verdadeiros Pais.  Como são um 


dos seus ramos, não podem negar que se tornaram esse ramo.  Tomemos células como exemplo.  


Células são todas semelhantes, quer sejam de uma folha ou da raiz.  Hoje em dia, plantas são 


multiplicadas através da multiplicação de células.  É o mesmo princípio.  As folhas contêm elementos 


da raiz e de tudo o mais.   


Por conseguinte, vocês são extraordinários.  Têm todo o amor de Deus e de Verdadeiros Pais.  O amor 


de Deus e de Verdadeiros Pais são a essência de todo o domínio do universo.  São o padrão eterno da 


essência de um sujeito.  Tudo é governado através de amor.  Por isso, vocês próprios tornam-se os 


representantes de tudo.  Podem representar não só Deus, mas a vossa mãe e pai, o irmão mais velho, o 


irmão mais novo, a irmã mais velha, e a irmã mais nova.  Podem tornar-se tais representantes.  Se isto 


acontecer, o vosso clã dar-vos-á as boas vindas e toda a luta acabará.  Não haverá oposição; todos 


serão absorvidos.  Isto é fácil de dizer, mas é a essência do Princípio.  Vocês têm de se tornar perfeitos.  


É essa a razão por que passam por treino espiritual.   


Para avançarem para o lugar da vossa perfeição, têm de, eventualmente, encontrar Deus e Verdadeiros 


Pais e ser enxertados.  Esta enxertia é particularmente importante, porque vocês já saíram do útero e 


não podem voltar para lá, literalmente.   É por essa razão que o Messias vem.  O Messias vem como 


um homem que aperfeiçoou o amor original, isto é, o amor de Verdadeiros Pais.  Ele vem como um 


representante do ideal original.  Pensem nisto sempre que usam a palavra “Eu”.  É deste modo que 


podem ser libertados.  Se forem libertados de Satanás, da esfera da vida diária de Satanás, e da sua 


esfera de linhagem, tudo será consumado.  Então, que farão depois de terem sido libertados?  Terão de 


criar uma esfera cultural na qual, em vez de servirem ao Diabo, servem a Deus.  Têm de criar a esfera 


de vida diária dos Verdadeiros Pais.  Quando vocês permanecem na posição do Adão perfeito, 


cumprem o objectivo do vosso nascimento.  Deste modo, o amor de Deus e dos Verdadeiros Pais 


habitará completamente em vocês.  Este amor é a base da harmonia que vos pode aperfeiçoar.  Por 


outras palavras, terão amor, vida e linhagem.  Isto forma uma trindade.  (202-283, 25.5.1990)      


      


          


 


  


 


    







CAPÍTULO V 


 


O REINO Do CÉU E VERDADEIROS PAIS 


 


1. O Significado dos Caracteres Cheon (天) e Bu-mo (父母) 


 


Se analisarmos o carácter chinês cheon (天), que significa Céu, ele consiste do carácter para duas, (二) 


e do carácter para pessoa, (人).  O carácter in (仁), que significa virtude, também inclui os caracteres 


para duas(二) e para pessoa (人).  São duas pessoas, mas que espécie de pessoas?  São pessoas nas 


quais o Céu e a terra se podem unir completamente, vertical e horizontalmente, com base em perfeito 


amor.  A base fundamental para criar a harmonia do Céu e da terra é o amor.  Tem a sua origem neste 


amor.  (186-60, 29.1.1989) 


 


Entre o Céu e a terra, qual vem primeiro - o Céu, ou a terra? É a terra e o Céu, ou o Céu e a terra?  Com 


pais (cujo equivalente coreano bu-mo significa pai e mãe), é pai e mãe, ou mãe e pai?  Com marido e 


mulher, é mulher e marido, ou marido e mulher?  Tem de ser marido e mulher.  Não há ninguém que 


queira terra e Céu; toda a gente deseja Céu e terra.  Então, que devia vir primeiro?  Céu tem de vir 


primeiro.  Em seguida vem a terra.  E quando se trata de pais, porque vem o pai primeiro, em vez da 


mãe?  Isto não significa que desprezo as mulheres.   


Bu-mo (pais) tem de ter o carácter bu (父), que significa pai, primeiro.  No entanto, é interessante 


analisar o carácter mo (母),  que significa mãe.  É escrito pondo juntos dois dos caracteres para yeo, que 


significa mulher (女), de cabeça para baixo.  Isto é bastante interessante.  Isto é o carácter mo que 


significa mãe.  Combina duas mulheres.  São postas juntas, viradas ao contrário.  Isto é uma mãe.  Por 


conseguinte, a mãe devia ser uma mulher com o coração do Céu, e o coração da terra.  Por outras 


palavras, para ser mãe uma mulher tem de ter um coração celestial e um coração que representa as 


mulheres da terra, deste modo combinando estes dois corações.   


Analisemos o carácter bu (父), que significa pai.  Que é isto?  Se se separarem os seus traços, tem dois 


dos caracteres para in (人), que significa pessoa.  É formado pela combinação deles.  Une os dois.  Que 


significa isto?  Um homem torna-se um homem, e uma pessoa torna-se uma pessoa, não por si próprios: 


aqui, dois têm de ser unidos.  Isto significa que para um homem se tornar pai, a pessoa celestial e a 


pessoa terrena têm de ser unidas e ser capazes de agir como uma só.  É interessante pensar acerca disto.   


Por outro lado, que é o carácter cheon (天), que significa Céu?  O Céu não existe só.  Têm de existir 


dois (二) para o Céu aparecer.  Por isso, podemos ter cheon, que significa Céu (天), só quando se põem 


duas pessoas juntas.  Em seguida, que se passa com o carácter bu (夫), que significa marido?  Este é um 


carácter cómico.  Usa um chapéu e eleva-se mesmo acima do Céu.  Que significa isto?  Quando duas 


pessoas gostam uma da outra, elevam-se mesmo até ao topo do Céu.  É deste modo que as palavras 


marido e mulher são determinadas.   


Há alguém que diga: “Como sou um homem tão formoso e extraordinário, não preciso de pai ou mãe”?  


Há alguém que diga: “Como sou um homem, não preciso de pai, que é um homem.  Quando o meu pai 


morrer, serei o pai, e assim o dono, em seu lugar.  Por isso o meu pai devia morrer, e somente a minha 


mãe permanecer”?  Não há ninguém.  Também, não existe nenhuma filha que diga: “Quero ser a chefe 


da minha família.  Por isso, a minha mãe devia morrer, e o meu pai permanecer!”  Então, de que 


necessitamos?  Necessitamos de ambos, pai e mãe.  (59-182, 6.1.1972) 


 


2. A Razão por que Temos de Assistir aos Verdadeiros Pais na Terra 


 


O mundo espiritual é um lugar controlado pelos nossos antepassados, começando por Adão.  Também, 


o Reino do Céu na terra é um lugar controlado pelos descendentes.  Quando vocês morrem, vão 







certamente para o lugar dos vossos antepassados, e quantas dezenas de milhões pensam vocês que eles 
são?  Terão de enfrentar todos eles.  Se tiverem quaisquer defeitos, serão julgados por eles.  Qual é a 


regra básica para passar este julgamento?  Esta é a questão.   


Que têm vocês de fazer para serem aprovados pelas famílias dos vossos antepassados?  Têm de seguir a 


regra básica.  Mesmo no outro mundo, os inúmeros antepassados, famílias e raças estão todos ligados.  


Estão todos ligados nesse mundo.   


Deste ponto de vista, a questão é o que fará com que vocês sejam aprovados.  Em termos simples, é a 


tradição ideal de verdadeiros pais.  Verdadeiros Pais formam uma verdadeira família, e assim servem 


como o presidente da família.  Então, e o presidente de uma nação?  Ele está na posição de Verdadeiro 


Pai ou Mãe da nação.  Se esta nação for a América, a América tornar-se-á uma nação com verdadeiros 


pais.   


Assim, as pessoas deviam servir o presidente, como se ele fosse o seu pai e mãe, e unir-se com ele.  O 


princípio básico neste caso consiste em irmos para além da nossa família, da nossa esposa, e dos nossos 


pais, para nos unirmos com a nação.  Um ideal é ainda mais importante que a família.  O ideal é servir 


os verdadeiros pais de uma nação mais que os verdadeiros pais da nossa família, porque eles estão na 


posição mais elevada.  Porque temos de viver deste modo?  Porque, de outro modo, o nosso caminho 


será bloqueado no mundo espiritual.  Não seremos bem vindos lá.  Mesmo que vocês tenham o título de 


doutor, não fará nenhuma diferença.  Isto é o que acontecerá.   


É o princípio do mundo original ideal servir mais os pais da nação, porque eles estão para além dos 


verdadeiros pais da família.  De modo semelhante, os pais da nação têm de ser governados pelos pais 


do mundo.  Os pais nacionais têm de servir os pais do mundo.  Que tipo de lugar é a Igreja da 


Unificação?  É um lugar onde estamos a preparar o caminho para os Verdadeiros Pais de nível mundial.  


Para preparar o caminho mais elevado no mundo da humanidade, devemos estar dispostos a sacrificar 


os verdadeiros pais da família e mesmo os verdadeiros pais da nação.  Este nível de sacrifício 


caracteriza a Igreja da Unificação.  Por outras palavras, o movimento da Unificação deve ultrapassar 


tudo, de modo a realizar o ideal de família dos Verdadeiros Pais do mundo.  Para isto, temos de 


sacrificar todos os verdadeiros pais aos níveis de família e de nação.  Se nos tornarmos o centro do 


mundo deste modo, a intensidade do nosso sacrifício de indivíduos e famílias e do esforço que fizemos 


para ir para além da nação e dos seus cidadãos, serão registados como a nova tradição do mundo.  (118-


234, 6.6.1982) 


 


3. O Reino do Céu só Pode Ser Realizado através de Verdadeiros Pais 


 


Vocês não podem realizar o Reino do Céu pelos vossos próprios esforços.  Ele requer a vinda dos 


Verdadeiros Pais.  Vocês precisam unir-se com o Espírito Santo e harmonizar-se com o amor de Jesus.  


Só então terão a possibilidade de serem enxertados com a oliveira do lado de Deus.  Mas como isto é 


um enxerto espiritual, é só parcial; os Verdadeiros Pais terão de vir e enxertar-vos completamente na 


era da Segunda Vinda.   


Isto é fundamental para construir o Reino do Céu.  A fórmula é a mesma.  A relação entre Deus e o Seu 


filho é absoluta.  Ninguém pode cortá-la.  Ninguém pode separar a relação entre pai e filho.  De modo 


semelhante, quando o marido e a mulher se unem num só, pelo amor, ninguém pode dividir o seu amor.  


Mesmo Deus não o pode fazer.  Essa relação é eterna.   


A questão é se o marido e mulher se tornaram um casal unido, como um irmão e irmã na posição de 


Adão e Eva, que possa servir os Verdadeiros Pais.  Outra questão é se o amor de Deus e dos Pais pode 


habitar na vossa família.  Por outras palavras, estão vocês a comunicar o amor de Deus e dos Pais 


através do vosso próprio amor, de tal modo que os vossos filhos e filhas nascem e crescem neste 


ambiente afectuoso?  Esta é uma questão séria.  Vocês deviam saber que se não fizerem isto, a porta do 


Reino do Céu da família não será aberta.  (137-185, 1.1.1986) 


 







Para entrarmos no Reino do Céu, precisamos passar por Verdadeiros Pais.  Sem passarmos por eles não 
podemos lá entrar.  Portanto, os Verdadeiros Pais vieram.  Uma vez que eles apareçam, verdadeiras 


famílias desenvolver-se-ão centradas nestes verdadeiros pais.  Mesmo no meio do mundo satânico, 


temos de começar a partir deste ponto de modo a criar uma verdadeira família.  Temos de lutar e negar 


tudo.  (44-140, 6.5.1971) 


 


Vocês têm uma nação soberana?  Somos pessoas sem uma nação.  Embora tenhamos o país chamado 


República da Coreia, a nação para a qual avançamos é uma nação diferente.  É a nação de Deus.  Que 


têm vocês de fazer para entrar nesta nação?  Sem receber um certificado de cidadania na nação, não 


podem lá entrar.  Quanto àqueles que têm um certificado de cidadania, Satanás não os pode acusar, em 


nenhuma das quatro direcções ou no passado, presente e futuro.  Sem uma tal cidadania, não se pode 


entrar na nação celestial.  (148-288, 25.10.1986) 


 


As pessoas de todo o mundo têm de passar pelo amor dos Verdadeiros Pais.  Sem passarem por este 


portão, não haverá maneira de regressarem à sua terra natal original, no mundo celestial.  Não haverá 


outro caminho senão o inferno.  Temos de inverter isto e subir.  Temos de lutar e prevalecer sobre as 


nações que se nos opõem.   


Por esta razão, a Igreja da Unificação herdou a vitória mundial do Messias, foi para além da esfera 


messiânica nacional e desceu para a esfera tribal messiânica.  É ao nível tribal do mundo satânico que a 


vitória deve ser obtida; temos de transformar essas famílias satânicas e desse modo restaurar o mundo.   


O contacto com a população local que eu propus destina-se a criar filhos e filhas dos Verdadeiros Pais, 


ao nível de família.  Temos de criar um marido e mulher que possam representar o amor de Deus na 


família e recuperar a tribo, nação, e mundo perdidos, pela realização, no amor de Deus, dos modelos de 


avô e avó, pai e mãe, marido e mulher, e filhos.   


Só quando declararmos o aparecimento de um mundo onde toda a humanidade seja abraçada e amada 


como filhos e filhas, começará a esfera de libertação na terra.  (210-42, 30.11.1990)  


 


A Bíblia diz que não podemos entrar no Reino do Céu, se não nos tornarmos como crianças.  Que 


significa isto?  As crianças só têm a sua mãe e pai.  Quando comem, dormem, e em todas as alturas 


estão com a mãe e o pai.  Mesmo quando crescem e se casam, não se podem esquecer do pai e mãe.  


Nunca se podem esquecer destas palavras.   


Também Deus é o nosso Pai.  Deus, o Pai, é o pai vertical, e eu sou o pai horizontal.  Por isso, vocês 


têm de aprender a língua da Mãe e do Pai, e os seus costumes, para poderem ir para a vossa terra natal 


original, ou para qualquer outro lugar, e se adaptarem lá.  Que querem os Pais fazer através do 


pagamento de toda esta indemnização histórica?  Querem libertar todas as pessoas.  Porquê?  Porque a 


libertação da Deus requer a libertação da humanidade.  (225-19, 1.1.1992) 


 


4. O Reino do Céu e Verdadeiro Amor 


 


A vinda de Verdadeiros Pais marca o começo de um novo amor, de uma nova cultura, e o nascimento 


de uma história ideal.  Através de Verdadeiros Pais começam uma nova vida, uma nova família, uma 


nova nação e um novo mundo.  Eles representam também o começo da nação celestial e do amor de 


Deus.  As palavras Verdadeiros Pais representam muito mais que simplesmente elas próprias.  Nações, 


indivíduos e famílias sofreram e morreram para estabelecer uma relação com esta era.  Este é um lugar 


onde o sangue de centenas de milhões de sacrifícios está a fazer uma súplica.   


A Bíblia diz que, quando Abel foi morto por Caim e derramou sangue, ele fez uma acusação ao Céu.  


Este é o único lugar onde tal história pode ser libertada.  As pessoas que se reuniram para herdar esta 


missão e para preparar correctamente este extraordinário caminho de indemnização, são os membros da 


Igreja da Unificação.  Se vocês chegarem a compreender isto verdadeiramente, não podem queixar-se 







da vossa vida ou da vossa situação, mesmo nos vossos sonhos, e mesmo que morram mil vezes.  (67-
226, 27.6.1973) 


 


O ideal da criação de Deus é construir o reino da nação celestial e o reino da terra, através do nome de 


Verdadeiros Pais.  Sem o nome de Verdadeiros Pais, não haverá Reino do Céu na terra ou Reino do 


Céu no Céu.  Se vocês perguntarem aos cristãos de hoje: “Porque está Jesus no Paraíso, em vez de no 


Reino do Céu, embora seja o filho amado de Deus?” eles não sabem a resposta.   


O Reino do Céu no Céu e o Reino do Céu na terra são realizados só na base da perfeição e amor de 


Verdadeiros Pais.  A unificação do reino no mundo espiritual é a missão de Verdadeiros Pais, e não de 


quaisquer outras pessoas.  Jesus está no Paraíso porque não pôde tornar-se o Verdadeiro Pai.  No 


mundo da Queda, ainda não houve nada e ninguém que tivessem recebido o amor de Verdadeiros Pais, 


ou qualquer vestígio do seu aparecimento.  Assim, mesmo que tal fundação apareça no mundo 


espiritual, é inútil.  O padrão e fórmula horizontais e verticais do Princípio estão firmemente 


estabelecidos.  Por isso, vocês não podem proceder como lhes aprouver.  (131-182, 1.5.1984) 


 


O Reino do Céu começa com o amor de um homem e de uma mulher.  Com base em quê?  O Reino do 


Céu original é o lugar onde a linha horizontal se une com a linha vertical, no centro, com base no amor 


de Deus.  Na presença de Deus, um homem e uma mulher tornam-se o núcleo, e a sua mente e corpo 


unidos formam um círculo.  Neste modelo, a mente é o eu vertical, e o corpo é o eu horizontal.  Isto é 


claro.  A mente vertical é Deus, e o corpo horizontal são Verdadeiros Pais.  Eles tornam-se um só.  


Embora a mente seja invisível, é vertical.  Embora o corpo seja visível, é horizontal.  É deste ângulo 


recto que as pessoas gostam. 


A família é um microcosmos do grande universo.  O mundo espiritual existe dentro de nós, seres 


humanos.  Cada um de nós tem um aspecto espiritual, o qual é a nossa mente e coração.  O corpo 


visível é o representante do mundo.  Quando estes dois aspectos, espiritual e físico, são capazes de 


revolver em todas as direcções, à volta do centro, formam então uma pessoa ideal – desde que não 


deixem o ponto central.  É simples.  Quando a mente invisível e o corpo visível se tornam um, com 


base na essência do verdadeiro amor, isto significa o homem e mulher ideais e a perfeição individual.   


Quando e através de quê a vossa mente e corpo se unem?  Unem-se através de verdadeiro amor.  Que 


espécie de verdadeiro amor?  Duas espécies: verdadeiro amor vertical e horizontal, os quais formam um 


ângulo recto.  Esta mente e corpo é o fruto composto do amor, vida, e linhagem recebidos de Deus.  


Devia tornar-se um núcleo unificado de amor vertical e horizontal.  (217-150, 19.5.1991) 


 


5. Verdadeiros Pais e Vida Eterna 


 


Para vocês encontrarem o vosso cônjuge e receberem os filhos que possam amar, têm de seguir os Pais.  


Quando receberem os vossos filhos, deviam poder dizer: “Oh, estou a seguir o caminho através do qual 


posso dominar inteiramente a nação celestial”.  Que maravilhoso isto é!  É o mesmo no mundo terreno.  


Vocês estão a percorrer o caminho para terem uma família, e receberem a tribo e o Céu unificados.  


Porque têm de seguir Verdadeiros Pais?  Seguem-nos para herdar este universo inteiro.  Que 


maravilhoso isto é!  Deus e Verdadeiros Pais abraçam tudo.  Isto é o caminho do Verdadeiro Pai, e que 


tremenda ideologia é!  Os membros da Igreja da Unificação que estão determinados a ser leais à 


vontade de Deus considerarão a Igreja da Unificação como a sua posse, quer estejam na Coreia, na 


América do Sul, na África ou em qualquer outro lugar.  A coisa extraordinária acerca de Verdadeiros 


Pais é que, através deles, Deus dar-nos-á este universo inteiro.  Recebemos esta herança extraordinária, 


através de Verdadeiros Pais, quando os encontramos, nos determinamos a unir-nos eternamente com 


eles, e continuamos até ao fim com esta determinação.  (124-39, 16.1.1983) 


 







Como me encontrariam vocês, se eu estivesse numa estrela longínqua?  Determinariam a direcção, 
automaticamente, com um coração afectuoso.  Quando estabelecem a direcção certa e dizem: “Mestre, 


pai!”, isso atingirá o núcleo imediatamente.  De facto, vocês precipitar-se-iam para o lugar onde os 


Verdadeiros Pais estivessem, ainda que eu vos dissesse que não fossem para lá.  Esta é a ideologia de 


amor dos Verdadeiros Pais.  Um coração terno seguirá a direcção certa.  Vocês saberão imediatamente.  


Deviam viver a vossa vida diária com um coração saudoso dos Verdadeiros Pais, até à vossa morte.  


Deviam viver uma vida na qual derramam lágrimas por eles, antes de deixarem este mundo.  Só então 


entrarão no Reino do Céu, depois da morte.  Isto é um princípio básico.  Como isto não aconteceu, 


Verdadeiros Pais vieram para remediar a situação.  Os esforços de Verdadeiros Pais para reviver este 


movimento, conduzir-vos-á ao Reino do Céu.  (124-41, 16.1.1983)  


 


Não devia haver objecções à minha asserção que sou claramente o dono da nossa Igreja da Unificação.  


Porquê?  Eu investi e servi mais que qualquer outra pessoa.  E também sou o professor.  Ninguém me 


pode substituir.  Por mais que alguém tente, não pode competir comigo.  Desistiria em menos de um 


mês.  Por esta razão, se eu for para uma montanha, cavar um buraco no chão e me esconder lá, vocês 


tentarão retirar-me de lá, escavando-me para fora do buraco.  Porquê?  Porque não há professor como o 


Rev.  Moon.   


O título “Verdadeiros Pais”, traz consigo todas as bênçãos no Céu e terra e um certificado que garante a 


vida eterna.  O próprio nome é um certificado de garantia em frente de Deus e Satanás.  Uma vez que 


vocês obtenham este certificado, todos os vossos antepassados se curvarão perante vocês, ainda que 


vocês não compreendam porque eles o fazem.  No dia em que o receberem, os vossos antepassados da 


terceira geração virão e curvar-se-ão.  Este é um facto extraordinário.  (200-73, 23.2.1990) 


 


6. Verdadeiros Pais e a Nação 


 


Porque nos temos sacrificado até agora?  Foi para nos tornarmos os pais da tribo.  Que esplêndido isto 


é!  Que fazemos depois de a nação e mundo serem unificados por tal sacrifício?  O lugar da unificação 


não desaparece.  Vocês permanecerão na posição do pai e mãe, nesse lugar de unidade.   


Que coisa sagrada é a posição de pais!  Pais sacrificam-se sempre e servem com amor.  Considerando 


isto, dá grande satisfação viver para nos tornarmos verdadeiros pais.  Isto é verdade mesmo na América, 


onde tenho estado a trabalhar deste modo, até agora.  Quando eu unir o povo americano por intermédio 


de amor, ele saberá que o fiz com a determinação do Pai.  Então, a nação e mundo indivisíveis serão 


estabelecidos aqui.  Quando isso acontecer, os Verdadeiros Pais serão bem recebidos onde quer que vão.  


Todos esses serão lugares que pertencem aos Pais, porque estarão completamente ligados a Deus; como 


tal, estarão onde o domínio vertical do coração estiver ligado.  Nenhuma ligação pode ser feita sem 


passar por este centro.  Esta é uma relação perpendicular.  Primeiro estão o marido e mulher; em 


seguida vêm os pais da família, da tribo, e, então, os pais da raça.  O âmbito aumenta.  Isto significa 


que com base no centro que herdou a tradição de Verdadeiros pais, desde o começo, os pais são os pais 


de uma família, de uma tribo, de uma raça, de uma nação e do mundo.  Mais tarde, a nação tornar-se-á 


a entidade central baseada neste domínio de pais e dará origem a um mundo centrado nessa nação.  


(118-267, 13.6.1982) 


 


Uma vez que vocês se tornaram messias tribais, herdaram a dignidade do filho mais velho e a dignidade 


de pais.  Estão a trabalhar para encontrar a nação que possa herdar o direito do primeiro filho e o direito 


de pais, e que se possa ligar com o direito da realeza.  Quando vocês recuperarem a Coreia, todas as 


nações do mundo serão recuperadas.  Esta é a fase final.  A conclusão teórica, de acordo com o 


Princípio, chega aqui.  Não há mais nada.  No futuro, podemos usar como um baluarte a ideologia dos 


Verdadeiros Pais, Verdadeiro Professor e Verdadeiro Dono.  Estas três funções formam o Principio dos 


Três Sujeitos.  O Verdadeiro Pai e a Verdadeira Mãe são Verdadeiros Professores, devido ao seu 







verdadeiro amor.  Eles ensinaram algo que este mundo não sabia, incluindo segredos do Céu e da terra, 
em completo detalhe.  Por isso, eles são os melhores de todos os professores.  É assim que Deus é.  


Além disso, Ele é o Senhor dos senhores.  Eu também sou o Senhor dos senhores.  Quando a dignidade 


real for restaurada, tornar-me-ei o melhor de todos os donos.  Que é, então, o Princípio dos Três 


Sujeitos?  É a ideologia dos Verdadeiros Pais, do Verdadeiro Professor e do Verdadeiro Dono.  É por 


isso que a Igreja da Unificação tem os Verdadeiros Pais como o seu núcleo.   


O mesmo se passa com a nação.  Um estado tem uma hierarquia, com o presidente à cabeça.  Na 


organização do estado, existe o Ministério da Educação, o qual é um grupo de verdadeiros professores.  


A administração é como o dono do sistema nervoso.  Como o sistema inteiro de nervos converge na 


administração, ela devia estar na posição do dono.  O presidente, no topo, é o dono do estado.  Tudo 


isto está contido na Ideologia dos Três Sujeitos.  Portanto, Verdadeiros Pais permanecem sempre na 


posição vertical, enquanto o Ministério da Educação e a administração estão numa relação recíproca.  


Estas relações podem ser comparadas à relação entre Caim e Abel.  Quando Caim e Abel se unirem 


completamente, este direito da realeza será um direito eterno e indestrutível.  A ideologia de Kim Il 


Sung, dos três mestres, consiste em autonomia, criatividade e consciência, mas ela tem uma base 


humana e não pode ser considerada uma ideologia completa, porque lhe falta a doutrina do Ser Original.  


Com esta compreensão vocês deviam marchar em frente com vigor.  (208-341, 21.11.1990) 


 


O tempo chegou finalmente quando vocês podem desenvolver uma visão para a nação.  É um facto 


extraordinário que permaneçam na linha de frente, como lutadores pela causa da independência e 


libertação da nação.  Quando o Céu vir isto, quão orgulhoso e contente se sentirá!   


Também é um facto extraordinário que Verdadeiros Pais tenham aparecido nesta terra.  Cortámos 


aquilo que veio dos falsos pais.  Com base nesta realização, queremos trazer toda a gente, através do 


portão dos Verdadeiros Pais, no lado oposto.  Deste modo, queremos transformar o caminho destinado 


ao inferno, no caminho que conduz ao Céu.   


Sem passarem pelo portão dos Verdadeiros Pais, vocês não podem entrar no Reino do Céu.  O 


Cristianismo não tem este portão.  Só a Igreja da Unificação o tem.  Por isso podemos ir directamente 


para o Reino do Céu.  Como recompensa por isso, vocês têm de apagar completamente todo o vosso 


passado.  Não deviam mesmo lembrar-se do nome dos vossos amigos do passado.  As mulheres casadas 


não deviam pensar no homem do seu primeiro amor.  Têm de chegar ao ponto de se esquecer dele 


completamente.  Aqueles que pensam acerca do modo como viveram no passado, não podem entrar no 


Reino do Céu.   


Por conseguinte, vocês têm de concentrar todos os vossos esforços devotados, somente nos Verdadeiros 


Pais e em Deus.  Se algo mais for misturado, vocês não poderão caminhar em linha recta.  Não poderão 


percorrer o caminho do amor.  Esta tarefa permanece por completar.  Só porque receberam a Bênção na 


terra, isso não significa que tudo esteja acabado.  Ainda têm de passar pela Bênção da igreja, Bênção 


nacional e Bênção mundial.  Precisam passar por estas três fases.  Porquê?  Para entrar na posição de 


abnegação total.  Só porque têm os vossos filhos e filhas, isso não significa que eles vos pertencem.  


Vocês têm de atingir a posição de abnegação total.  Estes filhos e filhas pertencem a Deus e aos 


Verdadeiros Pais.  (208-342, 21.11.1990) 







CAPÍTULO VI 


 


VERDADEIROS PAIS E NÓS 


 


1. A Essência dos Ensinamentos da Federação das Famílias 


 


1.1. A filosofia dos Pais 


 


Para serem filhos de piedade filial, vocês deviam saber que espécie de pessoas são os vossos pais.  


Sabem realmente que espécie de pessoas os vossos pais são?  Já alguma vez perguntaram a vocês 


próprios se sabem só a partir dos ensinamentos que receberam ou se sabem verdadeiramente?  Vocês 


vieram para a Igreja da Unificação e estão a percorrer o caminho de filhos e filhas de piedade filial.  Mas 


costumavam ser bebezinhos com fraldas sujas.  Costumavam ser bebezinhos que sugavam o peito da 


vossa mãe.  Cresceram desse modo, enquanto recebiam o amor dos vossos pais.  Se a filosofia mais 


elevada deste mundo existe, tem de ser a filosofia de pais.  A filosofia de pais é a mais elevada.  Agora 


vocês já não são crianças.  Todos têm de aprender.  É isso que pais desejam.   


Embora vocês nascessem do útero da Mãe, só são filhos e filhas adoptivos.  Por isso, têm de ser leais a 


estes pais.  Quando se tornam pais deste modo, a base de quatro posições é formada.  Mas, mesmo assim, 


vocês não podem absolutamente ter filhos celestiais, porque isso requer que pais celestiais apareçam 


primeiro.   


Para que estes pais apareçam, o filho mais velho tem de vir primeiro.  Como o filho mais velho Caim 


traiu o princípio celestial, ele tem de percorrer o curso de Caim, ao contrário, e elevar-se à posição de 


representante de Deus.  A base de quatro posições tem de ser então estabelecida.  Antes disso, vocês são 


todos bebés.  Então, por mais importantes que possam ser no mundo, deviam ter o coração de um bebé.  


Deste modo, deviam aparecer outra vez através do útero da Mãe e da medula óssea do Pai.  (16-191, 


22.3.1966) 


 


Embora as religiões difiram entre si, estão destinadas a seguir o bom caminho, de qualquer modo.  


Continuarão certamente.  Contudo, as religiões que insistem que só elas têm a verdade estão a perder 


poder, porque a ligação de coração não pôde ser realizada no Domínio Directo… Isto é assim porque um 


período permaneceu, correspondente ao curso de sete anos, que começou a partir do nível de formação 


da fase de aperfeiçoamento e passou pelos níveis de crescimento e de aperfeiçoamento da fase de 


aperfeiçoamento.  Assim, entrámos na fase na qual podemos recuperar aqueles que tinham caído da 


linha original no Domínio Indirecto, para que possam ir para além da linha e entrar no Domínio Directo.  


Isto não pode acontecer sem Verdadeiros Pais no centro.  Agora vocês não precisam de outra ideologia à 


excepção da dos Verdadeiros Pais.  Não existe mais nada.  Não deviam aceitar uma ideologia má de 


qualquer pessoa.  Não posso apoiar a ideologia de Kim IL Sung ou de qualquer outra pessoa.  Só existe a 


ideologia dos Verdadeiros Pais.  (136-51, 20.12.1985) 


 


1.2. Verdadeiras famílias determinam o centro do universo 


 


Quando Verdadeiros Pais aparecem, uma Verdadeira Família é estabelecida, e a finalidade da verdadeira 


pessoa pode ser realizada.  O título que pode ser louvado eternamente no passado, presente e futuro é 


Verdadeiros Pais.  O facto de os Verdadeiros Pais terem aparecido nesta terra, o facto de eles estarem 


aqui, é o mais alegre de todos os evangelhos.  O estabelecimento da ligação de Verdadeiros Pais com as 


pessoas más deste mundo, que estão a vaguear no caminho da morte, sem direcção, sob o jugo do mal, é 


um fruto do trabalho duro de Deus durante seis mil anos.  Também, nesta era, quando inúmeras pessoas 


estão a vaguear sem qualquer objectivo, aqueles que apareceram como um modelo central para 


encontrar o local de destino delas e mostrar-lhes a direcção a seguir, são os Verdadeiros Pais.  Com o 


advento do nome Verdadeiros Pais, o eterno Reino do Céu do futuro, isto é, o mundo do ideal de Deus 







da criação, que devia ter começado no Jardim do Éden, começará aqui.  Este facto é histórico, oportuno 


e relevante para o futuro.  Portanto, vocês deviam saber que, quando se analisa a história inteira, os 


Verdadeiros Pais, que apareceram nesta terra, são o ponto central que determina o centro do universo.  A 


história começa de novo aqui, torna-se ordenada a partir daqui e produz fruto a partir daqui.  É porque a 


história produz fruto aqui, que o passado renasce aqui, o mundo se torna ordenado aqui, como um 


mundo unido, e o Reino do Céu é realizado com base neste mundo unido, como origem.  Nas eras 


históricas até agora, onde estiveram as esperanças da humanidade?  As suas esperanças estiveram no 


futuro.  Por outras palavras, a humanidade tem estado a pensar em esperança, como algo pertencente ao 


futuro.  Para onde caminha a humanidade?  Caminha para o mundo unido, a ser realizado no futuro.  


Tem estado à procura de um mundo unido do futuro.  Se existir uma maneira de dar as boas-vindas a 


Verdadeiros Pais, entre a falsa humanidade, ela regozijar-se-á.  Então, qual é o desejo da humanidade?  


É encontrar Verdadeiros Pais.  Como Verdadeiros Pais são a esperança mais elevada da humanidade, 


quando eles aparecem, a tradição histórica será realizada na realidade onde eles apareceram, e não no 


futuro.  O lugar do aparecimento de Verdadeiros Pais é o ponto de começo da perfeição da história e não 


o ponto de partida da busca da perfeição.  Por outras palavras, não é um lugar onde a esperança começa, 


mas onde começa o cumprimento da esperança.  (44-132, 6.5.1971) 


 


Que espécie de família é a família de Verdadeiros Pais?  A família de Verdadeiros Pais é um fruto da 


história, o centro da era, e a origem do futuro.  Por consequência, quando este mundo onde vivemos se 


torna no Reino do Céu da esperança, no futuro, a fonte principal da sua tradição será a vida inteira 


vivida por Verdadeiros Pais.  A matriz da ideologia nacional é esta vida.  Ela é também a origem do 


estabelecimento do mundo.  Vocês deviam formar sempre as três gerações, com base na ligação que têm 


com os Verdadeiros Pais, como seus filhos.  São três gerações – Deus, pais e vocês.  Horizontalmente, 


também há três gerações: eu próprio, os meus filhos biológicos e vocês.  Sem ter completado três 


gerações deste modo, o Céu e a terra não serão unificados.  (44-169, 6.1.1971)   


 


A base celestial é a família.  Vocês têm de estabelecer-se numa família e determinar a direcção do vosso 


caminho.  Com base nos Verdadeiros Pais e Deus, todas as famílias deviam pendurar a fotografia dos 


Verdadeiros Pais, e a vossa base de quatro posições devia curvar-se perante ela.  A base de quatro 


posições envolve três gerações.  Três gerações – avô e avó, mãe e pai, e filhos – deviam fazer uma vénia.  


Depois do estabelecimento da base de quatro posições, quando vocês fazem uma vénia em nome dos 


Verdadeiros Pais, a vossa família não está no domínio da Queda.  Estarão no domínio da libertação, 


porque Deus vos governa directamente.  Através disto, todos os espíritos no mundo celestial descerão à 


terra e proteger-vos-ão, tal como o arcanjo deve proteger a família de Adão.  Estamos agora nesta 


espécie de era.  No passado, o domínio Caim era o mundo espiritual e o domínio Abel era a terra.  Abel 


estava a ser usado, porque era o tempo em que se devia sacrificar para libertar Caim.  Mas agora, como 


o direito do filho mais velho foi restaurado, o mundo espiritual é o mundo angélico e as famílias de hoje 


da Igreja da Unificação constituem o domínio de Adão.  Por isso, o mundo espiritual devia apoiar o 


domínio de Adão e não usá-lo para o seu benefício.  Através disto, a terra onde Satanás se pode imiscuir 


e operar, está a desaparecer.  Não existe lugar para ele.  Satanás está a ser expelido.  Quando marchamos 


com coragem, sem comprometer a nossa posição de vanguarda nem mesmo por um passo, e com uma 


atitude progressiva e uma determinação inabalável, as forças do Diabo cairão no abismo.  Acendamos 


um fogo em cada família.  (211-349, 1.1.1991) 


 


1.3. O amor de Deus e de Verdadeiros Pais 


 


O amor de Deus é o amor do Pai vertical, e o amor de Verdadeiros Pais é o amor de pais horizontais.  


Como vocês são aqueles que herdaram estes tipos de amor, a vossa mente é o fruto da tradição que 


recebeu o amor do Pai vertical, Deus, e o vosso corpo é o fruto da tradição que recebeu o amor 


horizontal dos Verdadeiros Pais.  Para que estes frutos formem a base horizontal da família e formem 







uma esfera com o centro vertical, vocês precisam ser marido e mulher e ter filhos.  Por isso é pecado não 


ter filhos.  Vocês não deviam ser pessoas sem filhos.  Existe carne sem ossos?  Não, porque não seria 


capaz de se estabelecer com firmeza.  (184-309, 1.1.1989) 


 


As características masculinas e femininas de Deus são separadas nas formas de Adão e Eva.  Que as une 


outra vez?  O amor.  Quando elas se separam e se reúnem, Deus chega a sentir o grande amor contido 


em Si próprio.  De outro modo, Ele não saberia.  Embora Ele tenha amor em Si próprio, não o sente.  Ele 


só o sente através do encontro com um companheiro; Ele sente o amor interno através de pessoas.  Deus 


é o Pai vertical, e Adão e Eva são pais centrados em verdadeiro amor horizontal.  (185-187, 8.1.1989) 


 


Deus é o osso do amor.  O amor de Deus é como o osso, e o amor humano é como a carne.  O osso e 


carne tornam-se um para tomar forma.  Este é o princípio.  Do mesmo modo que vocês têm ossos, o 


amor de Deus é o tipo de amor que está na posição de osso.  O amor de Verdadeiros Pais é o amor que 


está na posição da carne.  (181-206, 3.10.1988) 


 


1.4. Pais e membros de família 


 


Na nossa Igreja da Unificação, chamamos aos membros “membros da família” (shikgu).  Até hoje, na 


história, não houve ninguém que nos ajudasse a compreender esta designação de “membro da família”.  


O termo membro da família não existe separadamente da família.  Membros de uma família 


necessariamente requerem uma família; a existência da família requer irmãos e irmãs; e a existência de 


irmãos e irmãs requer pais.  No Cristianismo, embora designações como “membros da igreja”e “crentes” 


sejam usadas, a designação “membro de família” não tem podido ser usada.  Presentemente o mundo 


está a proclamar externamente uma grande família, mas a formação de uma grande família requer os 


pais dessa grande família.  Aquele que vem como tal pai, não é outro senão o Messias.   


Entre os membros da família da Igreja da Unificação de hoje, há verdadeiros membros de família, e 


outros que são o oposto.  Também há membros de família que estão numa posição média.  Então, que 


tipo de pessoa é o verdadeiro membro de família, que tem o nome de “membro de família”, na família 


celestial estabelecida por Deus”  Esta é a questão.  Para se ser um membro de família, é primeiro 


necessário ter pais.  Também, para sermos irmãos e irmãs, precisamos de pais.  A regra básica é que, 


embora possa haver muitos irmãos e irmãs, só pode haver um conjunto de pais.  Por outras palavras, 


embora haja muitos membros de família, só há um chefe.  Então, quem é o centro desses pais?  Não 


podem ser pessoas egoístas.  São pais que servem irmãos e irmãs, e donos que servem membros da 


família.  São eles donos e pais que têm algo a ver com o mal no mundo mau?  Têm de ser donos e pais 


que não têm nada a ver com o mal.  Se são pais e donos de verdadeira bondade, são pais e donos 


servindo principalmente uma família ou o povo da Coreia?  Não.  Eles deviam ser pais da humanidade 


inteira e o centro de uma grande família.  Então, quem devia permanecer na posição de dono, pais e 


centro?  Deus, que criou o Céu e a terra, devia permanecer nessa posição.  Quem devia lá permanecer a 


seguir?  O representante de Deus, que pode trazer ordem ao mundo mau, por outras palavras, o Salvador, 


que se tornou um com Deus, devia permanecer lá.  Assim, uma Verdadeira Família só pode ser realizada 


quando podemos ter o Salvador, que se tornou um com Deus, como os nossos pais na terra.  Só aqueles 


que verdadeiramente servem e apoiam o Salvador se podem tornar verdadeiros filhos e verdadeiros 


irmãos e irmãs.  (15-294, 7.12.1965)  


 


Vocês só deviam percorrer o caminho que está de acordo com a Vontade de Deus, tornar-se irmãos e 


irmãs de pessoas que não são na realidade os vossos irmãos e irmãs, e seguir pais que não são na 


realidade os vossos pais físicos.  A Igreja da Unificação está a criar um movimento que vai para além 


dos laços de carne e sangue.  Este movimento tem o seu centro em Deus e é formado por irmãos e irmãs 


que não são irmãos físicos, servindo e apoiando pais que não são os seus pais biológicos.  Aqui, uma 


nova cultura será criada, à medida que transcendemos raças e o mundo.  Como podemos fazer isto?  







Através de quê?  Através de que aspecto de Deus?  Através da Sua força vital?  Da Sua habilidade 


criadora?  Da Sua sabedoria?  Do Seu conhecimento?  Não.  Só é possível através do Seu amor.  (83-177, 


8.2.1976) 


 


2. O Valor de Trabalhar com Verdadeiros Pais enquanto Eles Estão na Terra 


 


Neste mundo, não pode haver dois conjuntos de Verdadeiros Pais.  Na Coreia do Norte, Kim Il Sung é 


conhecido como “Pai”, e na Igreja da Unificação vocês também me chamam Pai.  Mas o pai da Igreja da 


Unificação e o pai da Coreia do Norte são qualitativamente diferentes.  Eles estão em confrontação.  


Ambos estão a dizer que são pais.  Também, Deus e Satanás estão a lutar, cada um deles reivindicando a 


posse de um desses pais .  Quem devia pôr termo a esta disputa?  Os seres humanos.  Os seres humanos 


deviam escolher os seus pais, dizendo:  “Os nossos pais deviam ser tais e tais pessoas”.  Deviam decidir, 


dizendo: “Os pais caídos são maus pais, por esta razão; e bons pais são bons, por esta razão.  Uma vez 


que é Deus, e não Satanás, que tem estado a procurar bons pais, ele é o pai dos bons pais”.  Então, para 


que ponto converge tudo?  Tudo converge para o ponto onde encontramos Verdadeiros Pais.   


Não podem existir dois conjuntos de pais.  Quando pais morrem, regressam depois de mil anos?  Como 


o aparecimento dos pais da humanidade é o desejo da história, das nações, das ideologias e da 


providência, o tempo do seu aparecimento é um tempo sem precedentes e que não pode ser repetido; o 


pináculo da história que só aparece uma vez.  Se esse período de tempo é curto, quão curto é?  Do ponto 


de vista do mundo eterno, a duração da vida de uma pessoa é como um sopro.  Não sei se vocês têm 


sorte ou são bem-aventurados, mas puderam viver nesta era, encontrar este tempo, e vieram para a Igreja 


da Unificação.  Como vieram para aqui?  Até que vocês chegassem a este lugar, inúmeros antepassados 


vossos fizeram esforços devotados repetidas vezes.  Miríades de pessoas pereceram quando a bondade 


foi espezinhada, mas as ligações destes milhares e dezenas de milhar de pessoas deram voltas e voltas e 


atingiram o Céu, elevando-se como uma alta montanha onde o sol nasce.  Vocês são aqueles que se 


reuniram lá, debaixo da luz do sol. 


Quando as condições de amor emergem na história, será pela primeira vez.  Por consequência, se há um 


tempo em que o valor da vida pode ser legado, é este tempo.  Também, não existe outro tempo em que a 


soberania da nação e do mundo possam ser reconhecidos com um valor mais elevado.  Este tempo é a 


origem da história, o foco da esperança, o ponto de partida de todas as bênçãos, e a fonte de vida eterna.  


É esta espécie de era.  Enquanto o mundo caído tem estado à procura da esperança do futuro, este tempo 


estabelece o padrão eterno da esperança no futuro.  Como vocês vivem neste tempo, deviam aprender 


profundamente o coração desta era e desse modo salvar o mundo. É essa espécie de tempo.  Por esta 


razão, os Verdadeiros Pais, que vieram como o ser substancial deste pináculo, têm de viver de acordo 


com a norma pela qual possam pertencer ao lugar do coração de Verdadeiros Pais.  Penso que vocês não 


compreendem isto.  Que deviam esses pais fazer?  Deviam ser diferentes de maus pais, porque são bons. 


Como deviam eles relacionar-se com maus filhos?  Terão de tratá-los com um coração mais profundo 


que quaisquer pais na história.  Mesmo em presença de um filho com um destino miserável, em vez de 


vacilarem, deviam correr para ele de lágrimas nos olhos, confortá-lo e suplicar-lhe que resolvesse o 


sofrimento de milhares de eras.  Deviam chorar copiosamente, enquanto reconheciam o seu erro mútuo, 


de modo a evitar separação.  Estou a dizer que devíamos ser assim, se desejamos ser verdadeiros pais.  


Verdadeiros pais são diferentes.  A atitude de coração de verdadeiros pais devia ser assim.  Que atitude 


de coração e espécie de comportamento deviam ter os filhos para poderem receber tais pais?  Deviam 


ser representantes dos filhos de piedade filial de todas as nações.  Tal como o campeão de cada nação, 


que compete na competição mundial de maratona, eles deviam ser campeões escolhidos nas suas tribos.  


De que são eles campeões?  São campeões na prática de piedade filial e lealdade.  Vocês deviam ser tal 


grupo de campeões.  No sentido que filhos deviam ser deste modo, e pais deviam ser daquele, o Rev. 


Moon, conhecido como professor da Igreja da Unificação, tem uma raiz diferente. 


Se vocês perderem esta oportunidade, o vosso remorso durará centenas de milhões de anos.  Podem 


comprá-la com dinheiro?  Com conhecimento?  Podem compará-la com algo que tenham?  De nenhum 







modo.  Mesmo que carreguem o fardo do mundo, da vossa raça, da vossa tribo e da vossa família, todos 


ao mesmo tempo, podem herdar este lugar?  Outra vez, não.  Este tempo é tão precioso que mesmo que 


os mundos comunista e democrático perecessem, não se podia permitir que esta oportunidade fosse 


perdida.  Deus não permitiria que esta oportunidade fosse destruída, mesmo que toda a humanidade 


tivesse de ser sacrificada.  É deste modo que devíamos pensar.  De nenhum modo vocês podem 


permanecer nessa posição central e ser filhos de piedade filial, depois de dizerem tudo o que querem.  


De nenhum modo podem ser patriotas, depois de dizerem e fazerem tudo o que quiserem.  (51-354, 


5.12.1971) 


 


Qual é a nossa situação actual?  Vocês estão a viver na mesma era que os Verdadeiros Pais.  Só se tem 


esta oportunidade uma vez durante a vida.  No longo curso da história, é um período que pode ser 


comparado com a parte mais saborosa de um peixe.  (46-167, 13.8.1971) 


 


Do ponto de vista da Vontade de Deus, embora Ele queira que a maior igreja na Coreia ore e Lhe 


exprima os seus desejos, os membros dessa igreja estão agora reduzidos à condição de se prostrarem na 


neve, chorando em voz alta e orando a Deus que salve essa igreja, em vez de conduzirem um serviço de 


veneração.  Vocês deviam saber que o estabelecimento desta Igreja da Unificação envolveu uma história 


da providência cheia de sofrimento.  Mas agora, nações estão a dar-nos as boas-vindas.  Na América 


somos um movimento que interessa toda a nação.  O mesmo acontece no Japão e Europa.  Agora o 


mundo entrou finalmente na fase em que as pessoas pensam nas nossas famílias abençoadas, como um 


farol de esperança, dizendo que elas são famílias modelo da humanidade e o modo de evitar o colapso 


da família e a promiscuidade juvenil.   


É necessário saber que muito sangue e carne foram removidos de mim, e que tive de passar por muitas 


situações de sofrimento e lágrimas até que isto acontecesse.  Ninguém pode separar os casais 


abençoados.  Deus precisa deles.  Para trazer um único casal para a Bênção, Deus usou os esforços de 


muitos dos seus parentes do mesmo sangue, para os conduzir ao encontro comigo.  Isto não é uma 


coincidência.  É um acontecimento histórico.  É um facto extraordinário que vocês estejam a viver na 


terra na mesma era que os Verdadeiros Pais; que estejam a respirar o mesmo ar e a viver com eles.   É 


ainda mais extraordinário que vocês tivessem herdado a fundação da Bênção.  Ser-se um milionário não 


é importante.  Teria a Igreja da Unificação de hoje visto a luz do dia se eu tivesse sido como vocês?  


Onde quer que eu fosse, fui direito para a prisão.  Entrei lá através do portão da frente e saí pelo portão 


de trás.  No processo de encontrar a família onde possa viver, a igreja onde possa estar e a tribo com 


quem possa ficar, acabei agora de consolidar o domínio global.  Por outras palavras, acabei de 


estabelecer as condições externas apropriadas para isso.  Acabei de criar mais de cem filiais da 


Academia de Professores para a Paz Mundial, a qual é uma associação de intelectuais do mundo inteiro.  


Criei organizações dos meios de comunicação de massa; e, em seguida, conferências para chefes de 


estado, para mover o mundo.  Além disso, pela reunião do mundo religioso, que representa a mente, e o 


mundo político, que representa o corpo, criei a Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial.  Estou a 


fazer estas coisas completamente sozinho, porque não era possível desbravar um caminho para a 


sobrevivência da humanidade, e avançar em direcção a um mundo pacífico, sem criar unidade entre a 


minha mente e corpo.  Por outras palavras, estou a fazer isto sozinho, mesmo sob perseguição.  (211-336, 


1.1.1991)                 


 


3. O Trabalho Duro de Verdadeiros Pais e Nós 


 


3.1. Precisamos absolutamente de Verdadeiros Pais 


 


Os Verdadeiros Pais são necessários para estabelecer condições de indemnização.  Devemos herdar a 


sua fundação, na base de nos termos unido com eles em amor.  (137-116, 24.12.1985) 


 







A América é como o meu inimigo, mas, enquanto estive na prisão, estabeleci seis organizações para a 


salvar, começando pelo jornal diário Washington Times.  Outra pessoa teria procurado vingar-se, mas eu 


não o fiz.  Amar é uma necessidade.  Precisamos absolutamente de Verdadeiros Pais por três razões: 


para completar a restauração por indemnização, para nos unirmos com eles em verdadeiro amor, e para 


receber renascimento, com base na mudança de linhagem.  (137-113, 24.12.1985) 


 


3.2. Somos um ramo enxertado com Verdadeiros Pais 


 


Originalmente, os seres humanos, como pais horizontais, deviam ter feito um alegre começo de amor, 


com Deus como o Pai vertical.  Mas Satanás invadiu esse começo.  Por isso, é necessário recuperá-lo e 


religá-lo, para que vocês se tornem os filhos e filhas dos Verdadeiros Pais.  Para isso, vocês precisam 


receber um ramo da verdadeira oliveira e ser enxertados com ele, porque se tornaram oliveiras selvagens.  


As religiões devem levar a cabo o trabalho da enxertia.  Este é o pensamento cristão.  Portanto, a Bíblia 


diz que a festa das núpcias do noivo e noiva tem de realizar-se nesta terra.  (58-218, 11.6.1972)  


 


A esperança da humanidade é encontrar Verdadeiros Pais.  O encontro com Verdadeiros Pais é o fruto 


da história, o centro desta era, e a fundação sobre a qual começar o futuro.   Vocês, que estão enxertados 


com eles, estão a tornar-se ramos.  Até agora, todas as esperanças das eras históricas estiveram focadas 


no futuro, mas a vossa ligação com os Verdadeiros Pais, durante a vossa vida, só acontece uma vez na 


eternidade.  É uma oportunidade preciosa que só acontece uma vez.  Os vossos antepassados não a 


tiveram, e os vossos descendentes também não a terão.  (46-167, 13.8.1971) 


 


Através da Queda, Satanás tomou toda a humanidade.  Levou-a para o inferno.  Entre aqueles que estão 


a percorrer esse caminho, Deus separa-os um a um.  Este mundo costumava ser uma oliveira selvagem 


no mundo satânico, mas Deus transformou-o numa oliveira celestial. Deus fez do Cristianismo, no 


mundo democrático, uma oliveira selvagem no lado do Céu, para que pudesse dirigir o mundo.  Quando 


o mundo satânico enfraquece e a esfera cultural Cristã é estabelecida, O Segundo Advento do Senhor 


terá lugar e ele cortará imediatamente todas as oliveiras selvagens, enxertá-las-á completamente, uni-las-


á e transformá-las-á completamente.  Hoje, a esquerda pereceu, e a direita quase sofreu um colapso.  


Quem levou isto a cabo?  Deus e os Verdadeiros Pais.  Uma vez que as famílias que se uniram com os 


Verdadeiros Pais herdaram o caminho que eles têm seguido até agora, elas deviam ser fortes e corajosas, 


onde quer que estejam no mundo.  Então, tal como Deus e este universo me protegem, protegê-los-ão 


também, e, deste modo, transformar uma nação não será um problema.   


Se alguém vos perguntar a que igreja pertencem, declarem orgulhosamente que são membros da Igreja 


da Unificação.  “Pertencemos a Verdadeiros Pais.  Somos os seus filhos e filhas”.   Por favor não lutem.  


Lutar significa reconhecer Satanás.  Por isso, proclamem que são membros da Igreja da Unificação, 


onde quer que vão.  Digam: “Somos os Moonies e filhos de Deus mais importantes!”  Então, Satanás 


não poderá acusar-vos.  Tenham estes pensamentos sempre presentes na vossa mente.  (201-128) 


 


O destino final da Vontade de Deus é a família.  Sem a família, Deus não terá um lugar para Se 


estabelecer.  Como todas as famílias prosperam quando seguem a direcção dos Verdadeiros Pais, sem 


famílias nada pode ser conseguido.  Em termos de árvores, é como os ramos que se subdividem, a partir 


do tronco, como o centro.  Se cortarmos um ramo e o plantarmos no solo, a árvore multiplica-se.  


Aqueles que devem cumprir tal missão do ramo, são os messias tribais.  À medida que os ramos se 


tornam maiores, em todas as quatro direcções, a raiz central também se torna maior.  A raiz central 


cresce em proporção ao crescimento dos ramos.  Quando estes crescem horizontalmente, a raiz também 


cresce verticalmente.  Quando a raiz cresce deste modo, pelo sacrifício do padrão horizontal, os ramos 


também crescem completamente na vertical.  Quando vocês trabalham duramente para a Vontade de 


Deus, as coisas movem-se deste modo.  Ao mesmo tempo, como o vossos esforços que se propagam 


horizontalmente se concentram, chegamos à conclusão que nos podemos ligar ao cosmos através da vida 







vivida para a causa dos outros.  Assim, se um marido e mulher viverem uma vida de serviço para os 


outros, ancorados em Deus como o padrão vertical, o domínio da unificação cósmica é automaticamente 


realizado.  Se eles se unirem deste modo, girarão necessariamente.  Embora girem, não caem.  Não caem 


porque têm o padrão horizontal.  Revolvem à volta do eixo.  É necessário que revolvam.   


Um movimento ocorre quando a força centrífuga e a força centrípeta se unem.  Se vocês se elevarem ao 


estado de abnegação total, girarão automaticamente.  Quando começam a revolver, o eixo eleva-se e, 


quando desce, uma reacção automática ocorre.  Assim, move-se para cima e para baixo – move-se como 


a respiração.  Quando uma pessoa, em tal forma aperfeiçoada, estabelece uma família no mundo 


celestial, ela torna-se a base das famílias do Reino do Céu, e uma tal fundação impedirá que caiam.  


Podem viver eternamente com os Verdadeiros Pais.  Então, quando o vosso coração está em sintonia 


com os Verdadeiros Pais, esta profunda experiência na vida torna-se a fundação do mundo eterno do 


coração.  Os membros da Igreja da Unificação vivem juntos com os Verdadeiros Pais e Deus.  Eles 


nasceram com o amor dos Verdadeiros Pais.  Uma vez que o amor forma laços eternos, os laços de amor 


não podem ser cortados.  Vocês não se podem esquecer de amor até morrerem.  Mesmo quando os pais 


morrem, morrem com um coração afectuoso para com os seus filhos e filhas.  O mesmo se passa com o 


marido e a mulher.  Não há ninguém que se esqueça de amor antes de morrer.  O amor vai para além da 


morte e torna-se ligado à eternidade.  É por isso que vocês, homens ou mulheres, que receberam vida 


através do amor, não se podem esquecer dos vossos pais, que são a base fundamental do amor.  Se os 


vossos pais são a raiz, e vocês o tronco, os vossos filhos e filhas são os rebentos.  Quando eles se 


multiplicarem e expandirem, formarão as esferas tribal, racial e nacional.  (218-127, 14.7.1991 


 


3.3. O investimento dos Verdadeiros Pais por nossa causa 


 


Vocês pensam que foi fácil ou difícil para os Verdadeiros Pais darem à luz os verdadeiros filhos?  Quão 


difícil é recuperar o que foi perdido?  Tenho estado a avançar, mesmo quando indivíduos, famílias, e 


tribos inteiras, raças, nações, o mundo, o Céu e a terra, e o mundo espiritual se opõem a mim.  Pensam 


que faço isto para obter lucros de natureza comercial?  Para quê, pensam vocês, faço eu isto?  Faço-o 


porque estou a tentar encontrar amor.  Vocês deviam saber que, com o vosso mérito actual, não podem 


estar aqui.  Na realidade, Eu devia expulsá-los à porta, mesmo depois de virem aqui cem vezes e mesmo 


mil vezes!  Contudo, vim aqui para falar com vocês.  Estou a receber todas as perseguições duras.  


Vocês culpam-me dos vossos erros.  Na América, não fiz nada que tivesse contribuído para merecer 


maldição ou oposição, mas continuo a ser amaldiçoado devido às vossas faltas.  Se isto acontecesse no 


mundo lá fora, eu abandonar-vos-ia, mas não o tenho podido fazer.  Quanto ao julgamento no tribunal 


americano, eu não tinha de ir lá.  Podia simplesmente não prestar atenção a isso, mas mesmo assim 


compareci, por atenção a vocês.  Sem mim, vocês serão destruídos.  Por isso, estou a proteger-vos 


enquanto sou atacado.  (116-113, 27.12.1981) 


 


3.4. O que os Verdadeiros Pais esperam de nós 


 


Na Igreja da Unificação há muitas pessoas de diferentes tipos: ocidentais, orientais, pessoas mestiças e 


assim por diante.  Que estão vocês a fazer aqui?  Porque vieram?  Mesmo que se encontrem comigo, 


tudo o que posso fazer é rogar-vos pragas.  Só tenho repreensões para vos dar, mas mesmo assim vocês 


gostam e vêm aqui.  Porquê?  Estão reunidos aqui, à procura de amor.  Vêm para receber verdadeiro 


amor.  Conhecem o sabor.  Isto é como as abelhas que, depois de saborearem o néctar numa flor, voam 


seguindo a fragrância das flores, mesmo durante centenas de quilómetros, sem sentirem que a distância é 


muito grande.  Não é fácil ser Verdadeiros Pais.  Eu transmitiria de boa vontade a autoridade dos 


Verdadeiros Pais, por isso, se existir algum representante que a queira receber, por favor avance.  Nunca 


pensei em tornar-me o Verdadeiro Pai, mas do modo como as coisas vieram a desenvolver-se, não podia 


senão tomar responsabilidade pela Igreja da Unificação.  E no processo encontrei-me na posição do 


Verdadeiro Pai.  Se tivesse sabido desde o princípio que seria o Verdadeiro Pai, é razoável dizer que 







toda a gente teria podido sabê-lo.  Pelo contrário, estava tentando encontrar respostas para os problemas 


fundamentais da vida humana, sem o saber, e cheguei até este ponto como resultado.  À medida que eu 


estava a desenredar estas complicações, a libertação de Verdadeiros Pais teve lugar e vim a saber que 


Deus precisava ser libertado.  Como Ele foi libertado por mim, não pode senão amar-me absolutamente.  


Que têm vocês feito depois de encontrarem os Verdadeiros Pais?  Estou a perguntar-vos o que 


realizaram.  Até agora, eu passei pela família, tribo, e raça, organizando indivíduos, famílias e tribos, 


enquanto tenho estado a ser atacado no mundo satânico.  As nossas famílias organizaram uma tribo.  Isto 


é global.  Agora o mundo satânico não as pode levar e fazer com elas o que lhe agrada.  Porquê?  


Quando as observa cuidadosamente, a sua vida é esplêndida.  Nos dias de hoje, as pessoas do Oriente e 


Ocidente lutam, e mesmo quando se unem, divorciam-se depois de um curto espaço de tempo.  Em 


contraste, as nossas famílias abençoadas vivem bem juntas, durante dez anos, vinte anos ou por mais 


tempo que seja.  (211-323, 1.1.1991)   


 


3.5. O nível que devíamos atingir 


 


Verdadeiros irmãos e irmãs, verdadeiro marido e mulher e verdadeiros pais, que encarnam ao princípio 


dos três mestres, deviam aparecer na vossa família.  Eles são encarnações desse princípio.  Vocês têm de 


ser verdadeiros irmãos e irmãs, para se tornarem verdadeiro marido e mulher, não é verdade?  E 


verdadeiro marido e mulher têm de aparecer para que verdadeiros pais possam aparecer.  Quando vocês 


permanecem na posição de verdadeiros pais, certamente, tornam-se verdadeiro marido e mulher, e, além 


disso, verdadeiros filhos aparecem.  Como companheiros na posição de objecto, eles unem-se com o 


conhecimento e filosofia de mestres, dos seus pais.  Unem-se com os pais através de amor.  Todos os 


elementos e criaturas minúsculas seguem o caminho do amor; eles movem-se em direcção às células que 


podem entrar em contacto directo com o amor que cria unidade com Deus - isto é, os seres humanos.  


Assim, o amor requer sacrifício.  Investimento de si próprio é necessário.  Devido ao princípio universal 


de investir toda a vida, os seres a um nível mais baixo procuram investir todo o seu ser naqueles que 


existem a níveis mais elevados.  Portanto, não é a teoria de evolução de Darwin, mas a lógica da 


absorção através do amor que pode explicar isto.  Quando uma criatura minúscula é usada como 


elemento para criar seres de valor imediatamente superior, quanto se elevará em valor?  (204-129, 


1.7.1990)  


 


Que espécie de religião permanecerá no fim?  É a religião dos Verdadeiros Pais.  Por conseguinte, 


declarei que a religião dos Verdadeiros Pais tem de aparecer.  Declarei que uma religião não se torna a 


religião dos Verdadeiros Pais somente por ter uma longa história.  Declarei que esta religião é a religião 


de servos, a religião ao nível do filho de uma concubina.  Este foi o conteúdo do meu discurso oficial.  


Embora eu declare: “Vocês deviam saber que aquele que recebeu a missão da religião dos Verdadeiros 


Pais é o Rev. Moon, que está a proferir o discurso principal desta conferência, neste pódio”, o mundo 


fica quieto.  Os cristãos estão a fazer um grande espalhafato, falando acerca do boato que eu sou o 


Segundo Advento do Senhor.  A sociedade ocidental concluiu que, se o Senhor vem como um ser 


humano, não pode ser ninguém senão eu.  Vocês também pensam o mesmo?  Ou, pelo contrário, estão a 


dizer: “As pessoas dizem que o Rev. Moon é o Senhor, na Sua Segunda Vinda, embora ele seja 


exactamente como eu, falando coreano, etc.  Como é que ele fala tão depressa?” não estão?  Falo 


depressa porque estou a tentar cumprir um horário muito ocupado.  Tenho de falar depressa para poder 


capturar coisas que estão a correr.  Por isso, estudei como falar depressa.  Também em japonês e inglês, 


ninguém me pode bater.  Então, é bom ou não que vocês me tivessem encontrado?  Se é bom que me 


tivessem encontrado, deviam proceder bem.  (214-175, 2.2.1991) 


 


 


 


 







4. Graça e Realização Pessoal 


 


4.1. “Verdadeiros Pais” é uma designação que apareceu pela primeira vez 


 


Para que a Vontade de Deus possa ser realizada, pais têm de aparecer; não pais caídos, mas Verdadeiros 


Pais.  Não é possível encontrar Verdadeiros Pais sem nunca se ter pensado neste conceito.  Isto é uma 


designação que apareceu na história pela primeira vez.  Mesmo uma revolução não se compara com este 


facto.  Este é um acontecimento extraordinário e miraculoso, sem precedentes na história.  O facto que 


vocês vieram a aprender a designação “Verdadeiros Pais” e a dizer a palavra “verdadeiros” é possível, 


porque eles apareceram com o amor que ultrapassa o amor de inúmeros pais que vieram e morreram até 


agora – o amor que não pode existir mais que uma vez.  Vocês podem dizer as palavras Verdadeiros Pais, 


porque eles têm um tal padrão.  A relação de amor deles, nesta altura, representa o padrão mais elevado, 


no qual um ser humano recebe finalmente o amor de Deus pela primeira vez.  Este é o lugar do ideal 


mais elevado que não pode ser imaginado nem mesmo por Jesus.  Até que este ponto fosse atingido, o 


preço foi pago no curso da história.  Satanás, sabendo que seria fundamentalmente derrotado uma vez 


que Verdadeiros Pais aparecessem, tentou evitar que isso acontecesse e que esse tempo nunca chegasse.  


Como o falso pai, ele tentou conseguir isto pelo sacrifício de inúmeras pessoas e fazendo-as pagar o 


preço de sangue por todos os meios.  Até este dia chegar, sacrifícios horríveis foram feitos.  Tem havido 


uma história de Satanás que sacrificou, como indivíduos, famílias, raças, nações e mundo, todos os 


crentes que tentaram seguir este caminho, defendendo esta filosofia.  Vocês deviam saber quão horrível 


foi o preço em sangue pago pelos nossos antepassados e irmãos e irmãs, que procuraram bondade e 


prosseguiram o caminho da verdade e o caminho que conduziria aos Verdadeiros Pais.  (67-225, 


27.6.1973) 


 


4.2. O aparecimento de Verdadeiros Pais é o evangelho de todos os evangelhos 


 


Se vocês quiserem encontrar o mundo da utopia, onde têm de ir?  Sem passarem pelo amor da família 


original, não é possível encontrá-lo.  A ponte de amor entre o mundo espiritual e o mundo físico abriu-se, 


porque liguei, por intermédio do amor de Deus e dos Verdadeiros Pais, o Domínio Indirecto com o 


Domínio Directo.  Como o nosso Princípio Divino ensina, o Domínio Directo e o Domínio Indirecto 


estão divididos do modo como Deus os estabeleceu.  Então como podemos uni-los?  Isto só é possível 


com amor.  A única altura em que se unem é quando os seres humanos, Adão e Eva, atingem a 


maturidade.  Nessa altura, verdadeiro amor horizontal aparece automaticamente.  Quando eles se 


abraçam, dizendo: “Oh, tu és o meu companheiro”, verdadeiro amor aparece no centro deste casal.  


Quando um amor positivo aparece em perfeição, um negativo está destinado a aparecer imediatamente.  


Quando o amor positivo desce para o amor negativo e eles se relacionam entre si, determinam o modelo 


de verdadeiro amor.  Então tudo é completado.  Quando verdadeiro amor aparece, tudo se segue 


automaticamente.  Somente verdadeiro amor resolve tudo.  Deste modo, o mundo é convertido na esfera 


da utopia.  Onde começa o verdadeiro amor?  Começa com Verdadeiros Pais.  Este é o evangelho de 


todos os evangelhos.  Embora haja boas palavras no mundo; embora “marido” e “esposa” sejam boas 


palavras, não existe melhor evangelho que o de Verdadeiros Pais porque, no mundo da Queda, 


verdadeiros marido e mulher não aparecerão sem que Verdadeiros Pais apareçam primeiro.  (131-187, 


1.5.1984) 


 


Esta Verdadeira Família foi encontrada como resultado de passar pelo pior sofrimento de todos os 


sofrimentos, a pior dificuldade de todas as dificuldades, e o pagamento do preço mais elevado de todos 


os preços de sangue, no curso da história.  A história pagou tais miseráveis condições de expiação, 


porque o sofrimento histórico pode ser resolvido e a morte libertada, quando esta Verdadeira Família é 


encontrada.  Deste modo, o facto de esta Verdadeira Família ter aparecido nesta terra, é a causa de 


alegria e valor incomparáveis.  Para formar uma tal Verdadeira Família, tem de haver Verdadeiros Pais.  







Ao mesmo tempo, tem de haver marido e mulher verdadeiros.  Eles têm de formar um verdadeiro casal 


para dar nascimento a verdadeiros filhos.  Estes verdadeiros pais não deviam ter condição para a 


acusação de Satanás.   


O marido e mulher verdadeiros não deviam criar uma condição para a acusação de Satanás, e em 


seguida lamentar-se.  Também, os filhos que pertencem a uma verdadeira família não podem ser filhos e 


filhas dela, se criarem uma condição de acusação no mundo satânico.   


Vocês estão a usar e conhecem as palavras “Verdadeiros Pais”.  Ninguém na história tem sido capaz de 


chamar ou pensar acerca desta designação “Verdadeiros Pais”.  Por isso, hoje, vocês estão numa posição 


mais feliz e mais nobre que a de qualquer outra pessoa na história.  Até agora, aqueles que procuraram 


Verdadeiros Pais trabalharam duramente e fizeram sacrifícios tremendos para estabelecer a fundação 


para a Sua vitória.  Considerando isto, vocês deviam saber que as palavras “Verdadeiros Pais” 


pressagiam a máxima bênção para a humanidade, no tempo presente.  Através de Verdadeiros Pais a 


história é governada.  Eles determinam a ligação interna que pode subjugar Satanás.  Neles, é finalmente 


definido o casal central que pode libertar Deus pela conquista de Satanás, o qual está a dominar o mundo 


externo.   


Por conseguinte, vocês deviam primeiro estar gratos por este benefício espantoso de viver com 


Verdadeiros Pais e seguir as suas instruções.  Se há um modo de seguir o mesmo caminho que 


Verdadeiros Pais, mesmo pelo sacrifício da vida inteira, nada fará a humanidade mais feliz.  Se há um 


soldado que marche em direcção ao campo do inimigo, seguindo as ordens de Verdadeiros Pais, ele será 


um soldado sagrado que permanece no cume mais elevado da esperança desejada pela humanidade e sob 


a atenção plena do Céu, da terra e da história.  Se vocês estão na posição de lutar em nome dos 


Verdadeiros Pais ou em nome da nação e raça, esse coração permitirá que a nação abra o portão do 


jardim da felicidade pela primeira vez.  A nação e povo de esperança, que podem marchar e celebrar em 


conjunto a glória da vitória, aparecerão.  Considerando tudo isto, vocês deviam, uma vez mais, ter 


consciência que são os porta-bandeiras do coração dos Verdadeiros Pais, e que podem reviver a história 


e julgar novamente o mundo da morte.  (43-142, 29.4.1971) 


 


4.3. Verdadeiros Pais garantem o futuro 


 


O título Verdadeiros Pais, usado na Igreja da Unificação, é um título extraordinário.  Certamente, o 


Princípio tem um profundo conteúdo.  Pode garantir a confiança no futuro e dar-lhe um significado.  


Também, se existir um ponto original que possa garantir valor na esfera da realidade, esse ponto deriva 


deste título.  Então, que temos de fazer?  Temos de nos unir completamente.  Com quem?  Vocês não 


deviam unir-se centrados em vós próprios.  Nem deviam tentar unir-se com a vossa família como centro, 


atraindo para ela os Verdadeiros Pais.  Pelo contrário, deviam ser atraídos pelos Verdadeiros Pais.  Ao 


serem atraídos, não deviam vir sozinhos, mas deviam trazer os vossos pais, marido e mulher, juntamente 


com vocês.  Além disso, deviam trazer convosco os vossos filhos e mesmo os vossos bens materiais.  


Deviam unir-se deste modo.  (35-274, 25.10.1970 


 


4.4. O valor de Verdadeiros Pais 


 


A finalidade da providência de Deus tem um foco.  É precisamente o ponto onde o ideal de Deus é 


realizado, onde podemos encontrar os Verdadeiros Pais perdidos.  Assim, esta fundação é o centro de 


tudo.  Essa posição é conhecida como a posição dos Verdadeiros Pais.  Tem havido muitas posições na 


história, mas esta é a mais valiosa.  Pensem na sua importância.  Todos os santos lutaram por isto, por 


esta fundação.  Deus considera-a importante, e o mesmo acontece com todos os espíritos no mundo 


espiritual.  Portanto, toda a humanidade nesta terra devia também compreender a sua importância.  


Vocês não compreenderam o seu verdadeiro valor.  Não pode ser trocado mesmo por um diamante do 


tamanho de uma porção de terreno.  Não seriam capazes de o atingir, mesmo que oferecessem a 


América inteira a Deus, como uma oferta sacrificial.       







Quão felizes serão, se puderem ver esse lugar directamente com os vossos próprios olhos!  E quão 


miseráveis serão, se não o puderem ver!  Deviam pensar de novo, profundamente, acerca disto.  Assim, 


os olhos de Deus, de todos os espíritos e de todas as pessoas têm de estar focados nisto.  Quando se olha 


para a história, deste ponto de vista, ela não tem sido uma verdadeira história.  Não há nada nela ligado 


com isto.  Uma vez que este lugar é o dos primeiros antepassados, antes da Queda, não pode haver 


história caída depois dele.  Um novo conteúdo começa a partir deste ponto.  Por outras palavras, o centro 


de tudo, a substância de tudo, e o resultado de tudo começarão a partir daqui.  Aqueles que podem 


participar nisto serão os primeiros vencedores na terra.  A partir daqui, podemos começar a formar uma 


família centrada no amor de Deus, derrotar a soberania de Satanás, e construir um novo Reino do Céu 


nesta terra.  Além disso, o fruto da história aparecerá a partir daqui.  Este lugar é o centro do mundo 


inteiro e o ponto de começo do futuro.  A partir daqui, a perfeição da história passada ocorrerá, a 


perfeição da história presente será preservada, e a perfeição do mundo futuro começará.   


Se vocês segurarem este ponto, este lugar, podem conquistar tudo.  Então, quão grande tem de ser o seu 


valor!  Quão esplêndido será, quanto vocês o amarão, e quanto o louvarão e respeitarão!  Este lugar tem 


de ser o lugar mais elevado.  É inaceitável que não seja colocado na posição mais elevada da história.  


Todas essas pessoas extraordinárias, por mais extraordinárias que sejam, não se podem comparar com 


isto.  Quando vocês o virem, certamente se sentirão profundamente comovidos de alegria.   


Já alguma vez dançaram num sonho, enquanto estavam a dormir?  Sempre que pensarem neste lugar, 


nesta posição, terão esse tipo de emoção e serão capazes de dançar mesmo durante o vosso sono.  O 


vosso coração devia ser atraído para este lugar, mais do que para quaisquer outros lugares, a vossa vida, 


ou qualquer outra coisa.  Deviam querer vê-lo de novo, querer viver nele, e sentir que não podem viver 


sem ele.  (52-94, 23.12.1971 


 


Para que alguém seja o pai, o Céu e a terra têm de responder em harmonia.  Ele tem de ir para o mundo 


celestial e ter uma confrontação com Deus.  Adão tornou realidade em não realidade por ter dito “sim” a 


algo ao qual Deus tinha dito “não”.  Por esta razão, sem reconhecer uma não realidade como uma 


realidade, não será possível recuperar o padrão original.  Quem quer que fisicamente resolva todos os 


problemas, no processo de se tornar Verdadeiros Pais no Céu e na terra, ilumina o Céu e a terra, liberta 


todas as complicações históricas, e retira o prego do coração de Deus.  A libertação de amor desejada 


por Deus consiste em regozijar-Se, dançar, e rir, enquanto abraça e ama estes filhos e filhas.  Altos gritos 


de vitória por todos os seres em pleno júbilo permearão toda a criação e todo o Céu e a terra.   


Sem sugerir algo afirmativo, onde existe uma negação, o pai não pode vir para a terra.  Assim, quão 


sério é isto?  No mundo celestial, Confúcio, Buda e Jesus reúnem-se para fazer este tipo de teste.  O 


Messias rejeita e anula tudo isto e vai para uma declaração de intenções com Deus.  No ideal de Deus da 


criação, existe um coração que não pode ser expresso por palavras.  Adão devia compreender isto, por si 


próprio, no período de perfeição, e subjugar o diabo.  Ele devia ser o soberano da libertação.  Adão é o 


governante de todas as nações, o mestre da salvação, e aquele que pode ser o filho mais velho, entre 


todos os irmãos e irmãs.  A oposição do mundo satânico colocou o mundo espiritual em caos durante 


quarenta dias.  Como Deus é o juiz, ele tem de passar julgamento imparcial.  Foi lá que recebi o 


veredicto de vitória e vim para a terra.  (215-86, 6.2.1991) 


 


4.5. Devíamos estar gratos 


 


Como podemos demonstrar gratidão a Deus, aos Verdadeiros Pais e à nossa igreja?  Como podem vocês 


demonstrar gratidão pela vossa recriação? Depois do processo pelo qual passei, aparecerá uma 


Verdadeira Família.  Nas fases seguintes aparecerão uma nova tribo, uma verdadeira nação, um 


verdadeiro mundo, um verdadeiro universo, um verdadeiro cosmos e, finalmente, Deus aparece.  Este é 


o nosso objectivo final.  Depois da Queda, os seres humanos herdaram a linhagem de Satanás.  Este é o 


problema.  Durante inúmeras gerações, em vez de receber a linhagem de Deus, a humanidade recebeu a 


linhagem de Satanás.  Assim, como podemos liquidar esta linhagem satânica?  Estou a perguntar como 







podemos liquidar a linhagem suja de Adão e Eva, herdada depois da sua Queda?  Os Verdadeiros Pais 


são aqueles que vieram com amor, vida e linhagem verdadeiros, de modo a liquidar isto.  Eles têm 


estado a criar nova vida, usando a linhagem satânica como adubo.   


Mas na nova era de ressurreição, o corpo cresce baseado no amor, vida e linhagem de Deus, usando 


verdadeiro amor como adubo.  Deste modo, um lado desaparece e o outro prospera.  A partir daqui, 


Deus está presente e Satanás é separado para sempre.  Ninguém conhece a mágoa que existe no coração 


de Deus.  Só podemos saber isto porque Ele apareceu na história e, através de mim aqui, revelou a 


profunda missão; de outro modo não saberíamos.   


Quão extraordinário isto é!.  Mesmo Jesus não o sabia; ou mesmo que o tivesse sabido, não pôde revelar 


o seu coração.  Também, nenhuns líderes religiosos estavam cientes deste segredo do universo.  Eu vim 


aqui, perante o mundo, para revelar os segredos do universo, pela primeira vez na história.  De agora em 


diante, devíamos mudar a nossa direcção da fundação individual para a nacional.  Se o presidente de 


uma nação, se arrepender do seu passado e der uma reviravolta completa, será perdoado por Deus.  Isto 


pertence à nova tradição de Deus e assinala uma nova linhagem.  Senão, não podemos separar-nos de 


Satanás.  Isto também significa a cerimónia da transferência da linhagem, que tem lugar antes da 


cerimónia da Bênção da Igreja da Unificação.  


No princípio, o amor, vida e linhagem verdadeiros uniram-se a coisas sujas do mundo satânico, através 


da Queda.  Agora estamos ligados horizontalmente ao amor, vida e linhagem verdadeiros de Deus.  Isto 


significa uma conversão de cento e oitenta graus.  Não podemos depositar as nossas esperanças na 


América ou neste mundo, que estão ligados ao lado satânico.  A humanidade inteira seguiu os mais 


pecaminosos pais satânicos, desde o princípio, mas agora a direcção deu uma volta completa de cento e 


oitenta graus, para o princípio.  Este lugar é o ponto de partida e o ponto zero.  Neste lugar não há 


significado, existência, conceito, tradição e cultura.  Isto é recriação.  Deus criou primeiro todo o 


ambiente e criou os seres humanos com solo, água e ar.  Nessa altura os seres humanos não tinham 


conceitos fixos.  Era um ponto zero.  Hoje, estamos a dar meia volta, da tradição de Satanás.  Estamos a 


dar meia volta e a renascer.  A primeira a renascer não é a nação, mas os pais.  A seguir, vêm irmãos e 


irmãs.  Em terceiro lugar, vêm marido e mulher; e em quarto, os filhos.  Deus quer três gerações, mas 


não as teve.  A primeira geração é Deus, a segunda Adão e Eva, mas Deus não teve a terceira geração 


até agora, porque a humanidade não se tem estado a multiplicar sob Ele, mas pertenceu só a Satanás.  


Este Satanás é um inimigo de amor.  Como pode esta linhagem ser liquidada?  Vocês não nasceram 


como japoneses ou cidadãos de qualquer outra nação, mas como companheiros de Deus.   


Qual devia ser o foco das nossas vidas?  O amor, vida e linhagem de Deus – estas três raízes são o 


padrão.  Então, por quê devíamos estar gratos?  Não se está grato por uma vida confortável, mas por 


carregar uma cruz.  Se um exército derrotado está a sangrar e a decompor-se com mau cheiro, quem 


enterrará os mortos?  Quem treinará os sobreviventes e fará deles um exercito regular?  Também, se não 


houver nada para comer, que se devia fazer?  Deviam simplesmente ser mortos?  Não.  Vocês pensaram 


que a vitória tornaria tudo agradável e simples, mas, na realidade, terão de carregar uma cruz maior.  O 


tempo de celebração só virá depois de tudo ser resolvido; depois de ser reconstruído.  A felicidade só 


virá depois de se ter estabelecido uma nova família, uma nova nação e um novo mundo.   


Por mais difícil que seja, se existe uma via férrea para o mundo eterno, a terra natal original, esta via 


férrea e a vida férrea na minha vida têm de ter a mesma largura.  Tem de ser a mesma que a via férrea 


para o mundo espiritual.  E no vosso caso?  Pensam que a via férrea na vossa vida actual é a mesma que 


a do mundo espiritual?  Podem correr para Deus tal como estão?  Verdadeiros Pais são necessários para 


tornar a vida férrea igual.  (215-171, 17.2.1991) 


 


4.6. A nossa ligação aos Verdadeiros Pais é um destino 


 


Nós, seres humanos, somos completamente insensatos, mas Deus, que é mais que cem por cento sábio, é 


nosso amigo, e os nossos antepassados, no mundo espiritual infinito, são os nossos companheiros e 


exército de apoio.  Estou satisfeito por pensar acerca disto.  Conheço a sensação de tomar riscos na linha 







de frente, como a altura em que David estava em frente de Golias.  É uma sensação de coragem e 


confiança.  Se lutar em cem guerras posso vencê-las todas, porque Deus me está a proteger.  Tornei-me 


realmente esta espécie de pessoa, porque pensei: “Se eu for atacado, será o meu oponente que será 


destruído, e não eu”,.  Tal como Deus me educou deste modo, eu tenho a responsabilidade de vos educar 


do mesmo modo.  Portanto, vocês têm de herdar o destino de se tornarem pessoas sábias.  Isto não é um 


trabalho recebido, mas um trabalho de destino.  Ser Verdadeiros Pais e filhos de Verdadeiros Pais é um 


destino que não muda por toda a eternidade.  Ninguém se pode separar disto.  Temos de percorrer este 


caminho durante mil e mesmo dez mil anos.  Não há dois caminhos, mas um só.  Não há outro método 


ou caminho secreto.  Temos de percorrer este caminho.  (203-192, 24.6.1990) 


 


4.7. Temos de cumprir a nossa responsabilidade 


 


Que temos de fazer para passar pelos doze portões de pérola do mundo espiritual?  A questão é quantas 


pessoas podemos libertar de Satanás na terra e ajudar a tornarem-se cidadãos do Céu, antes de entrarmos 


no mundo espiritual.  Para conseguir isto temos de derramar lágrimas, sangue e suor, com um coração de 


verdadeiro amor pela causa da recriação.  Sem passarmos pelo processo de investir um coração melhor 


do que o de pais satânicos, marido, mulher e filhos, com verdadeiro amor de recriação e cheios de 


lágrimas, sangue e suor, não podemos trazer as pessoas para o Reino do Céu.  Vocês deviam saber que o 


seu número determina todas as condições que vos permitem aproximar-se de Deus, em glória, no outro 


mundo.  Através da minha vida, tenho vivido não só para a nação mas para o mundo.  Porquê?  Porque, 


mesmo aqueles que estão no mundo espiritual deviam receber o benefício de Verdadeiros Pais.  No dia 


um de Fevereiro, na prisão de Danbury, conduzi uma cerimónia para abrir os portões do inferno e do 


Céu.  Tive de preparar tudo para abrir esses portões.  Por isso, também tive de ir para a prisão.  Tenho de 


passar por grande sofrimento e tribulações, e atravessar o monte de amargo sofrimento, deste modo.   


Por mais vasto que o oceano seja, eu devia atravessá-lo mesmo a nadar.  Por mais altas que as 


montanhas sejam, devia atravessá-las ainda que se tratasse dos Himalaias, cobertos de neve, mesmo a pé 


descalço.  Do mesmo modo, estabeleci todas as fundações de vitória, indo para além da miséria da 


própria história.  Passei por um caminho de sofrimento tão grande, onde o próprio diabo não podia de 


modo nenhum seguir-me e, assim, não teve outra alternativa senão desertar.  Em vossa casa os vossos 


filhos e filhas estão numa posição solene.  Eles são um segundo Deus.  O avô e avó representam o 


passado, na posição de Deus; a mãe e pai representam o tempo presente; e os filhos e filhas representam 


o futuro.  Devíamos poder servir estes representantes das três eras, como as manifestações passadas, 


presentes e futuras de Deus.  Aqueles que enganam os seus filhos e filhas, mulher, marido, e pais, irão 


para o inferno.  A família, nação, Céu e terra devem ser ligados pela essência de verdadeiro amor, com o 


qual investimos mesmo a nossa própria vida e nos esquecemos que o fizemos.  Não há mais nada que 


faça essa ligação.  O segredo da unificação da minha nação reside no número de pessoas celestiais que 


restaurei, com um coração que tenha tal essência de amor. 


Mesmo que vocês vão para outro país, deviam oferecê-lo primeiro ao Céu, devotando todos os vossos 


esforços por essa nação para que não fique atrás de outras nações – como se estivessem a unificar o 


vosso próprio país.  Na Era do Antigo Testamento, todas as coisas foram oferecidas; na Era do Novo 


Testamento foram filhos e filhas; na Era do Testamento Completo, são os nossos próprios casais; e em 


seguida vem Deus.  Devido à Queda, não pudemos viver com Deus na terra.  Separámo-nos de Deus e 


servimos Satanás.  Então, agora devíamos viver com Deus e ligar tudo o que foi desligado.  Por 


consequência, os vossos bens materiais não são realmente vossos.  As coisas correspondem à Era do 


Antigo Testamento, e filhos e filhas correspondem à Era do Novo Testamento.  Na Era do Antigo 


Testamento, coisas foram sacrificadas para pavimentar o caminho para os filhos e filhas.  E é para trazer 


Deus para esta terra que o Senhor, na Sua Segunda Vinda, o Verdadeiro Pai, está a sofrer.  Como 


trouxemos Satanás para a terra, ela transformou-se no inferno.  Temos de trazer Deus para aqui, com 


verdadeiro amor.  A recriação é cumprida através de verdadeiro amor, que investe continuamente e se 


esquece que investiu.  Todas as coisas, filhos, e nós próprios, que podemos servir Deus, têm de ser 







ligados através de verdadeiro amor e reconhecidos como possessões de Deus.  Quando as coisas são 


ligadas a verdadeiro amor, vocês receberão novamente o vosso quinhão e passarão a pertencer à era dos 


bens dos filhos.  Elas serão distribuídas à mãe, pai e filhos, como os seus bens.  (211-352, 01.01. 1991) 


 


5. O que precisamos fazer 


 


5.1. As nossas responsabilidades 


 


Vocês estão a percorrer o caminho da restauração como indivíduos, mas não caminham sozinhos.  Estão 


sempre a percorrê-lo no nome de Verdadeiros Pais.  De outro modo, não serão capazes de preparar a 


fundação da sua vitória, aos níveis tribal, racial, ou nacional.   Deviam saber claramente que, para 


prosseguirem correctamente em nome de Verdadeiros Pais, se eles vão estabelecer o padrão espiritual de 


vitória ao nível mundial, vocês deviam estabelecer o padrão de vitória ao nível nacional.  Agora, que o 


padrão de vitória de Verdadeiros Pais foi estabelecido espiritualmente, precisamos estabelecer o seu 


padrão de vitória na terra.  Vocês estão a levar a cabo, em seu nome, a responsabilidade de ir para além 


do nível racial.  Para explicar isto de outro modo, se vocês vão para além do nível nacional, em direcção 


ao nível mundial, os Verdadeiros Pais precisam estabelecer espiritualmente o padrão de vitória cósmica.  


O Senhor, que vem para nós na posição de Verdadeiro Pai, tem de carregar primeiro, espiritualmente, a 


cruz que temos de carregar, triunfar substancialmente, e tomar responsabilidade por tudo.  Esta é a 


dificuldade de restaurar pais.   


Então, quando olhamos para o Céu, terra e pessoas, foi o Céu alguma vez capaz de servir os vitoriosos 


Verdadeiros Pais?  Ainda não.  A terra já os serviu?  Ainda não.  A humanidade já os serviu?  Ainda não, 


mas está no processo de fazê-lo.   


Então, é só suficiente servir e apoiar Verdadeiros Pais?  Não é.  Depois de servirmos e apoiarmos 


Verdadeiros Pais, precisamos restaurar uma verdadeira família, tribo, raça, nação e o mundo.  O povo de 


Israel tinha sido preparado para isto.  Para permanecer perante Verdadeiros Pais, como verdadeiros 


filhos, há que cumprir os cursos de restauração dos filhos, aos níveis individual, de família, tribal, racial 


e nacional.  Só depois de completar os cursos de restauração dos pais e filhos aos níveis individual, 


familiar, tribal, racial, e nacional e de estabelecer a condição que pais e filhos se uniram e triunfaram, 


podemos finalmente acabar a restauração nacional e fazer um novo começo em direcção ao estágio 


global.   


Então, qual é a missão da Igreja da Unificação, e em que posição estão vocês, que vieram para a igreja?  


Vocês, que foram chamados para a Igreja da Unificação, dirigida por mim, estão na posição de terem de 


desenvolver fisicamente na vossa geração os seis mil anos da história cheia de sofrimento.  Que tipo de 


determinação temos de ter?  Onde está o objectivo para o qual temos de caminhar?  Temos de 


estabelecer a nação de Verdadeiros Pais numa fundação mundial e global.   


Este mundo ainda está cheio de sofrimento, dor e lágrimas, e temos de os remover tão rapidamente 


quanto possível.  Esta é a responsabilidade e missão da nossa Igreja da Unificação.  Por isso, como 


vocês estão agora no caminho que devem seguir, não deviam olhar para trás, como fizeram os israelitas 


quando caminhavam em direcção a Canaã.  Deviam ter essa disposição tanto no corpo como na mente.  


Que esperança devíamos ter?  Devíamos ter a esperança sincera de verdadeiramente apoiar e servir os 


Verdadeiros Pais, que vêm para esta terra no nome de Deus.  Ao servi-los, não devíamos desejar servi-


los quando a fundação vitoriosa já estiver estabelecida e todas as pessoas os admirarem e respeitarem; de 


preferência, devíamos desejar apoiar e servir os Verdadeiros Pais enquanto eles percorrem o curso de 


sofrimento.  Os nossos antepassados têm o coração despedaçado pela dor de não poderem assistir aos 


Verdadeiros Pais, enquanto eles percorrem a história de sofrimento.  A esperança de toda a humanidade 


consiste em poder apoiar e servir sinceramente Verdadeiros Pais.  Assim, em vez de os tentar servir em 


glória, devíamos ser verdadeiros filhos e filhas de piedade filial, para os servir em tormento.  Para 


sermos tais verdadeiros filhos e filhas de piedade filial, devíamos poder dizer, mesmo em dificuldade, 


frustração, e miséria, que provoca altos gritos: “Querido Céu, que me estás a guiar, os Verdadeiros Pais 







estão a percorrer um caminho de sofrimento e cruz mais severos que os de Jesus, assim, como alguém 


que os serve, aceito qualquer tipo de cruz pesada como algo que é de esperar.  Dou louvores pela minha 


situação, por isso não Te preocupes comigo”. 


Por outras palavras, devíamos poder indemnizar, por nós próprios, as preocupações, dor e sofrimento 


que temos, em vez de os dar ao Céu para suportar.  Só então podemos ser enxertados, ao nível individual, 


à vitória que os Verdadeiros Pais conquistaram para nós, ao nível individual.  Presentemente, as nossas 


famílias abençoadas estão espalhadas por toda a parte na Coreia.  Porquê as espalhei eu?  Deus trabalha 


com a raça coreana de trinta milhões de pessoas e a península coreana inteira, e os Verdadeiros Pais vêm 


para esta raça coreana e para esta península da Coreia. 


A inteira península coreana de três mil ri, todas as aldeias e montanhas, e todos os campos e vales 


desejam servir os Verdadeiros Pais, porque servi-los é o desejo da história.  Assim, os filhos deviam 


estabelecer modelos de indemnização individual e familiar e tornar-se os representantes físicos dos 


Verdadeiros Pais, que a aldeia possa desejar servir sem arrependimento.  Evidentemente que os 


Verdadeiros Pais que vieram, estão no centro e estabelecem uma relação espiritual com o todo, mas 


como só têm um corpo, não se podem relacionar pessoalmente com toda a gente.  Por isso, aqueles que 


são designados para se relacionarem com todas as pessoas, como os representantes físicos dos 


Verdadeiros Pais, são famílias abençoadas.  Os Verdadeiros Pais têm a responsabilidade de ir para além 


desta nação e carregar a cruz mundial.  Por conseguinte, a cruz racial devia ser carregada pelas famílias 


abençoadas, que estão espalhadas localmente, e na posição de verdadeiros filhos.  Todas as famílias 


abençoadas têm de servir como fundações tribal e racial, para que a história celestial possa atravessar as 


colinas da vitória com esta raça.  (13-288, 12.4.1964) 


 


Devíamos amar os Verdadeiros Pais, separar Satanás, com base no modelo de amor original, e cumprir a 


nossa responsabilidade de ir para além do modelo de perfeição ao nível mundial.  (137-116, 24.12.1985) 


 


5.2. A nossa missão 


 


No futuro precisamos estabelecer uma fundação para servir os Verdadeiros Pais e reunir em frente deles 


os irmãos e irmãs do mundo.  Como antepassados tendo tal responsabilidade, removamos o caminho da 


cruz e perseguição que possa abrir-se para os nossos descendentes.  Esta é a nossa missão original.  (20-


135, 1.5.1968) 


 


Quando Deus permanece na posição do Pai, unificando o mundo humano, e na fundação onde os 


mundos Caim e Abel se uniram completamente, Ele pode finalmente aparecer como o Senhor de toda a 


criação e como o Pai.  Todas as pessoas que vivem hoje nesta terra são como filhos que vivem sem os 


seus pais.  Como tal, estão a lutar entre si .  Por esta razão, Deus tem de aparecer como o Pai e ensiná-las, 


dizendo: “Aqueles com quem vocês estão a lutar são os vossos irmãos mais velhos e mais novos”.  


Ninguém senão Deus sabe isto.  Verdadeiros Pais ideais desapareceram por causa dos falsos pais, e a 


fundação para a posição de filhos ideais foi perdida e sacrificada a Satanás.  Portanto, pais ideais têm de 


aparecer agora, e o tempo chegou quando Deus pode educar novamente filhos ideais.  Uma religião com 


esta missão tem de aparecer.  Esta religião é a Igreja da Unificação. 


Então, de que se vangloria a Igreja da Unificação?  Devíamos vangloriar-nos das vitórias dos 


Verdadeiros Pais.  Em seguida, verdadeiros filhos têm de ser reunidos.  Verdadeiros Pais não deviam 


amar unicamente a sua tribo, mas deviam ser globais e universais.  Verdadeiros filhos não dizem: “Só 


conheço o povo americano”.  Não deviam fazer isso.  Deviam transcender sentimentos nacionais.  Em 


que nome?  No nome de Deus?  Em que nome ocorreu a Queda?  Em nome de Satanás.  Devíamos saltar 


acima da linha da Queda em nome de Deus.  Assim, Deus devia estar acima da nossa cabeça e dar-nos 


ordens directas, tal como Ele estava acima da cabeça de Adão.  Então, o caminho da Igreja da 


Unificação é reunir através do mundo pessoas com a verdadeira linhagem, ligadas aos Verdadeiros Pais 


não caídos e a Deus, e organizar um novo mundo.  Desse modo, uma família será uma tribo, uma tribo 







será uma raça, e uma raça, uma nação, expandindo-se assim para o mundo.  O mundo da Queda tem 


estado a afundar-se.  Agora temos de fazer um novo começo e subir.  Tem de haver um tempo em que o 


mundo caído e o novo mundo se encontram e as coisas seguirão o caminho contrário.  A questão é saber 


quando seremos ligados à linha central.  (86-229, 31.3.1976) 


 


A nossa Igreja da Unificação tem Verdadeiros Pais, mas em que posição estão?  Eles só são Verdadeiros 


Pais na Igreja da Unificação, e não foram para além dos níveis da nação e do mundo.  Por assim dizer, 


os diabos da nação e do mundo ainda permanecem e estão a apontar espingardas para os Verdadeiros 


Pais.  Portanto, a nossa Igreja da Unificação está a empreender um movimento para expandir a esfera de 


Verdadeiros pais, agora limitada à igreja, à nação, mundo, e mundo espiritual.  Este é o movimento da 


nossa Igreja da Unificação.  Agora o tempo está a aproximar-se.  O ambiente em que Verdadeiros Pais 


podem receber as boas vindas, como pais nacionais, está agora a aproximar-se.  (124-309, 1.3.1983) 


 


6.Coisas que Devíamos Estimar como a Nossa Própria Vida 


 


6.1. A teimosia é inaceitável 


 


O que vocês têm são certamente pedaços de ouro, mas são pedaços de ouro misturados com areia, num 


minério ou no solo.  Por conseguinte, precisam ser postos no forno e fundidos.  Têm de ser calcinados.  


Este é o procedimento modelo.  Então, quando os grânulos de ouro se fundem, dirão eles: “Oh, que 


bom”, ou farão um grande espalhafato, dizendo: “”Oh, não, estou a morrer, estou a morrer”?  Embora 


digam que morrerão, pedaços de ouro não morrem realmente.  Se vocês quiserem ser puros, têm de 


negar-se até noventa e oito por cento de vós próprios.  Aquilo que vos pertence só são dois por cento.  


Assim, que pensam que precisam fazer?  Quão miserável isto é!  Pensem sobre se a vida de Moonies é 


miserável ou feliz.  Então, é o Rev. Moon, o líder dos Moonies, feliz ou miserável?  Tenho esperança 


que embora eu fosse miserável no princípio, serei feliz mais tarde.  Quando existe perseguição, vocês 


deviam pensar: “Estou a ir para o forno.  Isto está a acontecer porque ainda não sou perfeito”.  Se 


perseguições vierem, que venham.  Se as pessoas nos quiserem perseguir, que nos persigam!  Vocês 


deviam querer estar dentro do forno, até que se tornem ouro puro.  É deste modo que se podem tornar 


ouro puro rapidamente.  Então, quanta perseverança pensam vocês que têm de ter aqueles que estão a 


percorrer o caminho de abandonar os seus noventa e oito por cento e tornar-se ouro cem por cento puro?  


Quanta dor pensam vocês que eles terão?  Mas mesmo assim, devem ter a convicção de marchar em 


frente. 


Mesmo que as pessoas do mundo vos avaliem como sendo ouro cem por cento puro, a questão é saber se 


Deus vos avaliará como ouro puro, quando vos segura com uma pinça.  Esta é a preocupação.  E se eu 


vos disser que serei mais rigoroso na minha avaliação que Deus?  Serei mais rigoroso.  Então, não devia 


haver impureza ou teimosia.  Deus não se afirma a Si próprio?  Deus também se afirma a Si próprio.  


Para eu ser mais puro, devia estar livre de toda a teimosia.  Então, serei cem por cento ouro puro e irei 


para um lugar mais elevado que o ouro puro avaliado por Deus.  Podemos pensar deste modo.  Se 


estivermos total e eternamente livres da mente assertiva, que pensa no eu como o centro, podemos ser 


algo com uma pureza maior que cem por cento.   


Que é ouro puro?  Refere-se a uma forma original, sem uma única impureza envolvida.  Assim, um país 


onde as pessoas vivem completamente intoxicadas por amor, sem o eu, durante centenas e milhares de 


anos, pode ser o padrão de ouro puro.  Aqueles que possuem tal amor são como grandes rainhas e reis.  


Estou a dizer-vos que sejam tais esposas e maridos.  Quando vocês se tornam ouro puro deste modo, 


precisam de Deus?  Ele já está dentro de vós.  Por isso, deviam ser tais pessoas.   (128-206, 26.6.1983) 


 


Vocês são ouro genuíno ou falso?  Quando eu olho para vocês, vejo que não são genuínos.  Talvez se 


reunir quatro ou cinco de vocês, vos bater e remodelar, se tornem uma coisa real.  Esta é a minha 


percepção.  Tal como estão, não vos posso pôr num mercado ou loja real e vendê-los como artigos 







genuínos.  Não vos posso mostrar lá.  Portanto, restam ainda muita fundição e sofrimento por passar.  


Quando vos perguntam se são ouro puro, não vos considero como tal.  Como muito do processo de 


refinação do metal permanece por fazer, todos vocês têm de ser postos no forno da refinaria de metais, 


quer gostem ou não.  Até serem fechados, terem todas as impurezas queimadas, e serem preparados 


como a coisa pura, com uma forma que possa aparecer com as mesmas qualidades tanto interna como 


externamente, não podem ser chamados membros da Igreja da Unificação.  (138-200, 21.1.1986) 


 


Precisamos de um dispositivo regulador, um período de ajustamento, e um período de tempo para nos 


calibrarmos a nós próprios.  Devíamos calibrá-los de acordo com o relógio padrão.  As balanças também 


têm um padrão, que é o único no mundo.  O padrão do metro só é um e não dois.  Então, pensam ou não 


que existe o padrão original para a calibração da humanidade?  Assim, são vocês pessoas tais que o 


vosso actual padrão arbitrário se ajusta naturalmente ao padrão humano absoluto, com ajustamento 


perfeito, ou pessoas tais que não se ajustam, nem mesmo à força?  Não se ajustam nem mesmo à força.  


Mas, mesmo assim, estão a pedir que sejam reconhecidos como pessoas que se ajustam ao padrão ou 


medida original.  Então, aquele que desse esse reconhecimento seria um louco.  Este tipo de pessoa 


devia apanhar pancada!  Deus dirá: “Seu louco, ele tem aquela aparência, e estás a aprová-lo?  Devia ser 


rejeitado e castigado, mas estás a simpatizar com ele e a ajudá-lo?”  Entre as famílias abençoadas de 


hoje, há muitas que respeitam a palavra “família” e contudo ignoram a natureza essencial da família.  


(127-202, 8.5.1983)  


 


6.2. Temos de nos unir completamente 


 


Em que medida conhecem vocês o coração dos Verdadeiros Pais?  E quanto estão unidos com eles, em 


matérias de linhagem, carácter, palavras de Deus, e matérias da vida quotidiana?  E no que respeita à 


vossa visão da nação, do mundo e do cosmos?  Isto servirá de base para decidir se podem tornar-se 


filhos e filhas de Deus, num verdadeiro sentido.  Só por vós próprios vocês são demasiado fracos e 


inseguros, e assim, a questão é como vos unir aos Verdadeiros Pais.  A fonte original não pode ser 


excluída.  Sem a essência nada pode ser feito.  (28-247, 11.1.1970)  


 


Os Verdadeiros Pais desempenham o papel do vosso próprio pai e mãe.  Os pais originais são 


Verdadeiros Pais.  Os vossos pais e vocês deviam estar completamente unidos.  Então, quem é o avô?  É 


Deus.  Quando se trata das ordens de Deus, mesmo os Verdadeiros Pais não podem fazer o que lhes 


apetece.  Os pais deviam conduzir os filhos e filhas do modo que o avô deseja.  Este é o caminho dos 


pais.  Se os Verdadeiros Pais percorreram o caminho da restauração, vocês também não podem deixar de 


percorrer o mesmo caminho.  Devem saber que têm de cumprir cinco por cento de responsabilidade, 


como mínimo.  Devem amar a Deus mais que à vossa mulher, aos vossos pais e aos vossos filhos e 


filhas.  Se esta base for expandida mundialmente, torna-se o mundo ideal de que a Igreja da Unificação 


fala, o mundo original.  (128-30, 29.5.1983) 


 


Eu já tenho a raiz do primeiro e do segundo Adão.  Por consequência, vocês só se têm de enxertar com o 


primeiro Adão, segundo Adão e terceiro Adão e tudo estará terminado.  A raiz é só uma e a mesma.  O 


mesmo acontece com o amor, vida e, em seguida, linhagem.  A linhagem aparece quando o amor 


vertical e horizontal de Deus se combinam para criar nova vida.  Por conseguinte, vocês deviam amar-


me mais que a qualquer outra pessoa.  Deviam estar mais unidos com os Verdadeiros Pais do que com 


qualquer outra pessoa.  Como esta é uma linhagem centrada em verdadeiro amor, vocês recebem os 


direitos de herança, de participação e de igualdade de posição.  Por isso, Satanás não se pode aproximar.  


(189-223, 6.4.1989) 


 


 


 







6.3. Devíamos amar Verdadeiros Pais 


 


Quanto amor recebem os Verdadeiros Pais?  Já alguma vez pensaram nisto?  Se houver alguém, não 


importa quem seja, que rejeite a asserção que Deus está morto, ele amará os Verdadeiros Pais mais que 


Deus os ama.  Se vocês orarem a Deus para vos permitir que encontrem tal pessoa, a encontrarem, e ela 


vier a amar os Verdadeiros Pais, Deus ficará satisfeito.  Se essa pessoa for a pessoa mais inteligente de 


todas, e vocês concordarem, não podem de modo nenhum ser derrotados pelos espíritos no mundo 


espiritual.  Se vocês amam os Verdadeiros Pais, não podem absolutamente ser derrotados deste modo.  


Se puderem acusar os espíritos dizendo: “Eu amo os Verdadeiros Pais com esta intensidade, e que têm 


vocês espíritos feito?” serão as pessoas mais sábias.  Se rebentasse uma guerra entre os membros da 


nossa família quando cada um deles tentasse amar os Verdadeiros Pais mais que os outros, que diria 


Deus desta luta?  Se um deles devesse morrer durante esta luta, como o julgaria Deus?  Arrastá-lo-ia até 


à guilhotina?  Sem dúvida, Deus chamaria os dois, estabelecê-los-ia como um modelo de amor aos 


Verdadeiros Pais e diria às outras pessoas que amassem os Verdadeiros Pais como eles os amaram.  Este 


é o modelo.  Por outras palavras, Deus, os espíritos e todas as pessoas precisam prestar muita atenção 


aos Verdadeiros Pais.  Devíamos pensar nisto na nossa vida quotidiana.  Se as minhas palavras são 


verdadeiras, isto é um assunto importante.  Quão longe estão vocês deste padrão?  Devíamos orar por 


isto de agora em diante.  Ninguém que segue os Verdadeiros Pais pode viver sem lágrimas.  Portanto, o 


nosso semblante não pode ser resplandecente.  Devíamos viver para os outros.   


E mesmo que façamos o melhor que podemos, devíamos ter sempre um coração que pede desculpa ao 


Céu por não termos feito melhor.  Devíamos ser capazes de pensar no modo como agimos.  (52-97, 


23.12.1971) 


 


6.4. Devíamos servir Verdadeiros Pais 


 


Mesmo que tivéssemos passado pelo deserto e atravessado o rio Jordão, se caíssemos na luta com as sete 


tribos de Canaã, isto não seria uma morte vitoriosa.  Vocês só podem ser pessoas com o valor original, 


que possam ser estabelecidas por Deus, depois de terem conquistado as sete tribos de Canaã e terem lá 


estabelecido a nova nação de Israel.  De outro modo, seria o mesmo que permanecer no Paraíso; não 


poderiam entrar no Reino do Céu.  (13-296, 12.4.1964) 


 


Quem são os Verdadeiros Pais?  São antepassados da humanidade.  Por consequência, vocês deviam 


servi-los como aos vossos próprios pais.  (118-147, 23.5.1982)  


 


Vocês deviam servir os Pais durante três anos ou mais.  Durante esse período de tempo, as famílias 


deviam servi-los; em seguida a nação e o mundo.  Devia ser assim na realidade.  Só então podemos 


avançar para a esfera da restauração mundial.  Tendo como base o número três, vocês têm de servi-los 


durante um mínimo de três anos.  Assim, a regra é que durante três anos vocês vivam com os Pais, 


comendo e conversando com eles.  É assim que a vossa família devia ser.  Como uma família vivendo 


com os Pais, vocês deviam ter um período de três anos no qual vivem em paz e felicidade, usando só 


boas palavras e partilhando alegria uns com os outros.  (101-282, 6.5.1971)   


 


6.5. Devíamos ser obedientes 


 


Originalmente, os filhos deviam ser absolutamente obedientes aos Pais que vieram em nome de Deus.  


Não há objecção em relação a isto.  Não é algo que se consiga à força.  Estamos a criar um ambiente 


onde isto pode ser feito com amor.  A esposa ama o marido, e o marido ama a esposa.  Vocês devem 


tornar-se pais afectuosos e criar um ambiente onde os vossos filhos amados possam natural e 


absolutamente submeter-se a vocês.  Só então a fundação do Reino do Céu não pode ser destruída.  


(101-282, 7.11.1978) 







 


6.6. Devíamos herdar a tradição 


 


Até agora os seres humanos não souberam qual o seu destino.  Não souberam o que se tornariam.  Por 


outras palavras, não compreenderam a história.  Não compreenderam a finalidade da história.  Não 


souberam o que aconteceria no futuro ou a finalidade da sua vida.  Porquê?  Porque não tiveram 


verdadeiros pais e antepassados.  Mas nós, porque temos Verdadeiros Pais, podemos dizer: “Ah, eu 


conheço a história; conheço as circunstâncias da história entre Deus e cada um de nós”.  Também, 


viemos a saber o presente e o futuro.  Não só viemos a saber, mas podemos também herdar tal tradição.  


Podemos agora ter a tradição com a qual podemos ir para além da história e do futuro.  De quem?  


Porquê?  Porque encontraram os Verdadeiros Pais.  Seguem aquilo que os Verdadeiros Pais ensinam e 


aquilo que fazem, e desejam aquilo que eles desejam e herdam deles.  Estão a herdar estas coisas deles.  


(71-21, 24.3.1974) 


 


Até agora, não tem havido pais neste universo.  Aqueles que passaram por pais têm sido maus pais, 


usando e arruinando os seus filhos.  Por causa disto, que foi destruído?  Irmãos e irmãs, noivos e noivas, 


e pais e mães foram destruídos.  Assim, não tiveram bons filhos, isto é, perderam finalmente a família.  


A família representa a história universal, o Reino do Céu, a nação e todas as famílias.    Deus está a 


tentar encontrar o seu centro.  A história também tem estado à procura desse centro.   


A humanidade de hoje, as pessoas que vivem agora, deviam ser ligadas a este centro.  Por outras 


palavras, a finalidade comum procurada por Deus e pelos seres humanos é só esta, e não há outro lugar 


onde o passado, presente, e futuro possam ser unidos.  Então, quem devia fazê-lo?  Os Verdadeiros Pais 


têm de cumprir aquilo que Adão e Eva deviam ter realizado.  Por isso, aquilo que vocês têm agora é algo 


que Satanás não possui – vocês deviam ter os melhores irmãos e irmãs; da espécie que não existe no 


mundo satânico.  Vocês têm de ter irmãos e irmãs que não pertencem ao mundo satânico.  Isto devia 


acontecer até aos vossos anos vinte, antes do casamento.  Deviam estabelecer tal tradição.    Deviam 


deixar aos vossos filhos e filhas uma tradição que lhes ensine como viver.   


Estão a lutar uma guerra tão dura, em cada país, para deixarem uma tradição para os vossos 


descendentes.  Esta é uma grande oportunidade que só aparece uma vez, uma oportunidade para 


educarem os vossos filhos, dizendo: “Trabalhámos no meio deste tipo de dificuldades”.  Vocês têm a 


oportunidade de estabelecer uma tradição que possam deixar por detrás, como o vosso testamento.  É 


por isso que a tradição é o problema.  Não pode ser mudada.  É uma tradição eterna.   


Uma vez que transcendemos o mundo, as pessoas brancas e pretas deviam ser irmãos e irmãs para 


entrarem no domínio da irmandade da humanidade não caída, Adão e Eva não caídos.  Então, qual é a 


filosofia básica que estabelece tal tradição?  Tudo dará certo se vivermos para os outros.  De aqui em 


diante, os vossos filhos e filhas crescerão sem sofrimento neste tipo de ambiente.  Eles tornar-se-ão 


descendentes que podem entrar directamente na nação celestial, com vitórias que ultrapassam o mundo 


satânico e se ligam directamente ao Céu.  Em seguida, casar-se-ão entre si.  Para nós, o casamento 


transcende nações.  Temos a atitude mental que nos permite casar com uma pessoa preta, branca ou 


amarela, se isso nos for pedido.  Uma tal tradição devia ser estabelecida de agora em diante.  Isto não 


aconteceu ainda.  Devíamos criar unidade de agora em diante.  Por esta razão, vocês deviam ensinar esta 


matéria aos vossos descendentes e ao mundo.  Os dois, marido e mulher, têm de tornar-se um só.  Senão, 


não deviam ter filhos.  Para gerar bons filhos, o marido e mulher deviam unir-se completamente.  Sem 


união completa, não poderão ter bons filhos.  Assim, deviam unir-se completamente, com base na 


Vontade de Deus.  (71-19, 24.3.1974) 


 


Vocês podem ter uma ideia da minha aparência e forma quando olham para mim externamente, mas não 


sabem que tipo de caminho segui, por detrás das cenas, até atingir esta posição.  Se seguirem este 


caminho, sem uma firme convicção desde o princípio, a Vontade de Deus não pode ser cumprida.  É 


necessário ter uma firme convicção.  Consegui este resultado vitorioso, porque sabia que este era um 







caminho certo e absoluto e comecei com a determinação de obter uma vitória assegurada.  Para destruir 


esta convicção e bloquear este caminho, inúmeros indivíduos, famílias, tribos, raças e nações opuseram-


se a mim. O mundo também se me opôs.  Tais coisas aconteceram.  Vocês deviam herdar tal tradição, 


mas poderão herdá-la sem a compreender?  Quando herdam uma coisa tão extraordinária, têm de o fazer 


com uma nova determinação.  Por outras palavras, deviam herdá-la com uma convicção que vos permita 


afirmar: “Irei para além do mundo e para além do céu” e numa posição de força, coragem e gratidão que 


possam impressionar a Deus.  O coração do Céu e meu são tais que, quando vêm esta vossa atitude, 


quererão legar-vos esta tradição.  A realidade crua é que Deus está a reunir e a ensinar aqueles que não 


sabem nada e não têm nenhuma ideia do que está a acontecer no mundo.  Isto é na verdade lamentável.  


(67-228, 27.6.1973) 


 


6.7. Devíamos orgulhar-nos dos Verdadeiros Pais  


 


As coisas de que vocês deviam orgulhar-se são o amor de Deus e dos Verdadeiros Pais.  Deviam louvá-


los mais que às vossas próprias coisas, as coisas da nação e do mundo.  Este amor significa que o amor 


de Deus e pais são um só.  A Igreja da Unificação está a pôr em prática iniciativas para a unidade, na 


base do amor ideal do Domínio Directo e na fundação da família.  Estas são as pegadas e o domínio dos 


Pais – o Domínio Directo.  (131-48, 1.4.1984) 


 


6.8. Vocês deviam pagar a vossa dívida aos Verdadeiros Pais 


 


Deviam ter um conceito claro dos Verdadeiros Pais.  Estão, ou não, endividados para com eles?  Não é 


possível que paguem a dívida.  Se a calcularem, não têm meios para a pagar, mas um pequeno sinal do 


vosso amor será suficiente para o fazerem.  É disto que nós precisamos.  (116-121, 27.12.1981)            


 


   


 


 


 


         


               


 


   


            


 


   


 


            


  


 


   


 


   
                                      







CAPÍTULO VII 


 


A VIDA COM VERDADEIROS PAIS 


 


1. O Dia de Verdadeiros Pais e Verdadeiros Pais 


 


Todos vocês estão interessados em mim, não estão?  Quando vou a algum lado e digo alguma coisa, 


toda a gente devia estar em contacto comigo e ouvir o que digo.  Neste Dia dos Verdadeiros Pais, 


vocês deviam saber quão grande tem sido o sofrimento dos Pais e quanta mágoa eles têm no coração.  


Agora, o tempo chegou quando vocês precisam saber acerca dos Pais.  De outro modo, não saberão a 


tradição; não terão uma tradição. 


(131-62, 1.4.1984) 


 


Originalmente, a ideia do Dia de Verdadeiros Pais era o princípio central no conceito de Deus da 


criação.  Depois de criar todas as coisas, Deus criou os seres humanos para as governarem.  A 


finalidade para a qual Deus abençoou os seres humanos para terem domínio sobre todas as coisas, não 


foi outra senão o estabelecimento de Verdadeiros Pais. 


Originalmente, Adão e Eva deviam ter-se tornado Verdadeiros Pais, através da sua união com Deus; 


então, o Dia de Pais teria sido estabelecido, e o universo inteiro teria cantado louvores, em conjunto, 


no nome dos Pais Universais.  Deste modo, o Dia de Verdadeiros Pais devia ter sido um dia de alegria, 


no qual todo o universo em conjunto teria cantado louvores no nome dos Pais.  O desejo de Deus era 


que este dia fosse celebrado.  No entanto, devido à Queda dos primeiros antepassados, tanto o Céu 


como a terra perderam este Dia de Verdadeiros Pais.  Logo, Deus tem estado a trabalhar até agora 


para realizar o Seu plano original de estabelecer o Dia de Verdadeiros Pais.  Antes de podermos 


celebrar o Dia de Verdadeiros Pais, temos de recebê-los.  Estes Verdadeiros Pais são os seres centrais 


que têm de julgar a história, governar o presente, e explorar o futuro.  Assim, o desejo das pessoas 


através da história também tem sido receber Verdadeiros Pais.   


Porque estamos a tentar restaurar um povo?  É para que este povo apoie verdadeiramente os 


vitoriosos Verdadeiros Pais pelo estabelecimento de um Céu e terra livres, como filhos e filhas de 


piedade filial, perante o cosmos inteiro, na fundação nacional, em nome do Céu.  Os Verdadeiros Pais 


aparecerão perante o cosmos inteiro numa fundação nacional que possa permanecer em nome do Céu, 


da terra e de toda a humanidade, sem acusação do mundo satânico.  Até agora, temo-los apoiado em 


mágoa e sofrimento, mas, de agora em diante, devíamos apoiá-los em alegria e liberdade.  Quando 


Deus poder habitar no nosso coração, só então, quando estivermos alegres, Deus dirá: “Sim, a tua 


alegria é a minha alegria!”  Devíamos também estabelecer um padrão pelo qual todas as pessoas 


possam dizer: “Aquilo pelo qual estiverem gratos, nós também estamos gratos!”  Hoje é o Dia de 


Verdadeiros Pais.  Só quando vocês verdadeiramente estabelecerem este Dia de Verdadeiros Pais, 


como o vosso próprio Dia de Verdadeiros Pais, da vossa família, sociedade e nação, ele será 


estabelecido como o Dia Global de Verdadeiros Pais!  Só quando vocês o estabelecerem como o Dia 


Global de Verdadeiros Pais e, em seguida, como o Dia Cósmico de Verdadeiros Pais, será completado 







o ideal de Deus da criação, de estabelecer Verdadeiros Pais, e será aliviado o Seu sofrimento por não 


ter podido estabelecer o Dia de Verdadeiros Pais, devido à Queda humana. 


Além disso, só quando estabelecermos o Dia de Verdadeiros Pais em todo o Céu e terra, será 


completamente removido o sofrimento da restauração.  Embora tenhamos estabelecido o Dia de 


Verdadeiros Pais, não foi estabelecido como o dia de Verdadeiros Pais de um indivíduo, de uma 


família, de um povo, nação, mundo ou do cosmos.  O mesmo se passa com o Dia de Verdadeiros 


Filhos e com o Dia de Todas as Verdadeiras Coisas.  Só quando entrarmos no domínio onde 


possamos ser governados pelo padrão que o Dia de Verdadeiros Pais, Dia de Verdadeiros Filhos, e Dia 


de Todas as Verdadeiras Coisas tenham triunfado globalmente, será completada a finalidade original 


de Deus para a criação.  Só então o Dia de Verdadeiros Pais se tornará finalmente Dia de Verdadeiros 


pais para a humanidade e, ao mesmo tempo, Dia de Verdadeiros Pais para o Céu.  Além disso, O Dia 


de Verdadeiros Filhos e o Dia de Todas as Verdadeiras Coisas serão o Dia de Verdadeiros Filhos e Dia 


de Todas as Verdadeiras Coisas tanto para a humanidade como para o Céu.  Quando tivermos 


atingido tal posição, o tempo virá, finalmente, quando o Céu dirá que tudo foi plenamente realizado.  


Temos de estabelecer os Dias de Verdadeiros Pais, Verdadeiros Filhos e de Todas as Verdadeiras 


Coisas, aos níveis individual, familiar, tribal e nacional.  Só quando tivermos estabelecido estes dias 


ao nível de uma nação, eles podem tornar-se os dias centrais da nação, e dias globais.  Esta é a 


questão.  (13-294, 12.4.1964) 


 


2. Devíamos Compreender plenamente as Palavras “Verdadeiros Pais” 


 


Existe um termo apreciado na nossa Igreja da Unificação.  É possível que alguns de vós ouçam isto 


pela primeira vez, mas é o termo “Verdadeiros Pais”.  Dizemos “Nossos Verdadeiros Pais!”  Jesus 


teve Verdadeiros Pais?  Temos algo que Jesus não teve.  Não são os pais responsáveis, se não 


protegerem os filhos?  Os pais têm de proteger os filhos.  Têm de construir uma barreira protectora 


contra Satanás e dizer-lhes: “Sejam felizes no nosso abraço”.  Jesus teve essa experiência?  Durante 


a sua vida inteira, ele cresceu como um enteado.  Por consequência, a Bíblia não contém as palavras 


“Verdadeiros Pais”.  Não contém as palavras Verdadeiros Pais ou verdadeiros irmãos e irmãs.  Estas 


palavras fazem parte da terminologia da nossa Igreja da Unificação.  Não se trata de algo que eu 


tenha inventado.  São palavras descobertas para fazerem parte do Princípio celestial.  Usamos as 


palavras “Verdadeiros Pais” e “verdadeiros filhos”.  Devíamos compreender como verdadeiros filhos 


deviam agir.  Verdadeiros filhos deviam ser capazes de oferecer a sua vida e tudo o que têm pelo 


Filho de Deus, e deviam estar gratos, ainda que eles próprios passem pelo Inferno.  Nada pode ser 


cumprido se não passarem por tal processo.  Deste modo, podemos voltar para o Pai, através do 


coração de verdadeiros filhos.  (76-73, 26.1.1975)   


  


Usamos as palavras “Verdadeiros Pais”.  Dizemos que devíamos avançar juntamente com 


Verdadeiros Pais e com Deus.  Em seguida, dizemos que devíamos ser verdadeiros irmãos e irmãs.  


Baseados em quem?  Baseados em Jesus.  Os pais de Jesus não o puderam servir, mas nós devíamos 


restaurar isso por indemnização e permanecer na posição dos pais que o possam servir e que são 







melhores que os seus pais foram.   


Que pensam vocês que é mais fácil: eu referir-me a Deus como o Pai, ou vocês referirem-se a mim 


como o Pai?  Vocês não sabem quanto eu tenho sofrido.  Não sabem quantos barreiras tem havido e 


que complicado tem sido.  Até agora, miríades de pessoas têm lutado nesse caminho e todas caíram 


no fosso.  Quando vocês vieram para a Igreja da Unificação e me observaram do ponto de vista do 


conteúdo teórico, foi fácil dizerem: “Ah, ele é o Verdadeiro Pai”.  Então, qual pensam que é maior: a 


alegria que eu senti quando compreendi que Deus é o Verdadeiro Pai ou a alegria que vocês sentiram 


quando compreenderam o mesmo?  Eu só pôde proferir a palavra “Pai” depois de passar por 


sofrimento que pôs em risco a minha vida, mas vocês aprenderam tudo, mesmo sem sofrimento.  Por 


consequência, vocês dizem: “Muito bem, eu vim a conhecer os Verdadeiros Pais; então que é que isso 


quer dizer?”  Quem se regozijaria mais?  Qual pensam vocês que devia ser maior, a alegria que eu 


senti quando encontrei Deus, ou a alegria que vocês sentiram quando me encontraram?  Embora o 


meu encontro só tivesse tido lugar depois de sofrimento, o vosso encontro foi sem sofrimento, por isso, 


vocês deviam sentir mais alegria.  Eu paguei centenas de milhões de dólares pelo meu encontro.  


Não estão felizes porque não pagaram nada?  Que pagaram vocês?  Quando vocês vêm ouvir o 


Princípio, compreendem tudo.  Quando ouvem “Verdadeiros Pais”, dizem simplesmente: “Então, não 


há mais nada a dizer!” e compreendem tudo.  (116-121, 27.12.1981) 


 


3. Aprendamos a Língua dos Verdadeiros Pais 


 


A língua é o problema maior.  Quando coreanos estão aqui, aqueles que não sabem coreano estão em 


dificuldades.  Parecem dignos de dó.  Então, quão extraordinário seria que houvesse uma língua 


única!  Quando vim para a América, pela primeira vez, só sabia dizer sim e não, embora tivesse 


estudado inglês com a ajuda de livros.  Podem imaginar quão sufocado me senti!  Vocês precisam 


compreender quão necessário é haver uma língua única!  Querem ouvir os meus discursos, através de 


um intérprete, ou directamente de mim, em coreano?  Querem ouvi-los em coreano.  Porquê?  


Porque o coreano é a língua original.  Portanto, ao estudarem o Princípio, se não souberem a língua 


original, não saberão o significado das palavras.  Além disso, quando forem para o mundo espiritual, 


no futuro, terão orgulho em dizer: “Ouvi os discursos do Pai directamente, sem ajuda”, ou em dizer: 


“Ouvi as suas palavra através de um intérprete”?  Qual?  Além disso, elas são palavras que 


exprimem o mundo ideal de amor.  Faria sentido murmurar palavras de amor através de um 


intérprete?  O quinto parágrafo da promessa que costumávamos recitar antes, diz: “Temos orgulho de 


uma cultura única”.  A questão é como a cultura unificada pode aparecer.  Vocês deviam saber que, 


no mundo do coração, não podem senão unir-se completamente.  Aquele que verdadeiramente deseja 


um mundo de coração, não pode continuar sem saber isto.  Quando vocês vão tocar alguém, porque o 


amam muito, os vossos pés movem-se primeiro, antes de quaisquer pensamentos acerca de amor.  Os 


pés movem-se primeiro, e não o pensamento de amor.  Quão louco isto é!  Se compararmos isto 


com comida, é como gostar de comer restos.  Sem a tradição e espírito da família ideal, o mundo 


ideal não pode aparecer.   


Mesmo no mundo espiritual, toda a gente usa a língua que verdadeiros pais e avós usam.  Daria 







resultado se vocês dissessem: “Valha-me Deus, não sei essa língua”?  Vocês compreenderão, então, 


quão difícil é para os orientais aprenderem inglês.  Eu aprendi inglês depois dos sessenta anos de 


idade.  Pensam que foi fácil?  Vocês não têm desculpa.  Como vocês vêm para a Igreja da 


Unificação, têm de fazê-lo.  Têm de aprender, mesmo repetindo palavras muitas vezes, enquanto 


andam na rua.  Aprendam coreano repetindo palavras e frases, enquanto vão e vêm da casa de banho.  


Não podem escapar.  Estou a dizer que aprendam coreano, porque me tornei o Verdadeiro Pai; não há 


escape.  Não importa qual é a vossa nacionalidade e a situação em que se encontram, não têm 


alternativa.  Então, quando tudo estiver unificado, as pessoas dirão: “Esta é a glória dos Verdadeiros 


Pais!  Eles unificaram as línguas do mundo, num instante!”  Se me derem um prémio, que espécie 


de prémio me deviam dar? 


Vocês deviam respeitar o coreano mais que as línguas de quaisquer outras nações no mundo.  É por 


causa desta língua que os coreanos são inteligentes.  Não há nenhum som que não possa ser 


pronunciado na língua coreana.  O japonês nem sequer se aproxima.  Os japoneses não podem 


pronunciar “McDonalds” propriamente e acabam dizendo: “Makudonarudo”.  Podem compreender o 


que quero dizer?  Por conseguinte, as coisas têm de ser realizadas através da nova cultura.  Não 


estou a dizer isto porque sou coreano, mas porque é o Princípio.  Se vos dissesse que aprendessem 


coreano, sem que isso fosse baseado no Princípio, seria perseguido.  É porque estou a falar de 


princípios básicos, que vocês escutam em silêncio e dizem: “Como está de acordo com a teoria, que 


alternativa tenho senão aceitar?”  No futuro, a língua original para intelectuais será o coreano.  A 


língua coreana será a língua original.  (130-272, 5.2.1984) 


 


4. Revelação em Canções Folclóricas 


 


Quão extraordinário seria, se vocês pudessem dizer, enquanto servem Deus: “Quero viver durante 


milhares de anos!”  O verso na nossa canção folclórica que diz: “Lua, lua, lua brilhante, a lua que o 


poeta Lee Tae-Baek amou!  Nessa lua há um loureiro.  Quero cortá-lo com um machado de jade e 


apará-lo com um machado de ouro, para construir uma casa de campo com telhado de colmo, trazer os 


meus pais…”  Estas são belas palavras.  Mas onde estão os Pais?  Se forem pais baseados nos seus 


próprios desejos, desaparecerão completamente.  Onde estão os pais que podem revelar o 


extraordinário modo de vida do Céu e da terra, e plantar a tradição?  A finalidade da minha vida, até 


morrer, é estabelecer o caminho para o mundo que é como essa canção folclórica.  (127-281, 


15.5.1983) 


 


Os líderes religiosos prostram-se e oram, esforçando-se por receber bênçãos, mas eu nunca orei para 


recebê-las.  A Era do Antigo Testamento foi a era para encontrar o povo de Deus, pelo 


estabelecimento de todas as coisas; a Era do Novo Testamento foi a era para encontrar os pais, pelo 


sacrifício dos filhos e filhas; e a Era do Testamento Completo é a era para libertar Deus, pelo sacrifício 


da família dos Pais.  Isto significa trazer os Pais Originais a esta terra e viver com eles durante 


milhares de anos.  Este conto coreano contém uma revelação: “…querer trazer os pais celestiais e 


viver com eles durante dezenas de milhares de anos…”.  Sempre que penso nesta canção, não posso 







impedir um intenso anseio no meu coração.   


Nunca se sintam envergonhados por terem nascido coreanos.  No passado, talvez tenham sentido 


pena de vocês próprios por terem nascido coreanos, e tenham dito: “Como é possível que tenha 


nascido nessa cabana com telhado de colmo, entre estes pobres coreanos, embora a Coreia se gabe da 


sua história de cinco mil anos?”  A canção coreana que diz: “Lua, lua, lua brilhante”, fala em 


construir uma casa de campo com telhado de colmo, e viver lá durante milhares de anos.  Quando 


ouço esta canção, não me sinto feliz.  Só uma casa de campo?  Como podemos cumprir lá os desejos 


das pessoas lá?  Mas quando diz: “Construir uma casa de campo com telhado de colmo, trazer os 


meus pais e viver com eles durante milhares de anos”, refere-se necessariamente aos pais ideais da 


humanidade.  A canção está relacionada com a crença cristã na Segunda Vinda, e com a crença num 


salvador, presente em todos os povos e nações.  (85-80, 2.3.1976) 


 


A canção, “Lua, lua, lua brilhante”, fala em servir os pais, mas que pais?  Servir os pais e os avós do 


lado do pai e da mãe… Ela canta os louvores do desejo acalentado durante longo tempo pelo nosso 


povo.  É por isso que temos o conceito de Verdadeiros Pais.  O amor que faz com que vivamos 


juntos durante milhares de anos vem de Verdadeiros Pais.  Queremos viver com o Pai e a Mãe.  


(126-190, 19.4.1983) 


 


Se Verdadeiros Pais são as pessoas que simbolizam masculinidade e feminilidade, com a mais elevada 


autoridade de Deus, a autoridade dos filhos e filhas de Verdadeiros Pais devia ser pelo menos tão 


elevada como a sombra de Verdadeiros Pais.  Vocês não deviam procurar vir para a Igreja da 


Unificação conservando os velhos hábitos e a cobiça que adquiriram no mundo satânico.   


A nossa igreja é diferente das igrejas estabelecidas.  Este é um lugar onde travamos uma batalha entre 


a vida e a morte, construindo um altar de amor e preparando-nos para lançar as setas do nosso amor.  


Não é verdade que vocês vão para o Reino Celestial e são julgados directamente, do alto, por Deus.  


Pelo contrário, Ele está sentado aqui e julgando a nossa vida diariamente.  É servindo Deus, que, 


juntamente comigo, vocês partilham a Sua mágoa e alegria na vossa vida diária.  É por isso que não 


nos arruinámos ou morremos nos nossos turbulentos altos e baixos, nesta era de tribulações. 


Pode Deus morrer?  Não, Ele vive.  Hoje, tendo obtido vitória global, voltei para esta nação.  


Como a nossa nação está dividida em duas, tenho de a unificar.  Ao mesmo tempo que construímos 


uma nação unificada, vocês têm de estabelecer a vossa própria nação, povo, tribo e família.  Agora é 


simples para os membros da Igreja da Unificação, porque os Pais cumpriram toda a missão de 


indemnização.   


Tudo será completado uma vez que vocês tenham vindo a conhecer Deus, Verdadeiros Pais, marido e 


mulher, e filhos e filhas autênticos.  Têm de sair, lutar e vencer, porque querem conhecer estes filhos 


e filhas, estes maridos e mulheres.  Têm de os amar.  Quando os amarem e libertarem os irmãos e 


irmãs, os doze apóstolos, e cento e vinte discípulos do lado satânico, podem amar os vossos próprios 


filhos e filhas, e trazê-los para viver convosco para sempre.   


“Lua, lua, lua brilhante, a lua que o poeta Lee Tae-bek amou!  Nessa lua há um loureiro.  Quero 


cortá-lo com um machado de jade e apará-lo com um machado de ouro, para construir uma casa de 







campo com telhado de colmo, trazer os meus pais e viver com eles lá durante milhares de anos”.  


Esta é uma canção que pode ser cantada pelo povo coreano e através da qual ele pode receber o manto 


do povo escolhido . 


É uma oração que canta louvores por toda a eternidade.  Significa servir os nossos pais e viver com 


eles durante milhares de anos.  Onde?  Numa casa de campo com telhado de colmo.  Vocês sabem 


o que é uma casa de campo com telhado de colmo?  Têm de subir a partir do ponto mais baixo.  


Sem servirem os pais numa casa de campo com telhado de colmo, não podem encontrar os pais reais.  


Têm de começar a servi-los numa casa de campo de campo com telhado de colmo, organizar uma tribo, 


e um povo a partir da tribo.  Só então, pode a realeza ser estabelecida.  Temos de encontrar uma 


nação.  Já estou a levar comigo para as nações e mundo, um símbolo de vitória e estou a permanecer 


na posição vertical.  Como estou na posição vertical, não posso desviar-me para o lados.  A 


verticalidade do indivíduo, da família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos, baseada em mim próprio, 


estão alinhadas em unidade, com Deus no centro.  (212-51, 1.1.1991) 


 


Onde fica a base onde o amor humano e o amor de Deus convergem harmoniosamente?  Deus criou 


os seres humanos por causa de amor.  Porque é que Deus criou os seres humanos para o amor?  


Deus, em Si próprio, é um ser solitário.  Deus criou os seres humanos, porque queria viver em amor 


durante milhares de anos.  Mesmo que só tenhamos uma casa de campo com telhado de colmo, 


mesmo assim queremos trazer os nossos pais e viver lá com eles para sempre.  O mesmo se passa 


com o Deus ideal.  É extraordinário que Deus possa ir para um lugar ainda mais pequeno que uma 


casa de campo com telhado de colmo e, mesmo assim, possa abraçar o Céu e terra, respirar e viver.  É 


isso uma casa pequena?  Quando Deus está nela, pode tornar-se um palácio do Reino Celestial e do 


universo.  (204-106, 1.7.1990) 


 


5. Oração no Nome dos Verdadeiros Pais 


 


Deus é o professor mais extraordinário para as pessoas caídas.  Entre professores, Ele é o grande Rei 


dos professores, porque não há nada que não saiba.  Também, entre pais, Deus é o primeiro.  Por 


outras palavras, Ele é o Verdadeiro Pai.  Como rei, é o Rei de todos os reis.  Deus é o melhor 


professor e o primeiro pai.  Se é o primeiro pai, será um falso Pai ou um Verdadeiro Pai?  É o 


Verdadeiro Pai.  Este Verdadeiro Pai foi incapaz de se tornar um Verdadeiro Pai por causa da Queda 


humana.  Na Igreja da Unificação, acabamos as nossas orações dizendo: “Oro no nome dos 


Verdadeiros Pais”.  Deus é o primeiro Verdadeiro Pai.   


Quando vocês desejam alguma coisa, nas vossas orações, a quem exprimem esse desejo?   Não 


importa aquilo que façamos, devemos chamar o nome do Pai.  Quando vocês se estão a afogar, quem 


gostariam que os salvasse?  Quando um salvador deve vir para vos salvar, gostariam de ser salvos e 


resgatados por um avô de uma aldeia próxima?  Ou prefeririam que o vosso irmão mais novo vos 


salvasse?  Gostariam que o vosso salvador fosse o vosso irmão mais velho, ou o irmão mais novo?  


Quem gostariam que viesse salvá-los?  Gostariam que os vossos pais viessem salvá-los.  Gostariam 


que os vossos pais, que são os melhores de todos os salvadores, viessem resgatá-los.  Os filhos 







esperam que o seu pai e mãe sejam os seus salvadores, porque os pais conhecem a dor dos filhos, 


como dor que penetra nos seus próprios ossos.  (41-307, 17.2.1971) 


 


Quando vocês oram, fazem-no no nome dos Verdadeiros Pais, mas quem são os Verdadeiros Pais?  


Não pensem nesta designação só em relação à Mãe e a mim.  Em vez disso, pensem neles de um 


ponto de vista mais elevado.  Pensem neles em termos da mãe e do pai que podem abraçar o mundo a 


um nível mais elevado e amar verdadeiramente todas as pessoas como um todo, transcendendo as 


emoções de qualquer povo ou nação.  Portanto, eu também oro no nome de Verdadeiros Pais.  (33-


141, 11.8.1970) 


 


6. O Poder do Nome “Verdadeiros Pais” 


 


A Bíblia diz que a humanidade caiu.  Por isso, Deus tem de ser libertado.  Devido à Queda, os filhos 


e filhas, marido e mulher, nação e mesmo o mundo, que devia ser nosso, foram perdidos num instante.  


Verdadeiros Pais têm de vir, recuperar as coisas materiais, filhos, famílias, nações e o mundo, e 


devolvê-los a Deus.  Aqueles que tinham pertencido a Deus, ficaram sob o domínio de falso amor, 


depois de se terem desviado do caminho de verdadeiro amor.  Embora tivessem sido criados sob o 


princípio de posse baseado em amor, foram destruídos por amor caído.  Agora, têm de ser salvos pelo 


amor dos Verdadeiros Pais, e as coisas materiais, filhos, marido e mulher, nação e mundo têm de ser 


novamente oferecidos a Deus.  Então, Deus cantará os louvores do triunfo que o Seu universo Lhe foi 


devolvido com verdadeiro amor, e dará essas ofertas aos Verdadeiros Pais.  Elas tornar-se-ão 


propriedade de Deus e, desse modo, propriedade dos Verdadeiros Pais.  Tornando-se propriedade dos 


Verdadeiros Pais, tornar-se-ão propriedade dos filhos e filhas e, em seguida, serão novamente 


distribuídas nas quatro direcções.  Sem que o mundo se torne um tal lugar, o Reino do Céu não pode 


aparecer na terra.   


Qual é o avanço súbito, a nível local, que estamos a procurar?  Temos de unir o Norte e o Sul, e 


oferecer a Deus a República da Coreia, como a terra natal de toda a humanidade, no nome de Deus e 


de Verdadeiros Pais, com base no domínio da vitória em todas as nações.  Por consequência, temos 


estado a investir tudo para isto.  É por esta razão que somos agora como um grupo de pedintes.  


Porquê pedintes?  Porque já oferecemos tudo, há algumas décadas.   


Agora, temos de unir o Norte e o Sul, e arrancar à força, de Satanás, no nome de Deus e de 


Verdadeiros Pais, todo o direito de propriedade que ele reivindicou durante toda a história.  Deste 


modo, temos de devolver o direito de propriedade ao trono de Deus, como o Pai original, para que a 


Coreia emerja disto como a primeira nação de antepassados, entre todas as nações na história.  O meu 


objectivo final de amor é trabalhar para realizar isto.  (211-126, 29.12.1990) 


 


7. O Gozo de Glória Eterna no Nome de Verdadeiros Pais 


 


Logo que tenhamos oferecido tudo, no nome de Deus, tem de voltar novamente para os Verdadeiros 


Pais.  Ter somente Verdadeiros Pais não será suficiente.  Tudo tem de ser devolvido aos Verdadeiros 







Pais, por Deus, que é o Criador.  Tem de tornar-se propriedade de Adão e Eva.  Por outras palavras, 


precisamos que nos seja devolvido.  Uma herança tem de ter lugar na família dos Verdadeiros Pais.  


Depois disto acontecer, primeiro virá uma era de redistribuição.  Teremos uma nação celestial eterna, 


onde não haverá necessidade de separação de Satanás.  Segundo, a vida de acordo com o ideal da 


criação será possível, e não haverá acusação de Satanás.  Lá, não pode haver luta ou ruína.  Teremos 


um perfeito Reino do Céu na terra e, depois de vivermos lá, iremos para o Reino do Céu no Céu, 


porque a vida sob o ideal da criação começa dentro de um sistema completamente unificado, baseado 


em verdadeiro amor.  Não haverá necessidade de religião.  Terceiro, o Reino do Céu no Céu e o 


Reino do Céu na terra serão realizados para a causa do verdadeiro amor.  Em seguida, a conclusão.  


Que vocês recebam eterna glória nos nomes de Deus, de Verdadeiros Pais e dos vossos próprios 


nomes!  Que possam receber glória sem fim!  Nem sequer haverá religião.  Será assim.  (212-143, 


2.1.1991) 


 


8. O Legado e Herança do Coração dos Verdadeiros Pais 


 


8.1. Um legado de Coração 


 


 Como sentirão vocês profundamente o coração dos Verdadeiros Pais e o coração e amor de 


Deus?  Esta é a questão.  A questão é como atingir esse nível.  Para isso, vocês têm de se tornar 


Adão e Eva não caídos, livres da acusação de Satanás.  Como, então, se libertarão do mundo 


satânico?  Têm de vencer a luta contra Satanás.  Para conseguir isto, quão duramente terão de 


trabalhar e quanto terão de sofrer?  Jacob e Moisés foram enganados dez vezes.  Jesus Cristo 


também foi enganado do mesmo modo.  O mesmo aconteceu comigo.  Temos de ultrapassar isto.  


Nessa altura, chegaremos a conhecer o coração de Deus.  Chegaremos a conhecer o coração dos Pais.  


De outro modo, nunca saberemos, e Satanás nunca nos deixará.  Desde que vocês não triunfem sobre 


Satanás, não poderão conhecer o coração de Deus ou dos Verdadeiros Pais. 


 Portanto, temos de ir para a linha de frente.  Toda a gente tem de ir para a linha de frente.  Se 


não fizermos isto, mas, pelo contrário, vivermos uma vida confortável, não poderemos encontrar o 


amor de Deus e dos Verdadeiros Pais, e o domínio do coração dos Pais e de Deus.  Logo, tenho de 


enviar toda a gente para a linha de frente.  Vocês precisam ser perseguidos, desprezados e agredidos, 


e receber todas as formas de tratamento cruel.  Só então haverá uma herança de coração.  Aí terá 


lugar uma cerimónia de herança.  Por conseguinte, têm de permanecer sempre na linha de frente e 


avançar como eu.  Quão cruel é a perseguição na linha de frente!  Mas isto é natural.  Quando a 


digerirem, Deus proteger-vos-á.  Serão capazes de sentir profundamente o mesmo coração, quando 


permanecerem no mesmo lugar.  A questão consiste em saber como sentir profundamente este 


coração, e como vocês podem vir a saber que os Verdadeiros Pais são os Verdadeiros Pais reais, e que 


Deus é o vosso Pai.  Como é que os vossos ossos e carne saberão?  A questão consiste em saber se 


essas células, esse corpo de carne, saberão, mesmo quando vocês não estão a pensar nisso.  Vocês 


têm de ultrapassar a situação de ser expostos à acusação de Satanás.  Este é o problema mais 


importante. 







Como sentir profundamente o amor dos Verdadeiros Pais?  É simples.  Vocês têm de ser capazes de 


permanecer numa posição como o Adão e Eva originais, que teriam vencido Satanás numa escala 


global.  Para conseguir isto, quanto sangue e suor terão de derramar e quanta acusação receberão de 


Satanás!  Quão duro será, porque só pode acontecer depois de terem triunfado no curso de 


indemnização!  Não gostando de estar nessa situação, não importa quão duramente orem e o que quer 


que façam, não serão capazes de ir para além disso.  Têm de sentir isso, profundamente, vocês 


próprios.  Sentirão imediatamente se caírem nessa situação.  Receberão orientação directa.  Ao 


compreender o coração dos Pais, o grande problema é como sentir aquilo a que se chama unidade.  


Nunca acontecerá, até que tenham vencido Satanás.  Não acontecerá.  Postes de transmissão de 


energia foram erigidos.  Estes postes foram erigidos em indivíduos, famílias, tribos, povos, nações, 


mundo e cosmos, e mesmo em Deus.  Agora, as linhas de transmissão de coração têm de ser 


suspensas lá.  Quem as suspenderá?  Não sou eu nem Deus; vocês têm de fazê-lo.  (125-206, 


20.3.1983) 


 


8.2. Filhos e filhas herdam dos pais 


 


Qual será o melhor presente que Deus pode dar ao mundo humano?  É que todos vocês sejam 


antepassados da humanidade, e verdadeiras mães e pais.  Não há nada mais importante.  Mesmo um 


ministro ou um presidente do governo de uma nação não se podem comparar com isso.  Este é o 


melhor presente que Deus pode dar às pessoas.  Quando há Verdadeiros Pais, haverá 


automaticamente verdadeiros filhos, famílias, tribos, nações e mundo.  Então, qual é o título mais 


importante?  É o título “Verdadeiros Pais”, a designação “Verdadeiros Pais”.   


Que foi a Queda?  A Queda foi o resultado de pessoas terem agido como lhes apeteceu.  Por 


conseguinte, temos de destruir aquilo que não foi feito com base em Deus e Verdadeiros Pais.  Os 


homens deviam tornar-se a minha encarnação, e as mulheres, a encarnação da Mãe.  Onde quer que 


Deus entre em vocês, quer através dos vossos olhos ou de outro lugar, vocês devem dar-Lhe as boas-


vindas.  Não podem dizer: “Oh, não, Tu não podes entrar”.  Querem que barreiras permaneçam?  O 


amor de Deus vem através de vocês.  Precisam estudar tudo isto e não podem ser negligentes.  


Deviam fazer isto.  Quando herdarem a tradição, os Verdadeiros Pais virão para vocês.  Eles virão 


como mensageiros de Deus e dar-vos-ão a herança.  (118-271, 13.6.1982) 


 


Como Verdadeiros Pais não tinham aparecido até agora, verdadeiros filhos também não podiam ter 


aparecido.  Até agora, Verdadeiros Pais não puderam aparecer, porque não havia nenhuma verdadeira 


pessoa na terra.  Por isso, a Igreja da Unificação está a dizer: “Reconheçamos Verdadeiros Pais e 


sirvamo-los”.  Estamos a dizer que devíamos ser filhos e filhas de Verdadeiros Pais.   


Que fazemos, quando nos tornamos os seus filhos e filhas?  Herdamos aquilo que eles têm.  Os 


direitos de herança dos Verdadeiros Pais incluem o Céu e a terra, e mesmo Deus.  Então, devíamos 


herdar mesmo Deus.  O Céu e a terra não teriam valor se não tivessem um dono.  Temos de ser 


pessoas que possam reconhecer completamente o valor do Céu e da terra, e reivindicar o seu valor por 


toda a eternidade.  Também precisamos encontrar aquele que possa reconhecer isto oficialmente.  







Esse ser é Deus.  Por isso, devíamos ganhar os direitos de herança dos Verdadeiros Pais.  Então, 


quais são esses direitos?  Eles incluem a herança não só do Céu e da terra, mas também de Deus.  


(24-322, 14.9.1969)              


 


O caminho que estamos a percorrer não acabou.  Vocês receberão a Bênção através da vossa gratidão 


perante o Céu.  Individualmente, não só deviam estar gratos, mas também nunca se deviam esquecer 


do valor de terem recebido a Bênção, como representativos da vossa tribo e clã, tal como Kim ou Pak 


e, para além disso, dos trinta milhões de pessoas da Coreia, e de todas as pessoas do mundo.  


Finalmente, deviam saber que herdaram a responsabilidade que os Verdadeiros Pais devem cumprir na 


terra.  Porque é que as famílias abençoadas têm de herdar isto?  Se as famílias abençoadas estão a 


percorrer o curso da restauração de um povo, os Verdadeiros Pais deviam percorrer um curso de 


restauração mundial.  Por outras palavras, eles deviam caminhar um passo mais à frente.  Contudo, 


sem estabelecer o padrão vitorioso da restauração de um povo, os Verdadeiros Pais não podem 


percorrer o curso da restauração mundial.  Portanto, vocês têm de herdar a responsabilidade da 


restauração de um povo, para assegurar que os Verdadeiros Pais podem percorrer o curso mundial.  


Por isso, até à vossa morte e até que o sofrimento deste povo acabe, vocês deviam levar a cabo a 


responsabilidade da restauração de um povo.  (13-293, 12.4.1964) 


 


9. Aquilo com que Precisamos Ter Cuidado 


 


Sem entrarmos no domínio do coração, não seremos restaurados.  Por consequência, a pessoa que é 


responsável pela restauração tem de continuar a seguir os Verdadeiros Pais.  Mesmo Jesus não tem 


outra alternativa senão segui-los.  Vocês deviam formar uma linha perfeitamente horizontal com eles 


como o eixo central, e com base no seu amor.  Não se podem queixar.  Se o fizerem, tornar-se-ão 


deformados.  (136-67, 20.12.1985) 


 


Vocês estão a dizer isto e aquilo acerca dos Verdadeiros Pais, mas se pensarem neles simplesmente 


como uns ricos e famosos pais na vossa aldeia, estão seriamente enganados.  Os Verdadeiros Pais têm 


de ser recebidos, para que o mundo seja unificado.  A humanidade não pode encontrar o caminho 


para unificar o mundo.  Os Verdadeiros Pais são o fruto visível do desejo do nosso coração.  São o 


fruto visível da vitória que indemnizou tudo.  Vocês deviam saber isto.  Eles não podem ser trocados 


por nada.  (55-155, 7.5.1972)     







CAPÍTULO VIII 


 


O PRINCÍPIO DOS TRÊS SUJEITOS E A DECLARAÇÃO DOS VERDADEIROS PAIS 


 


1. O Princípio dos Três Sujeitos e a Ideologia Baseada nos Pais 


 


1.1. O Princípio dos Três Sujeitos é o nosso desejo 


 


Que é que as pessoas desejam?  Qual é o desejo das pessoas caídas?  É tornarem-se verdadeiros pais, 


que dêem nascimento a filhos e filhas e os criem de tal modo que possam ir directamente para o Reino 


do Céu, sem serem perseguidos pelo mundo satânico.  Mas isto não aconteceu.  O seu desejo é 


tornarem-se representativos dos Verdadeiros Pais, que possam dar nascimento a verdadeiros filhos e 


filhas e enviá-los directamente para o Reino do Céu.  Certamente que todos vocês querem dar 


nascimento a bons filhos e filhas!  Querem dar nascimento aos melhores filhos do mundo, mas não 


têm sido capazes de o fazer.  Então, a questão é como fazer isso. Que vem a seguir?  O arcanjo 


falhou em criar Adão e Eva, que eram filhos de Deus.  A coisa mais importante é criar os nossos filhos 


como filhos e filhas de Deus, por todos os meios possíveis, e educá-los como pessoas de quem Deus 


precise.  Tenho a certeza que todos vocês querem ser bons professores e bons exemplos.  Querem 


trabalhar duramente e ser o braço direito do presidente, representar a nação, ser donos de uma 


companhia ou o presidente de uma secção da administração do país.  Querem ter êxito.  Que significa 


isso?  Significa que se querem tornar verdadeiros donos. 


Estas são as nossas três grandes ambições: a primeira é ser um verdadeiro pai ou mãe, em seguida, um 


verdadeiro professor e, finalmente, um verdadeiro dono.  Vocês querem ter êxito e tornar-se líderes da 


vossa região ou mesmo o presidente da nação, não é verdade?  Antes de conseguirem isto, têm de se 


tornar os chefes das vossas famílias.  Têm de permanecer na posição do chefe que possa herdar a 


tradição da família, representando os antepassados e Deus.  Deste modo, serão respeitados por todas 


as famílias e pela própria nação.  Estas três ambições contêm tudo no mundo: o verdadeiro pai ou mãe, 


verdadeiro professor e verdadeiro dono.  Cada um de vocês devia tornar-se um verdadeiro pai ou mãe, 


verdadeiro professor e verdadeiro dono.  Isto é o Princípio dos Três Sujeitos.  Qual é a raiz desta 


filosofia dos três sujeitos?  É verdadeiro amor.  Verdadeiro amor significa que vocês estão dispostos 


a investir mais de cem por cento, investir novamente, e investir ainda mais.  Deviam ser pais, 


professores e donos que têm este tipo de filosofia.  A raiz é só uma.  Por consequência, quando 


dizemos “verdadeiro pai ou mãe”, um verdadeiro professor devia vir para o lado direito, e um 


verdadeiro dono, para o lado esquerdo.  Todas estas funções existem em conjunto.  Vocês não se 


tornam verdadeiros pais, simplesmente por terem filhos e filhas.  Para além de lhes darem nascimento, 


têm de educá-los.  Filhos e filhas deviam depender do seu pai e mãe.  Vocês têm de ensiná-los.  


(205-19, 15.7.1990) 


 


 


 







1.2. O Princípio dos Três Sujeitos é a filosofia dos Verdadeiros Pais 


  


A essência do Princípio dos Três Sujeitos é a filosofia de Verdadeiros Pais.  Porque é que Verdadeiros 


Pais são a essência aqui?  Só há uma vertical baseada na perpendicular.  Uma vez que só há uma 


linha vertical baseada em verdadeiro amor, é o padrão representativo enraizado na família onde 


Verdadeiros Pais e o Deus vertical se encontram.  Por esta razão, um professor ou soberano que siga o 


padrão de amor parental, chegará a procurar as circunstâncias que existem na nação celestial, que 


Satanás não pode invadir.  Como o domínio do amor falso do diabo não pode invadir, um mundo de 


libertação manifestar-se-á, criando desse modo o Reino do Céu na terra.  (213-124, 16.1.1991) 


 


1.3. A essência do Princípio dos Três Sujeitos 


 


A traição dos falsos pais, do princípio celestial de amor, trouxe ruína.  Como os Verdadeiros Pais 


indemnizaram isso, pudemos voltar para a nossa terra natal original.  A era despontou na qual tudo 


será liquidado e poderemos uma vez mais caminhar juntos no caminho correcto.  Tudo terá o seu fim.  


Tudo, incluindo o Cristianismo, Budismo e Confucionismo chegará ao fim.  O mesmo acontecerá com 


a política.  Assim, pela sua união, eu estabeleci a Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial 


(FIRPM) para a esfera da religião e a Federação para a Paz Mundial (FPM) para a esfera da política.  


A mente dividida tornou-se unida e os seus frutos estão a ser colhidos a nível mundial.  Com base em 


quê estão a ser colhidos?  Com base no amor dos Verdadeiros Pais.  A essência da Princípio dos Três 


Sujeitos é pais, professores e donos verdadeiros.  Com esta Princípio dos Três Sujeitos, mesmo 


pessoas proeminentes no mundo com certeza se ajoelharão perante mim, dizendo: “Por favor, ensine-


nos!”  Os políticos do mundo, que costumavam reivindicar ser os donos –falsos donos – todos têm 


alguma ligação comigo.  O Princípio dos Três Sujeitos refere-se a mim. 


Então, onde é que vivo?  Não estou só na posição de professor, ou na de dono.  Mesmo o presidente 


de uma universidade volta para casa, à noite, como um pai, e mesmo o presidente do país volta para a 


Casa Azul.  Mesmo a pessoa que comanda os cortesãos da corte real, tem de ir para casa para dormir, 


e aí desempenha o papel de pai.   


Quando observamos estas coisas, concluímos que os pais são o centro.  A escola é baseada em pais, e 


a posição de dono também é baseada neles.  Toda a gente pode sair, mas, eventualmente, volta para os 


seus pais.  O lugar onde vocês podem viver sem ter de regressar, é o lugar onde os vossos pais estão.  


É isso que acontece com todas as coisas baseadas em verdadeiro amor.  O ditado popular que o rei, 


professor e pais são iguais, tem a sua base nisto.  Estou agora a transmitir-vos um verdadeiro 


ensinamento.  Por conseguinte, sou o melhor de todos os professores.   


Entre governantes, não houve nenhum que tivesse governado com amor.  É por isso que a vossa mente 


e corpo desejam viver para sempre em alinhamento comigo e com a direcção que estou a seguir.  


Aqueles que amam verdadeiramente a Igreja da Unificação e aqueles na Igreja da Unificação que têm o 


coração de amar Deus, a humanidade e a essência fundamental dos seres humanos, são incapazes de me 


deixar.  Porquê?  Porque tenho o coração de um pai, de um professor e de um dono.  Através de 


mim, vocês podem tornar-se pais, donos e professores.  (215-78, 6.2.1991)              







   


1.4. Parentalismo: a filosofia de pais 


 


É Jesus um homem ou uma mulher?  É um homem.  Se um homem que recebeu o amor, vida e 


linhagem de Deus, tivesse encontrado uma mulher que criasse uma relação com ele e, finalmente, 


tivessem filhos, então, novos filhos da linhagem directa de Deus teriam nascido nesta terra.  Nesse 


caso, o Cristianismo e o Vaticano não seriam hoje necessários.  Com o aparecimento de filhos e filhas 


da linhagem directa de Jesus, uma realeza teria finalmente começado nesta terra e criado um mundo 


unido.   


Esta realeza não é uma realeza para todo o mundo, mas uma que começa com uma única família.  


Começando com a família, teria avançado para além da família, para se tornar uma realeza tribal, 


nacional, mundial e cósmica.  Então, nem denominações cristãs nem sacerdotes seriam necessários.  


O Vaticano e a democracia não seriam necessários.  A democracia é uma ideologia baseada 


unicamente em fraternidade.  É por isso que as pessoas estão a lutar.  Irmãos estão a lutar entre si.  


Por consequência, a ideologia de fraternidade devia transformar-se em parentalismo, e parentalismo em 


Deusismo.   


Que é parentalismo?  É a ideologia de verdadeiros pais, que Adão e Eva devem cumprir na terra.  Em 


seguida, que é Deusismo?  Como os Verdadeiros Pais são os pais horizontais, também precisamos do 


Pai vertical.  Portanto, parentalismo vertical é Deusismo.  Assim, aquilo que designamos como 


ideologia central é parentalismo verdadeiro e Deusismo vertical.  Os seres humanos nascem quando a 


vida, amor e linhagem celestiais e terrenos são ligados através da unidade entre verdadeiro parentalismo 


horizontal e Deusismo vertical – entre vertical e horizontal.  É por isso que somos seres com uma 


estrutura dual.  Consistimos de uma pessoa interna e de outra externa.  A pessoa interna é o eu 


vertical, e a pessoa corpórea é o eu horizontal.  Estas duas, em conjunto, tornam-se o fruto.  (224-277, 


15.12.1991)  


 


Que espécie de ideologia é a democracia?  É uma ideologia de fraternidade.  Quando há muitos 


irmãos, quem, entre eles, recebe mais amor dos pais, é sempre um problema numa família.  Quando 


alguns dos filhos se assemelham ao pai, e os outros, à mãe, um grupo do pai e outro da mãe emergirão, 


com base na sua semelhança com o pai ou com a mãe.  Um tal cenário terá lugar, baseado em amor.  


Por conseguinte, depois da Segunda Guerra Mundial, vimos o fenómeno que as nações vitoriosas 


permitiram que as nações derrotadas se mantivessem independentes.  Isto significou que o mundo 


tinha entrado num domínio da ideologia fraternal.  Quando atingirmos o ponto mais próximo do qual a 


ideologia do lado de Deus deve aparecer, os dois irmãos lutarão em frente d’Ele. 


No período final da história, a América tem desempenhado um papel preponderante, baseado na sua 


cultura cristã, a qual estabeleceu uma fundação unificada.  Em vez de julgar as outras nações do 


mundo, a América permitiu que as nações derrotadas se mantivessem independentes.   


Estas coisas sugerem que entrámos na era da providência de Deus em que os filhos e filhas 


abandonados, os filhos pródigos, podem voltar para o grupo.  Isto explica porquê a era da democracia, 


como uma ideologia de fraternidade, apareceu.  Quando a  ideologia de fraternidade chegar ao fim, o 







parentalismo chegará.  A unificação só pode ocorrer quando o parentalismo chegar.  Isto é história 


providencial.  (213-10, 13.1.1991) 


 


2. A Proclamação de Verdadeiros Pais 


 


2.1. Antecedentes da proclamação de Verdadeiros Pais 


 


Como é possível que eu declare a vinda de Verdadeiros Pais?  O mundo democrático e o mundo 


comunista são irmãos, Abel e Caim.  O mundo democrático e o mundo comunista são como dois 


filhos e, contudo, estão a lutar.  Mas como eu reconciliei estes dois filhos, em guerra entre si, e 


permaneci na posição onde podia ser bem-vindo, ultimamente vim para a Coreia, com a autoridade 


especial de Pais e declarei os Verdadeiros Pais por toda a nação.   


Estas notícias estão a espalhar-se por todo o mundo.  A CIA, na América, deve fazer um relatório 


diário acerca do meu paradeiro.  A União Soviética também.  Então, que bem me devem conhecer!   


O facto de Verdadeiros Pais terem sido declarados do modo que descrevi coloca-me numa posição 


global.  Tudo o que foi preparado no mundo está à espera de ser enxertado à Coreia.  Qual é o 


problema?  Temos de conseguir rapidamente “a unificação da minha nação”.  O povo da Coreia está 


à espera de ser enxertado na fundação unificada.  É isto precisamente.  (204-187, 8.7.1990) 


 


2.2. O padrão para a proclamação de Verdadeiros Pais 


 


Rigorosamente falando, a minha terra natal não é a mesma que a vossa.  Os ramos, rebentos e folhas 


são todos os mesmos, mas a localização dos ramos é cada uma das vossas terras natais.  Portanto, se 


vocês não decidirem restaurar a vossa tribo, não têm terra natal.  Aqueles que não têm terra natal, não 


podem nascer.   


Por conseguinte, isto é a restauração de pais.  Vocês precisam completar o messianismo tribal, através 


de três gerações.  Alguém tem de preparar a fundação sobre a qual todas as responsabilidades 


cumpridas – tanto na esfera do Domínio Directo como na do Domínio Indirecto – possam ser 


unificadas.  Essa pessoa devia conduzir uma cerimónia para declarar que, com base no amor de Deus, 


todos nós, juntamente com este mundo criado, pertencem a amor.  No entanto, ninguém foi capaz de 


fazer isso.  Portanto, o domínio da propriedade de Deus ainda não está determinado.  Enquanto a 


cerimónia da declaração devia ter sido conduzida em unidade com o amor de Deus, foi conduzida em 


unidade com amor satânico, o qual existe como uma corrupção do Princípio.  Deste modo, o direito de 


posse passou para as mãos de Satanás.  (213-123, 16.1.1991) 


 


A democracia também tem os seus conflitos.  Estes são como lutas entre irmãos.  Lutas entre irmãos 


são mais terríveis que entre vizinhos.  A razão é esta: se um está no este, o outro está no oeste, e 


quando as localizações do este e oeste não se harmonizam, ambas estão igualmente próximas do sul e 


norte.  Quando irmãos lutam, separam-se.  Mas vizinhos não se separam mesmo depois de lutarem.  


Não fazem as malas e fogem.  As lutas mais viciosas são aquelas entre irmãos.  Duas nações que 







estão em guerra, na era da filosofia de fraternidade, estão destinadas a perecer.   


A Coreia também lutou, não sabendo quem era o irmão mais velho e quem era o irmão mais novo.  A 


questão é: porque é que não sabem?  Porque são filhos e filhas mal-educados, que não sabem de quem 


nasceram.  Uma vez que cresceram como órfãos, só pararão de lutar quando os pais aparecerem.  Por 


consequência, pais, os Salvadores, virão.  A luta não parará na era da democracia, mas chegará ao fim 


na era do parentalismo.  A Igreja da Unificação anunciou os Verdadeiros Pais.  Se Adão e Eva não 


tivessem caído, no Jardim do Éden, Deus ter-se-ia tornado o Verdadeiro Pai e Adão e Eva também se 


teriam tornado verdadeiros pais.  Deus teria sido o Verdadeiro Pai vertical, e Adão e Eva, os 


verdadeiros pais horizontais - verdadeiros pais nos quais as dimensões vertical e horizontal formariam 


uma unidade completa.  Deste ponto de vista, todas as quatro direcções são as mesmas.  Mesmo que 


se coloque em baixo aquilo que está acima, acima, o que está em baixo, o oeste no este, e o este no 


oeste, ou onde quer que se ponha aquilo que se põe, tudo se ajustará.   


Se a América continuar a servir os seus próprios interesses, não será capaz de transformar o mundo.  


Mesmo o comunismo faria melhor em não servir os seus próprios interesses, mas devia servir o mundo.  


Devia tornar-se um sistema que é louvado tanto pelo mundo democrático assim como pelo próprio 


comunismo.  Devia ser uma ideologia que toda a gente pudesse apreciar. 


Neste mundo, que se tornou mau e onde lutas viciosas ocorreram e ainda continuam, que espécie de 


ideologia é necessária?  A mãe e pai têm de aparecer, para que grupos parem de lutar como irmão 


contra irmão.  Sob esse ponto de vista, eu declarei Verdadeiros Pais, hoje.   


Para que Verdadeiros Pais possam ser proclamados no mundo inteiro, têm de passar pela posição de 


Verdadeiros Pais aos níveis do individuo, família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos.  Têm de 


atingir o ponto onde Deus os possa reconhecer, e os Verdadeiros Pais, eles próprios, possam reconhecer 


Verdadeiros Pais.  Esta proclamação é verdadeiramente histórica.  (202-165, 20.5.1990) 


 


Quando Verdadeiros Pais são proclamados, deviam ser bem acolhidos por pelo menos um terço da 


humanidade.  Mas qual é a realidade?  É por isso que estabeleci condições para os restantes dois 


terços.  O Japão está dentro da minha esfera de influência; o mesmo acontece com a América e com a 


China.  Toda a gente está dentro da minha esfera de influência.   


Quando a era dos pais vem, a luta acaba.  Mesmo quando irmãos de oitenta, noventa ou cem anos de 


idade estão a lutar, se os pais vêm, deviam parar e correr para os cumprimentar, ou continuar a lutar?  


De que maneira deviam correr para os cumprimentar, quando os pais, por quem esperaram milhares de 


anos, vêm?   


Eu conquistei com amor – com um amor que serve os outros, em vez de a mim próprio.  (202-170, 


20.5.1990) 


 


2.3. O lugar da proclamação de Verdadeiros Pais 


 


Vocês deviam compreender porque é que sofri.  Se fosse pelo meu próprio país, porque sofreria eu?  


Sou um homem inteligente.  Conheço muito bem os costumes coreanos.  Estou a fazer isto, porque 


quero servir o mundo e o Reino Celestial.  A Coreia fez todos os tipos de coisas durante os passados 







quarenta anos.  A nação cometeu muitos pecados contra mim.  Eu estabeleci tudo, carregando o fardo 


dos meus irmãos e irmãs e os de todo o povo coreano, que estão relacionados comigo em vários graus.  


Depois de tudo isto, vim esta vez e dei a Bênção.  É por isso que declarei Verdadeiros Pais.  Onde é 


que fiz esta declaração?  Não foi em Moscovo.  Foi na Coreia.  O povo coreano devia estar grato 


por isto.  (204-187, 8.7.1990) 


 


2.4. Os fenómenos que ocorrem depois da proclamação de Verdadeiros Pais 


 


2.4.1. O mundo hoje está a mudar rapidamente devido ao anúncio da Cerimónia do 


Estabelecimento dos Oito Estágios 


 


Vocês devem ter ouvido as palavras “Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios”.  Sabem o que 


elas significam?  No dia trinta e um de Agosto de mil novecentos e oitenta e nove, declarei a 


“Cerimónia do Estabelecimento dos Oito Estágios”, em Kodiak, Alasca.  Nessa altura, mesmo vocês 


não podiam acreditar naquilo que eu disse.  Quando disse que o mundo se transformaria rapidamente a 


partir dessa altura, tenho a certeza que vocês pensaram: “Oh, pode isso realmente acontecer?”  No dia 


seguinte, no dia um de Setembro, declarei “a filosofia do Pai Celestial”.  Declarei parentalismo no 


final, no cimo do mundo.  Se o parentalismo tivesse aparecido nesta terra, não haveria Satanás ou 


mundo de pecado, como existe hoje.  Agora, que o parentalismo está estabelecido, podemos concluir 


que o mundo satânico retrocederá inevitavelmente. 


No dia nove de Novembro de mil novecentos e oitenta e nove, dois meses depois desta cerimónia, o 


Muro de Berlim foi derrubado.  Em seguida, em Abril de mil novecentos e noventa, depois de ter 


realizado a conferência de Moscovo, os comunistas de posição mais elevada e os mais distintos e mais 


ilustres membros da segunda geração mudaram-se completamente a meu favor.  Como o escalão mais 


elevado da União Soviética e os membros mais distintos da segunda geração se mudaram 


completamente a meu favor, atingiram o ponto em que não podem voltar para trás.   


Seleccionámos e trouxemos três mil pessoas da União Soviética, que compreendiam inglês 


perfeitamente, e completámos a sua educação.  Gorbachev declarou mesmo que eles abandonariam o 


comunismo.  Isso foi o fim.  Entre este tumulto, qual é a única esperança?  Qual é a ideologia que 


pode tomar a posição central?  Agora, atingimos o estágio onde toda a gente pode concluir que não há 


outra ideologia senão aquela com Deus no centro.  Até agora, a história tem sido conduzida por 


pessoas, mas uma vez que elas compreendam que Deus existe, chegarão à conclusão que não podem 


deixar de seguir essa ideologia.  (218-157, 28.7.1991) 


 


2.4.2. As forças do diabo entram no domínio da morte 


 


Até agora, o primeiro filho tem estado na posição do diabo.  Todos os espíritos no mundo espiritual 


usaram aqueles que estavam na posição do segundo filho na terra.  Portanto, todos os médiuns têm 


usado pessoas na terra.  Mas agora, que restaurámos o direito do primeiro filho, de pais e da realeza, a 


situação foi virada ao contrário.  De agora em diante, aqueles que se opõem à Igreja da Unificação, 







serão derrubados.  Esperem e verão.   


Entrámos na era em que podemos dominar o arcanjo no mundo espiritual, porque o direito do filho 


mais velho foi restaurado e Adão foi aperfeiçoado na terra.  Isto é global.  Declarei Verdadeiros Pais 


através do mundo, porque eu próprio restaurei o direito do filho mais velho e de pais.   


Enquanto a emergência dos falsos pais transformou o mundo no mundo do diabo, a declaração de 


Verdadeiros Pais, sob Deus, expelirá as forças do diabo, quer se trate do comunismo ou qualquer outra.  


Em termos do mal, a República da Coreia é a pior.  Estão a fazer negócio com mulheres, para não 


mencionar crianças.  Chegou ao pináculo do mundo, à posição mais má.  Quem limpará isto?  Não 


será o presente regime.  Será feito pelas minhas mãos.  As mãos do Verdadeiro Pai limparão tudo; 


não pela força, mas através de educação.  Deste modo o mundo será posto em ordem.  (210-246, 


23.12.1990)    


 


2.4.3. A vinda da prosperidade celestial para a unificação 


 


Com quê nos estabelecemos?  Estabelecemo-nos com o amor de Adão e Eva e com Verdadeiros Pais.  


Devíamos estabelecer-nos aqui, com o amor vertical de Deus e o amor horizontal de Verdadeiros Pais.  


É a partir daqui que a ligação de sangue dos verdadeiros filhos, com os Verdadeiros Pais originais, 


emergirá finalmente, expandindo-se horizontalmente através do indivíduo, família e tribo, e conduzindo 


à formação de uma tribo e povo.   


Até agora, tenho estado a lutar de modo a encontrar e estabelecer estas coisas e triunfei, sob a 


perseguição do mundo satânico.  Quando avancei como um indivíduo, todos os indivíduos no mundo 


satânico se opuseram a mim.  Quando avancei baseado na minha família, todas as famílias no mundo 


satânico se opuseram a mim.  Também, quando a Igreja da Unificação estava a procurar a formação de 


uma tribo e povo, todas as tribos e povos se opuseram a nós.  Todos se opuseram a nós, com base nas 


condições que tinham sido estabelecidas.  Mas, como triunfei neste processo, a América submeteu-se, 


e a União Soviética chegou à beira do colapso; portanto, nada resta que nos possa atacar. 


Depois da vitória no campo de batalha, regressei.  O cume não pode ser atravessado.  Ao regressar, 


aonde regressamos?  Regressamos à nossa terra natal, depois de controlar o mundo satânico.   


Assim, devíamos entrar na Coreia do Norte, através da Coreia do Sul.  Quando a direita e a esquerda 


sucumbem, quem ganha supremacia?  O lado celestial ganha-a.  Através da nossa declaração de 


Verdadeiros Pais, o mundo comunista permanece na posição de sucumbir completamente e Satanás 


declinará rapidamente daqui em diante.  Não cairá com o mesmo ângulo com que subiu; cairá na 


vertical.  Porquê?  Isto não é o caminho de Satanás; é o caminho dos Verdadeiros Pais.  Os 


Verdadeiros Pais venceram no mundo satânico, e agora podem ir para além dele, e descer para a 


planície. 


Isto não é um lugar que possa ser ocupado por Satanás; é o lugar onde Verdadeiros Pais descem, 


conduzindo todas as pessoas.  Por conseguinte, tudo está a declinar agora.  Diz-se que o mundo 


presente é uma era em que as coisas materiais são omnipotentes, mas, em termos de espírito, é a era 


zero.  


Assim, a missão da Igreja da Unificação consiste em retirar a ênfase das coisas materiais, fazendo do 







espírito o foco central.  As escolas de hoje ensinam técnicas, mas não carácter.  Estão a dizer que 


Deus e a humanidade não são significantes.  Mas temos de preservar o valor de ambos e seguir o 


caminho correcto.  Começamos a retirar a ênfase sobre as coisas materiais e a seguir o caminho 


descendente, de acordo com a lei cíclica.  Temos de regressar à nossa terra natal e conseguir a 


reunificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul.   


A Coreia é uma oferta sacrificial representando a divisão entre a esquerda e a direita, isto é, entre os 


mundos democrático e comunista.  Também, a nossa mente e corpo estão divididos, e as nossas 


famílias estão divididas.  Tudo está em dois campos. São campos de luta.  Tornaram-se facções que 


estão divididas entre frente e trás, e a lutar, em vez de estar alinhadas verticalmente, como mais elevada 


e mais baixa.  As câmaras alta e baixa devem estar alinhadas verticalmente e, contudo, estão a lutar.  


Logo, precisamos estabelecer esta relação vertical.  (202-270, 25.5.1990) 


 


A Igreja da Unificação é o lugar que pode unificar a democracia e o comunismo, e unir todas as 


religiões.  É também o lugar que pode unificar as religiões e o mundo.  Chegámos com a 


responsabilidade de unificar o Céu e a terra, perante o grande caminho do Céu, e fomos atacados.  Por 


isso, à medida que nos elevamos cada vez mais, através do indivíduo, família, tribo e etnia, aqueles que 


se nos opuseram e atacaram têm de declinar.  Atingiram o seu ponto mais elevado, e agora têm de 


perder todo o poder.  Portanto, não há nenhum país, por maior que seja, que tenha confiança na 


segunda e terceira gerações; não existe nenhum país que possa ter esperança nelas.  Todas as nações se 


tornaram assim.  Um tal tempo chegou.   


A minha visita à União Soviética e outras actividades puseram fim ao mundo comunista.  Até agora, o 


mundo tem estado a rir-se de nós.  Pensaram que fugiríamos e desapareceríamos por nós próprios.  


Mas isto não acontecerá.  Pode parecer que têm supremacia e podem controlar as coisas como desejam, 


mas isso é uma ilusão.  A República da Coreia está à beira do caos.  Este problema não pode ser 


resolvido por ninguém.  Tudo declinará depois de subir até ao seu ponto máximo.  Nós estamos a 


ascender através da ultrapassagem destas barreiras.   


Qual é o padrão original, que nos permite vencer os obstáculos e ascender?  É a filosofia dos 


Verdadeiros Pais.  Adão e Eva deviam tornam-se verdadeiros pais, ao nível familiar e tribal.  Do 


ponto de vista histórico, toda a gente faz parte da mesma família, mas Adão e Eva são os antepassados 


dos Verdadeiros Pais.  Quando uma nação é formada, quem são os antepassados dessa nação?  São 


Verdadeiros Pais.  Quem são os antepassados da família?  São Verdadeiros Pais.  Quem são os 


antepassados do mundo?  São Verdadeiros Pais.   


Por consequência, o seu aparecimento nesta terra, conduz à formação das famílias da nação celestial e à 


organização de tribos, povos, nações e do mundo inteiro, sob o seu governo.  Que significa ser 


vitorioso aqui?  Significa que tudo vai para o domínio de Verdadeiros Pais.  Por conseguinte, Satanás 


ataca este domínio de todos os lados para o impedir de crescer.  Mas nós fomos vitoriosos em todas 


estas batalhas durante quarenta e três anos e triunfámos na América. 


No que respeita ao assunto de Caim e Abel, a América, como nação, está na posição de Caim perante 


mim. Eu lutei e venci este Caim.  O mesmo se passou com a União Soviética.  Caim e Abel, 


comunismo e democracia, e a esquerda e direita atingiram o seu ponto mais elevado.  A ideologia 







central permanece neste ponto.  A ideologia central é a filosofia do Adão aperfeiçoado.  Como, 


devido à Queda, Adão falhou em tornar-se perfeito, um filho no lado de Satanás e um filho do lado do 


Céu apareceram para restaurar Adão.  Por isso, a esquerda e a direita têm estado a lutar para 


reivindicar o direito de posse.  Isso tem estado a acontecer.   


Que é a ideologia central?  É a filosofia do Adão aperfeiçoado.  Em que estão baseadas a filosofia de 


Adão e a ideologia central?  Em termos do Princípio, o Domínio Indirecto e o Domínio Directo ainda 


não estão unificados.  O cumprimento da responsabilidade de Adão unificará o Domínio Indirecto e o 


Domínio Directo.  Quando é que se unem?  Depois de terem passado por dez estágios de crescimento.  


Então, que significa o número dez?  É a linha horizontal.  O número dez constitui finalmente a linha 


horizontal. 


Mesmo nove não pode constituir uma linha horizontal.  Uma linha horizontal forma-se quando se 


atinge o número dez.  Com base no amor, o Céu e a terra e a mente e corpo fixar-se-ão completamente 


na linha horizontal.  Esta fixação é por toda a eternidade.  (202-270, 25.5.1990) 


 


Deste ponto de vista, temos de proclamar Verdadeiros Pais.  A proclamação de Verdadeiros Pais 


desencadeará unificação.  Temos três organizações dedicadas a isto.  Elas são a igreja da Unificação, 


a Federação para a Vitória sobre o Comunismo, e a Federação dos Cidadãos.  A Federação dos 


Cidadãos foi fundada para unificar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.  A Federação para a Vitória 


sobre o Comunismo foi estabelecida para oferecer protecção contra o mundo comunista.  Só podemos 


unificar o Norte e o Sul quando estivermos protegidos do mundo comunista.  Foi para a finalidade de 


orientação espiritual que eu fundei a Igreja da Unificação.  Foi para construir uma base firme para a 


consciência, que não tinha tido nenhuma.  É por isso que Satanás tem estado a atacar a Igreja da 


Unificação, a fim de que não construamos essa fundação.  Mas agora eu ultrapassei todas as condições 


de indemnização, regressei à minha terra natal e declarei os Verdadeiros Pais. 


Declarei os Verdadeiros Pais no Movimento da Unificação e, em seguida, às pessoas que têm alguma 


relação connosco e aos nossos parentes.  Os Verdadeiros Pais já foram proclamados na Igreja da 


Unificação, não foram?  Foram proclamados através das organizações relacionadas com o Movimento 


da Unificação.  Estes Caim e Abel precisam unir-se completamente.  Através disto, Verdadeiros Pais 


serão declarados à nação.  Quando forem declarados à nação, aqueles que estão na posição de Caim, 


que se nos opuseram, unir-se-ão connosco.  Agora a proclamação acabou.  Por consequência, todos 


os médiuns recebem a revelação que o dia em que Verdadeiros Pais são declarados é o dia em que o 


mundo acaba.   


Como o mundo começou com maus pais, um novo mundo começará quando tudo o que está 


relacionado com esses maus pais é subjugado e os Verdadeiros Pais podem fazer o seu começo.   


Quando um campeão coreano de luta livre e um pretendente ao título lutam no recinto, o campeão é o 


campeão até que caia, mas, quando cai, vai para o fosso.  Acontecerá exactamente assim.  (202-273, 


25.5.1990) 


 


Proclamei os Verdadeiros Pais.  A Republica da Coreia não perecerá, porque o fiz.  Se Adão e Eva, 


no Jardim do Éden, se tivessem tornado Verdadeiros Pais, não teria havido nenhum diabo.  Os vossos 







antepassados, que foram primeiro para o mundo espiritual, estão a apoiar-vos a vocês, que constituem a 


Igreja da Unificação, porque eles estão na posição de arcanjos.  O mundo espiritual está a apoiar-nos, 


porque eu fiz a cerimónia de proclamação.  De agora em diante, se vocês tiverem confiança, 


simplesmente acreditarem nas minhas palavras e agirem, todos os tipos de coisas acontecerão.   


Há algum tempo, quando estávamos a realizar comícios para dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais, 


em cidades e distritos, eu disse que vocês, líderes distritais, obteriam resultados de acordo com a 


largueza da vossa mente.  Quando sugeri aos directores regionais a ideia de realizar comícios para três 


mil pessoas, todos eles se me opuseram, mas eu disse: “Confiem em mim, e simplesmente façam-no”, e 


quando eles seguiram a minha direcção, foram bem sucedidos.  (203-242, 26.6.1990) 


 


2.4.4. Não haverá conflito no futuro 


 


Até agora, os coreanos nem sequer uma vez invadiram uma terra estrangeira.  A raça coreana tem 


profunda afeição e amor pela humanidade.  Deste ponto de vista, digo que o povo coreano está perto 


do domínio do coração de Deus, porque se sacrificou mais que qualquer outro.   


As coisas mais elevadas no mundo, as coisas mais elevadas e preciosas no mundo da humanidade caída, 


são Verdadeiros Pais e os direitos do filho mais velho.  Em seguida, vem o direito de pais e, 


finalmente, a realeza.  Isto é uma autoridade exclusiva.  Deus tem estado activo na história coreana 


de modo a assegurar a autoridade do primeiro filho, que herda a realeza celestial.  O mesmo se passa 


com o Japão.  É o direito do primeiro filho que é transmitido a partir do imperador, nos últimos dias 


deste.  O primeiro filho tem de tornar-se um verdadeiro pai.  Adão foi o filho primogénito original da 


humanidade.  Assim, o direito do filho primogénito tem necessariamente de encontrar a posição de um 


verdadeiro pai, e o domínio do filho primogénito tem de ser restaurado.  De outro modo ele será 


incapaz de permanecer na posição de um verdadeiro pai.   


Eu voltei da Rússia e fiz a proclamação dos Verdadeiros Pais.  A proclamação dos Verdadeiros Pais!  


Depois de restaurar o direito do filho primogénito, os Verdadeiros Pais têm de permanecer ao nível 


mundial.  O avanço dos Verdadeiros Pais do nível da nação para todo o mundo, de acordo com a 


expansão das circunstâncias, conduz à realeza tribal e nacional.  Assim, quando eles atingirem o nível 


nacional, a verdadeira realeza começará.  Quando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul forem unidas, a 


verdadeira realeza começará. 


A realeza que tem a sua origem em Deus será estabelecida.  Portanto, uma nação na qual tal realeza 


seja formada, terá os três componentes principais de uma nação: soberania, território e povo.  Sem 


soberania, território e povo, realeza não pode ser estabelecida.  Agora, estou a procurar cidadãos 


globais.  Temos realeza, mas temos falta de pessoas e território.  Consequentemente, um cidadão que 


traz unificação à Coreia do Norte e Coreia do Sul, como um cidadão do Céu e terra, devia continuar, de 


modo a estabelecer a realeza em alinhamento com a Igreja da Unificação.   


No futuro, não haverá conflito.  As lutas, até esta altura, têm sido egoístas e sem significado.  Foram 


lutas para tirar algo de outra pessoa.  Um mundo unificado, por outro lado, é um mundo onde a realeza 


de Deus é estabelecida, e onde as pessoas vivem para os outros.  Por conseguinte, não há necessidade 


de guerra.  Não é necessário que irmãos se privem entre si dos seus bens materiais.  Em vez disso, 







eles fugiriam porque o outro irmão tentaria dar excessivamente!  Por conseguinte, se vocês viverem 


altruisticamente na vossa cidade ou vila, tudo estará à vossa disposição.  Pode ser-vos dado 


alojamento nessa cidade ou vila.  Com a máxima devoção, as pessoas prepararão o pequeno-almoço, 


almoço e jantar para vocês.  Poderão dormir lá, a caminho de outro lugar.  Uma tal era está a chegar.   


No futuro, a separação dos três poderes não será necessária.  Leis e tudo o mais desaparecerão.  


Quando o domínio autónomo de amor for plenamente estabelecido, a lei será automaticamente 


cumprida.  No lugar onde amor pelos outros é realizado, não surgem problemas.  Nesse lugar, acima 


e abaixo, frente e trás e esquerda e direita estão completamente unidas.  (224-171, 24.11.1991) 


 


2.5. A proclamação extraordinária de Verdadeiros Pais 


 


Eu reuni a direita e a esquerda.  Ninguém sabe quanto sofri, enquanto percorri este caminho.  


Precisamos construir um domínio onde o Deusismo, baseado na ideologia central, possa ser 


publicamente reconhecido nas escolas e em todos os níveis de chefia.  Logo, os governos da União 


Soviética e da América deviam dizer que, quando viverem baseados no Rev. Moon, a América viverá e 


o Partido Comunista viverá.  Quando visitei Moscovo, a CIA vigiou-me; porém o Rev. Moon digerirá 


o Partido Comunista, em vez de ser digerido por ele.  Fui eu que mostrei a direcção que a política dos 


Estados Unidos devia tomar nos próximos seis meses.  Quando a América estava hesitante em relação 


à proposta da União Soviética para reduzir armas, eduquei os líderes e ajudei-os a ultrapassar os 


obstáculos.   


Quando nos voltarmos, para onde temos de ir?  Devíamos voltar para casa, através do mundo; 


devíamos ir para além da nação e voltar para a nossa terra natal. 


Como os antepassados caídos começaram com a família de Adão e Eva, precisamos libertar-nos desta 


máscara.  Precisamos limpar os nomes dos três grandes antepassados das três grandes eras.  Adão 


caiu.  O diabo matou o verdadeiro antepassado da humanidade.  O Adão da primeira geração tornou-


se o inimigo de Deus, através da sua Queda.  O que veio a seguir, como o segundo verdadeiro pai, foi 


Jesus, o Messias.  Este Messias, que tinha vindo como o Salvador, foi morto pela humanidade, pelos 


seus filhos e filhas, pelo povo.  Quão grande é o pecado do país que capturou e matou o verdadeiro 


pai?  Não pode escapar disto.  É por isso que o povo de Israel vagueou noutras terras durante dois 


mil anos.  Quando olhamos para a sua história, vemos que muitos Israelitas foram apunhalados até à 


morte, ou escoiceados por cavalos, ou desapareceram como o orvalho, através de ressentimento ou 


maldição.  Depois de mal terem sobrevivido dois mil anos de história, conseguiram criar uma nação 


independente, com a ajuda da América.   


O diabo matou os nossos pais, os filhos e filhas do diabo mataram o segundo verdadeiro pai, e os 


diabos do mundo inteiro tentaram mobilizar todas as ideologias e sistemas para matar o terceiro 


verdadeiro pai.  Contudo é extraordinário que os Verdadeiros Pais tivessem sobrevivido todos os tipos 


de perigos e dificuldades e tivessem sido capazes de proclamar o caminho dos Pais, os Verdadeiros Pais 


na terra!  Quanto Deus ansiou por isto!  (219-333, 13.10.1991)                 


 


 







2.6. Como nos devíamos conduzir depois da proclamação dos Verdadeiros Pais 


 


Eu disse a Gorbachev para remover as estátuas de Lenine e Marx.  Na história do Partido Comunista 


não existe ninguém, senão o Rev. Moon, que tenha dito tal coisa.  Os líderes do Partido Comunista 


estavam todos em comoção, dizendo: “Está ele realmente a falar de Deusismo, em frente de nós?  


Como pode falar tão arrogantemente?”  Por mais que me tenham odiado, o mundo comunista de hoje 


tornou-se assim.  Aquele que eles mais temiam no mundo, tornou-se a sua única esperança.  Não têm 


qualquer outra esperança.  Portanto, eu ensinei-lhes claramente, dizendo:  “Ouçam as minhas 


palavras e sigam-me; de outro modo, não existe um caminho em frente!”  Que orgulhoso Deus se tem 


de ter sentido de mim, quando disse: “Eu sempre quis declarar isto à União Soviética; tu és um filho 


extraordinário!”  Eu tornei-me bastante famoso porque Ele disse: “Quero colocar-te acima de toda a 


humanidade”. 


Líderes americanos disseram: “Oh, como pode ele fazer isso?”  Líderes europeus também disseram: 


“Como pode ele fazer isso?” E o mundo comunista disse: “Como pode ele fazer isso, no palácio do 


Kremlin?”  Quando Deus desceu para olhar, Ele tem de ter dito: “É realmente interessante!”  Foi por 


isso que fiz tal inequívoca declaração.   


Tudo está ligado aos Verdadeiros Pais.  Os vossos ouvidos querem procurar os Verdadeiros Pais; o 


mesmo acontece com o vosso nariz, boca e olhos.  Tudo é assim porque os verdadeiros Pais têm um 


forte poder de atracção.  Eu sei isto.  Mesmo toda a natureza os deseja.  A criação diz: “Verdadeiros 


Pais, por favor fiquem aqui connosco, para sempre”.  A natureza grita.  Todas as coisas gostam dos 


Verdadeiros Pais.  Gostam do som das palavras “Verdadeiros Pais”.  Quando alguém diz: “Encontrei 


Verdadeiros Pais”, outra pessoa diz: “Onde?”  “Segue-me”.  Toda a gente quererá seguir essa pessoa.  


É assim que os Verdadeiros Pais são.  Mãe, marido, esposa, filhos, netos e patriotas verdadeiros, todos 


emergem a partir deles.  Tudo começa a partir daí. 


Este é o evangelho com a máxima esperança.  Não precisamos da Bíblia.  A única finalidade da 


Bíblia é encontrar Verdadeiros Pais.  Por isso, a designação “Verdadeiros Pais” é a mais preciosa de 


todas.  Então, como é que vocês se querem relacionar com Verdadeiros Pais?  Essa é a questão.  Se 


pensarem nos Verdadeiros Pais como uma árvore, vocês são os seus ramos.  Estes ramos podem viver 


onde quer que vão desde que haja amor, não importa se forem plantados à noite, durante o dia, no 


Inverno, Primavera, ou na estação das chuvas.  Porquê?  Porque aceitam tudo.  (202-351, 


27.5.1990) 


 


O nosso objectivo é libertar e salvar Deus, a humanidade, e tudo sob o domínio satânico.  Este é o 


nosso objectivo e o objectivo dos Verdadeiros Pais.  Estamos a declarar o coração de tais pais, à 


medida que caminhamos.  Satanás não pode permanecer nesse lugar.  Este é o ponto de vista do 


Princípio.  Também, o mesmo se passa com todas as coisas.  Elas dirão: “Bravo!” quando vos vêem a 


ser salvos.  Vocês têm de ser capazes de ouvir este tipo de som. 


Onde quer que vocês vão, todas as coisas da criação e todas as pessoas vos darão as boas-vindas.  O 


mundo original, baseado em verdadeiro amor, está cheio do som de verdadeiro amor de todas as coisas 


da criação.  No mundo de verdadeiro amor, todas as pessoas podem compreender tudo, tal como Deus.  







É lá que herdam tudo e têm o direito de participação, o qual lhes permite participar onde quer que 


estejam.  Verdadeiro amor tem estes três privilégios.  Isto significa que podemos receber verdadeiro 


amor automaticamente.  Herdamos Deus.  Deus torna-se meu.  Podemos estar com Ele onde quer 


que Ele esteja.  Que extraordinário isto é!  Que felizes estamos!  Ninguém pode negar isto.  Temos 


uma coisa tão extraordinária.  Como podemos estar preocupados?  Não pode haver nenhuma sombra.  


É claro como a plena luz do dia.  Isto é o orgulho dos membros da Igreja da Unificação.  (202-354, 


27.5.1990) 


 


Por consequência, a partir de agora, não haverá oposição de Satanás no caminho que os membros da 


Igreja da Unificação estão a tomar.  De agora em diante, o que quer que seja que gritemos será 


absorvido e ressuscitado; o que quer que seja pelo qual gritemos aparecerá. 


Até agora tem havido oposição porque estávamos a subir.  Mas atingimos o topo, e como lá não existe 


direita ou esquerda, a ideologia vertical apareceu.  A ideologia central é mais elevada.  Toda a gente 


gosta dela, porque é mais elevada.  O comunismo é uma ideologia de servo e senhor.  Não há 


liberdade.  A democracia é uma ideologia de fraternidade.  Como tal, é baseada em liberdade.  As 


pessoas têm liberdade.  É por isso que lutam continuamente.  Elas lutam entre si, cada uma delas 


pretendendo ser melhor que as outras.   


A ideologia central é baseada no coração e ponto de vista parentais.  Na América, senadores e 


membros do congresso lutam, e Republicanos e Democratas lutam.  Porque é que lutam?  Porque não 


têm pais.  Quando os pais vêm e lhes dizem: “Porque estão a lutar?  Vocês não são servos, mas os 


nossos filhos!” então, tudo acabará.  Aquilo de que Pais mais gostam é que pretos e brancos se casem 


entre si.  Os pais querem que os seus filhos e filhas se amem entre si, de preferência a demonstrarem 


piedade filial para com os pais.  É assim que os filhos podem amar os pais.  Se vocês fizerem do 


verdadeiro amor de Deus o vosso foco central, serão eternamente unidos.  Serão ligados comigo, a 


partir daí, e uma vez que essa ligação assim feita não pode ser cortada por ninguém.  (202-356, 


27.5.1990) 


 


Vocês decidirão: “Nós também percorreremos o caminho de Verdadeiros Pais”.  É o mesmo.  No 


futuro, também criarão raízes, crescerão como um tronco, espalharão ramos, terão rebentos, e 


produzirão frutos.  Tudo é o mesmo.  Isto significa que serão verdadeiros pais, no futuro.  As coisas 


acontecerão assim.  Então, quão orgulhosos nos devíamos sentir!  Abram a porta e tentem gritar: 


“Olhem aqui.  Que senhor extraordinário é esta pessoa que está a aparecer aqui!”  Vocês sentir-se-ão 


muito felizes.  Todos os animais sentirão o mesmo.  O mundo espiritual também dirá: “Tu és um 


salvador com verdadeiro amor no teu coração, como Jesus, o Messias.  Onde quer que vás, lá toda a 


gente será salva”. 


Com a proclamação dos Verdadeiros Pais, a autoridade de Satanás desaparecerá e, com base na religião, 


toda a luta devida às leis de indemnização desaparecerá.  Um mundo não caído aparecerá, e o tempo 


virá em que bons espíritos podem ajudar a terra tanto quanto quiserem, porque adquirirão uma posição 


igual à do mundo angélico.  Esses anjos são os vossos antepassados.  Por isso, de agora em diante 


todos os tipos de coisas acontecerão àqueles que se opuserem à Igreja da Unificação.  Podem adoecer 







e morrer, e toda a espécie de outras coisas acontecerá.   


Vocês deviam tornar-se corajosos.  Isto significa que deviam exercer os direitos de propriedade de um 


sujeito.  Então, por mais difícil que seja o ambiente em que se encontrem, nenhuns problemas podem 


acontecer.  Se disserem: “Mesmo Deus não quer estas coisas.  Desapareçam da minha vista!” eles ir-


se-ão embora.  Declinarão rapidamente.  O mesmo se passa com o mundo espiritual.  Se disserem: 


“Não quero tais coisas!” eles desaparecerão imediatamente.  Vocês terão tal poder à vossa volta.  


Quando o centro do amor aparece, tudo se voltará para ele.  Quando o sol da manhã se levanta no 


oriente, toda a natureza se volta para ele.  Esta é a essência da vida, a essência do amor.  Verdadeiros 


Pais são a base central do verdadeiro amor universal. 


Assim, quando Verdadeiros Pais aparecem, o mundo inteiro da criação voltar-se-á para eles, tal como 


todo o mundo natural se volta para o sol nascente, de manhã.  Toda a criação é como as folhas ou 


ramos.  No mundo espiritual, tudo se volta para Deus. Do mesmo modo, na Igreja da Unificação, 


quando vou a algum lado a atenção de todos os membros está automaticamente focada em mim.  É o 


mesmo.   


Toda a vossa finalidade é verdadeiro amor, e o centro do mundo é verdadeiro amor.  Deus é o pai de 


verdadeiro amor.  Toda a libertação tem lugar aí.  Quando vocês permanecem em tal lugar, as portas 


das quatro direcções abrir-se-ão automaticamente.  O mundo espiritual é o mesmo que este.  No 


mundo espiritual, onde quer que uma pessoa com verdadeiro amor possa ir, não há portas fechadas.  


Em toda a parte, portas abrir-se-ão automaticamente.  Ela será bem acolhida em toda a parte.  


Pessoas em posições elevadas virão e dirão: “Bem-vindo.  Tem sido tão aborrecedor durante tanto 


tempo.  Acolho bem tudo o que seja divertido”.  Quão esplêndido será!  Portanto, de agora em 


diante, vocês deviam compreender isto claramente.  Herdaram tudo dos Verdadeiros Pais.  Ninguém 


vos pode dizer que façam isto ou aquilo.  Serão os donos automaticamente.  Serão professores e 


verdadeiros pais.  Ninguém mais vos pode ensinar.  Não precisam de outros professores, donos ou 


pais.  Permanecerão em tal posição, no futuro próximo.  (202-358, 27.5.1990) 


 


Até agora, por causa da Queda humana, tem sido difícil para Deus ligar o Seu coração, verticalmente, 


ao coração das pessoas na terra.  O aparecimento de Verdadeiros Pais ligá-los-á.  Os vossos parentes 


que não se opõem aos Verdadeiros Pais nesse ponto, não fazem parte do domínio de Caim.  Entraram 


no domínio de Abel do lado de Deus.   


Assim, de agora em diante, o domínio da religião desagregar-se-á.  Até agora, o domínio da religião 


baseada no povo escolhido tem constituído a linha principal de comunicação entre os mundos físico e 


espiritual.  Agora, o ambiente Caim e Abel desapareceu, porque as Eras do Antigo Testamento, Novo 


Testamento, e Testamento Completo atingiram o mesmo nível de realização.  Isto removeu a 


autoridade das religiões.  Então, as famílias baseadas em vocês, e que não se vos opõem, permanecem 


na posição de Abel celestial.  Por isso, as coisas girarão quando vocês as põem em movimento e fazem 


esforço.  Esta é uma tal era.  Por conseguinte, o mundo virá a pertencer-nos. 


Vocês deviam compreender esta era.  A declaração de Verdadeiros Pais porá fim aos pais da linhagem 


satânica.  Os Verdadeiros Pais lutaram contra o mundo satânico, realizaram tudo, elevaram-se e 


atingiram o estágio onde o mundo democrático e o mundo comunista sucumbirão.  Assim, como eles 







estabeleceram as condições vitoriosas, na base dessa proclamação, o mundo satânico chegará ao fim.  


Que significa para o mundo satânico, chegar ao fim?  Significa ser libertado de Satanás.   


Até agora, vivemos na cultura e ambiente do mundo satânico.  Mas agora estamos a ser libertados do 


mundo, estilo de vida e linhagem satânicos.  Para onde vamos, depois de sermos libertados de 


Satanás?  Temos de voltar para Deus.  O mundo de hoje não conhece Deus.  Satanás é responsável 


por isso.  O humanismo também não reconhece Deus.  O humanismo americano de hoje expeliu 


Deus.  Qual é a base do humanismo?  É o corpo. 


O corpo foca em si próprio.  Procura os prazeres.  Se vocês viverem desse modo, serão arruinados.  


É a realidade.  Logo, precisamos ser libertados de Satanás e de um modo de vida satânico.  Estilo de 


vida significa cultura.  Em seguida, precisamos ser libertados dessa linhagem.  Então, para onde 


regressamos quando somos libertados de Satanás?  Temos de regressar a Deus.  Embora precisemos 


voltar para Deus, nem o comunismo nem o humanismo secular sabem como fazê-lo.  Além disso, 


onde e como devíamos viver?  Não estamos destinados a viver de acordo com os nossos caprichos, 


como animais.  Idealmente a nossa vida começaria, desde o princípio, com base nos Verdadeiros Pais.  


Devíamos viver no domínio do ideal global baseado nos Verdadeiros Pais.  Assim, vocês não podem ir 


para o Reino do Céu sem acreditar neles.  Agora, parece que há muitos ramos que não foram 


enxertados.  (202-275, 25.5.1990) 


 


Vocês têm de ir para as regiões rurais e estabelecer a fundação para os Verdadeiros Pais.  Os 


Verdadeiros Pais têm de preparar a fundação para o Céu.  Deus prepara o caminho que os Verdadeiros 


Pais percorrerão, à frente deles, e os Verdadeiros Pais preparam o vosso caminho.  Logo, vocês têm 


simplesmente de seguir os Verdadeiros Pais.  Deus vai um passo em frente dos Verdadeiros Pais.  Por 


consequência, a providência da restauração consiste na era da providência para estabelecer a fundação 


para a restauração, na era da providência da restauração e na era para a conclusão da providência da 


restauração.   


Deus estabeleceu esta fundação, sem o conhecimento dos Verdadeiros Pais.  Também, os Verdadeiros 


Pais estabeleceram esta fundação, sem o vosso conhecimento.  Vocês também deviam estabelecer a 


fundação, sem o conhecimento dos vossos descendentes.  Deste modo, temos de ir para além do nível 


nacional e também do nível global.  Então, Deus irá para além do nível da história do cosmos.  Se os 


nossos membros vão para além do nível nacional, os Verdadeiros Pais irão para além do nível global, e 


Deus irá para além do nível da história do cosmos.  Deste modo, a humanidade, baseada em Deus, tem 


de ir para além da história do cosmos. 


Considerando isto, vocês estão dois níveis atrás de Deus.  Como estão dois níveis atrás de Deus, não 


podem estar desapontados ou cansados.  Os Verdadeiros Pais estão a seguir à frente de vocês no vosso 


caminho, por vossa causa; e Deus está a seguir em frente dos Verdadeiros Pais, por vossa causa.  Os 


esforços de Deus e Verdadeiros Pais são algo que vocês não podem pagar com nada, nem mesmo a 


vossa própria morte.  Estão a continuar no vosso caminho, com tal dívida.  Os Verdadeiros Pais 


herdam a vontade de Deus, e vocês herdam a vontade dos Verdadeiros Pais - nunca deviam perder essa 


tradição filosófica.  Qual é essa tradição filosófica?  As pessoas precisam primeiro remover a 


linhagem do inimigo Satanás e, em seguida, restaurar a linhagem centrada em Deus e nos Verdadeiros 







Pais, porque nasceram recebendo a linhagem do inimigo Satanás.  Para conseguir isto, deviam estar 


completamente unidas em coração, com Deus.  Com base nessa unidade de coração, deviam receber a 


linhagem celestial, tornar-se um ramo e folha da árvore cuja raiz é Deus, e tornar-se uma incarnação de 


Deus, estabelecendo desse modo, na terra, um padrão absoluto para subjugar Satanás.  Só então a 


história da restauração avançará.  (13-296, 12.4.1964) 


 


2.7. O que precisamos fazer depois da Proclamação de Verdadeiros Pais 


 


27.1. Estejamos gratos pela proclamação 


 


Que acontecerá, devido à Proclamação de Verdadeiros Pais?  Todos os bons espíritos no mundo 


espiritual, que têm servido Deus, por um lado, e os maus espíritos, baseados em Satanás, por outro lado, 


serão claramente divididos.  Quando vocês seguem os Verdadeiros Pais, permanecem na posição de 


Adão e Eva aperfeiçoados.  O Adão aperfeiçoado deve ser sempre protegido, educado e ajudado pelo 


arcanjo.  Quando permanecem no domínio do Adão aperfeiçoado, o arcanjo tem não somente de vos 


ajudar, mas também de vos servir como os verdadeiros senhores, de acordo com o ideal de amor.  É o 


estágio no qual vocês podem dar ordens.  Elevar-se-ão para uma tal posição.  É por isso que isto é o 


fim do mundo.   


Tudo no mundo espiritual, que começou com o amor de falsos pais, chegará ao fim, e haverá um novo 


mundo baseado no novo amor dos Verdadeiros Pais.  Com esta base, um novo mundo manifestar-se-á.  


Com esta proclamação, aqueles que incondicionalmente se opuserem, no futuro, à nossa Igreja da 


Unificação, adoecerão gradualmente e todos sucumbirão.  Secarão como árvores que perderam a seiva, 


e tornar-se-ão imediatamente comida para escaravelhos. 


 Por isso, vocês deviam seguir um novo estilo de vida.  A origem da nova vida é o novo amor.  Que é 


o novo amor?  É o amor dos Verdadeiros Pais.  É o novo amor do ideal da criação.  Por conseguinte, 


vocês deviam estar-me gratos.  Gratos por quê?  Gratos por serem libertados de Satanás.  São 


libertados do mundo satânico pelos Verdadeiros Pais.  Qual é a próxima coisa da qual são libertados?  


São libertados do estilo de vida satânico.  Em seguida, são libertados da linhagem satânica.  O estilo 


de vida é baseado na cultura e acompanhado por hábitos.  São libertados de Satanás e do estilo de vida 


satânico.  Estilos de vida diferem, de acordo com antecedentes culturais.  Os britânicos vivem de 


acordo com a cultura do povo britânico, e os americanos vivem de acordo com a cultura americana.  


São todos diferentes.  Os seus ambientes de vida são diferentes.  Vocês deviam ser libertados destes 


tipos de estilos de vida.  Que vem a seguir?  A linhagem.  Três grandes libertações ocorreram.  Por 


consequência, a cultura unificacionista emergirá automaticamente.  Que fazem vocês depois de serem 


libertados?  Irão para Deus, porque estão libertados de Satanás. 


 Se vocês estão libertados de Satanás, aquilo que foi agrilhoado através da ligação com os falsos pais 


também se torna libertado. Portanto, vocês voltarão para o coração livre dos Pais. Quando voltam, não 


podem continuar com os hábitos e estilo de vida do mundo satânico.  Têm de destruí-los 


completamente.  (202-273, 25.5.1990) 


 







 Quando se fala de Verdadeiros Pais, existe Deus, que é o Verdadeiro Pai vertical, e os Verdadeiros Pais 


terrenos , que são os Verdadeiros Pais horizontais.  Vocês deviam ser criados pelo amor resultante da 


união dos dois.  Como no ponto zero – esse lugar onde não há amor – vocês desenvolverão finalmente 


o carácter de um verdadeiro sujeito, se desejarem amor têm de começar a partir do zero.  Têm de 


ignorar a vossa própria existência fundamental.  É por isso que na Bíblia encontramos a expressão 


paradoxal que “aqueles que procuram morrer viverão, e aqueles que procuram viver morrerão”.  Assim, 


vocês deviam estar gratos por terem sido libertados do mundo satânico.  Em seguida, vem o estilo de 


vida.  A história e tradição são estabelecidas na base da cultura; portanto quando falo de estilo de vida 


refiro-me à cultura.  Em seguida vem a linhagem.  A linhagem revolve à volta de amor.  Vocês 


precisam ser libertados.  Por conseguinte, deviam dizer a vós próprios: “Pertenço à linhagem de Deus.  


Ele habita em mim”.  A vossa mente e corpo não deviam lutar entre si.   


 De agora em diante, perguntem à vossa mente e coração.  Deus já entrou lá; vocês são o rebento e 


folha de Deus, porque servem e apoiam os Verdadeiros Pais e têm a raiz.  Tudo está sob o efeito da 


pressão atmosférica ambiente, mas, como ela está perfeitamente equilibrada, não se sente o seu efeito.  


Tudo vos está a proteger para evitar que se desviem, mas como tudo está em equilíbrio perfeito, não 


sentem.  Contudo, se agirem contra a vossa consciência – contra a vontade de Deus – nem que seja por 


pouco, o poder do universo atacar-vos-á dizendo: “Seu patife!”  Este poder é tão forte que, mesmo que 


tentem seguir em certa direcção, o vosso corpo girará.  


 Logo, se orarem para que Deus esteja na vossa mente, e os Verdadeiros Pais entrem no vosso corpo, eles 


entrarão; Deus habitará no lugar onde a mente e o corpo se interceptam e corrigirá o ângulo entre os 


dois.  Vocês precisam ser libertados dos três grandes domínios de Satanás.  Primeiro, têm de ser 


libertados do representativo vertical, Satanás, e, em seguida, do ambiente cultural ou tradição do estilo 


de vida que receberam dos vossos pais naturais, tais como a cultura do povo coreano, a cultura 


americana – e todas as outras culturas.   Todas elas se dirigem para um centro único, mas quanto mais 


longe estiverem, tanto mais triviais serão.  (202-278, 25.5.1990) 


 


2.7.2. Acumulemos resultados 


 


A NBC, CBS e ABC, consideradas como as melhores companhias emissoras na América e famosas no 


mundo inteiro, fizeram todo o tipo de crueldades para me destruir.  Os jornais também me atacaram; 


mas como eu já sabia de tudo, antes de a sua propaganda ter sido divulgada, não deu resultado.  


Puseram as suas histórias nos jornais e bateram nos seus tambores, mas como ninguém dançou ao seu 


ritmo, esses tocadores de tambor ficaram exaustos e desistiram.  Agora organizaremos o nosso contra-


ataque.  Como temos uma companhia de meios de comunicação social, desafiá-los-emos por 


intermédio do nosso jornal.  Eu chamei a pessoa responsável pelo departamento editorial de um desses 


jornais para vir falar comigo e fi-lo passar um bocado difícil.  Estou envolvido neste tipo de batalha.   


Portanto, a questão é os resultados reais.  Não é habilidade, mas resultados reais que unificarão o 


mundo.  Embora vocês possam não ter habilidade, deviam, no entanto, ter resultados.  Conseguir 


resultados é ganhar poder do universo.  Presidentes de nações não podem competir comigo.  Eles 


terão de ajoelhar-se, porque não podem competir comigo em termos de grande resultados e negócios.  







Vocês também deviam ter resultados para transmitir às gerações futuras.  Esse será o vosso presente 


quando forem para o mundo espiritual. 


Quando uma mulher se casa, devia pelo menos levar um pequeno presente para o avô do marido e 


outros parentes.  Então, eles falarão dela com orgulho.  Quando vocês forem para o mundo espiritual, 


os vossos antepassados chamar-vos-ão à sua presença e puni-los-ão, dizendo: “Tu tornaste-te membro 


da Igreja da Unificação devido ao mérito dos teus antepassados. Então, que fizeste antes de chegar 


aqui?  Cumpriste a tua missão como messias tribal?”  Não vos puniriam eles, se através das vossas 


acções pudessem ter libertado setenta e duas gerações dos vossos antepassados, mas não o fizeram?  


Por isso, a vossa mente tem de ser propriamente educada.   


Deviam recuperar todas as pessoas de Deus, sob o domínio do mundo satânico, enxertando nelas o 


mundo celestial.  Quantas trarão vocês para o lado de Deus, por intermédio dos vossos esforços?  


Como criarão a tradição eterna do ideal da criação?   Como criarão a tradição eterna de verdadeiro 


amor, com os vossos parentes de sangue e as pessoas restauradas?  Como ligarão os vossos próprios 


filhos e filhas com esta tradição eterna?  Esta é a questão.  No outro mundo, este será o guia para 


encontrarem a vossa autoridade na vida eterna e posição na hierarquia da vida.  Deviam cuidar dos 


vossos parentes e levar convosco pelo menos cento e vinte famílias.  Portanto, preparem-se para evitar 


vergonha.  Não só vergonha; é possível que sejam mesmo escorraçados nus.   


Agora, já proclamei os Verdadeiros Pais ao mundo.  Como a era das pessoas escolhidas do mundo 


passou e entrámos no período de dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais, a era chegou quando as 


pessoas do mundo inteiro entrarão no domínio de Israel.  Esse domínio será organizado de acordo com 


o nível dos resultados delas.  (213-139, 6.1.1991) 


 


2.7.3. Comícios para dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais 


 


Como estamos a organizar comícios para dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais, os coreanos estão a 


falar deles por toda a nação.  Estão a dizer e a perguntar a si próprios: “Eh, que espécie de pessoas são 


os Verdadeiros Pais, de quem ouvimos falar tanto?”  Eles deviam voltar para trás e procurar os 


Verdadeiros Pais.  Não podem encontrar a direcção que Deus lhes está a pedir que sigam, sem ir para 


além dos últimos limites dos falsos pais e ligar-se com os Verdadeiros Pais, porque vieram dos falsos 


pais.  Este é o Princípio.  É lógico e inegável.  A Queda criou falsos pais.  Eles são falsos pais, 


porque foram expulsos.  As pessoas deviam procurar pais que nunca foram expulsos, através dos quais 


possam viver com Deus para sempre. 


É assim que nós coreanos somos.  Temos canções como aquela que diz: “Quero trazer os meus pais 


aqui e viver com eles para sempre”.  Isto é assim, porque somos um povo de revelações.  Também, 


temos uma canção que diz: “O céu azul e a galáxia…”  Isto mostra que somos um povo a quem 


revelações foram dadas.  A canção mostrou a toda a gente que satélites apareceriam, e que o mundo 


seria um mundo avançado.  Que grande sensibilidade artística esta raça tem!  É uma coisa 


extraordinária que tenhamos tais antecedentes culturais, antecedentes distintos com uma filosofia 


profunda.  (206-80, 3.10.1990) 


 







O Rev. Moon proclamou os Verdadeiros Pais perante os cidadãos da República da Coreia e do povo 


coreano, através de comícios para dar as boas-vindas aos Verdadeiros Pais.  Isto tem de ser 


proclamado.  Só então o Céu se estabelecerá para repelir o mau Satanás.  Agora, esperem e vejam o 


que acontece.  Olhem para o caminho futuro.  Organizámos comícios de boas-vindas para os 


Verdadeiros Pais, por todo o país, mas ninguém sabe qual é a essência desses comícios.  Não o fiz por 


ser louco.  Através dos comícios de boas-vindas para os Verdadeiros Pais, estamos a firmar a fundação 


celestial para substituir aqueles do lado do mal.  (204-144, 6.7.1990) 


 


Proclamei os Verdadeiros Pais por toda a nação, através dos comícios de boas-vindas para os Pais.  


Agora, que têm vocês de fazer?  Vocês, famílias abençoadas, deviam realizar comícios de boas-vindas 


para pais, ao nível tribal, porque eu realizei comícios de boas-vindas para os Verdadeiros Pais, na 


fundação onde a nação e o mundo estão ligados.  Então, tudo será concluído.   


Vocês precisam completar o vosso trabalho de messias tribais.  Depois de completarmos o 


messianismo ao nível mundial, com base numa nação, precisamos governar o domínio tribal.  Tribos 


espalham-se pelo mundo.  Uma nação emergirá então naturalmente.  Um tal tempo chegou.  Que 


está a fazer com que isto aconteça?  O mundo democrático acabou a sua experiência.  O mundo 


comunista também, assim como o Cristianismo e todas as religiões do mundo.  Porque é que estou a 


dizer que acabaram as suas experiências?  Não houve nenhum grupo que não se tivesse oposto à Igreja 


da Unificação.  Todos eles nos atacaram.  (202-270, 25.5.1990) 


 


Depois de termos acabado os comícios de boas-vindas para os Verdadeiros Pais, através da nação 


inteira, entraremos numa nova era.  Médiuns estão a receber revelações que este mundo está a acabar e 


que estamos a entrar num novo mundo.  Por causa dos comícios, o mundo espiritual está a descer.  


Temos as Eras do Antigo Testamento, Novo Testamento e Testamento Completo.  No passado, os 


espíritos que tinham acreditado numa das religiões principais e deixaram um bom legado ajudaram a 


providência na terra, de acordo com a vontade de Deus.  Até agora, sem percorrer esse caminho, não 


tinha sido possível estabelecer relação com a terra.   


Mas como os Verdadeiros Pais apareceram, estabelecendo uma tradição individual, familiar, étnica, 


nacional e global, e conseguindo vitórias, agora é o tempo em que deixaremos por detrás a esfera da 


religião.  As religiões desaparecerão na era de Verdadeiros Pais, porque eles conseguiram uma vitória 


global.  Se Adão e Eva não tivessem caído, mas se tivessem tornado Verdadeiros Pais, a religião não 


teria sido necessária.  Então, eles seriam capazes de se juntar ao Céu, eternamente, como um só, e os 


antepassados seriam sempre ligados aos seus descendentes na terra, através do ideal de unidade.  Mas 


porque a Queda bloqueou este caminho, precisamos criar o domínio adequado do povo escolhido, de 


modo a abri-lo.   


A era da nossa libertação do mundo religioso está a chegar, porque tudo foi indemnizado através do 


povo de Israel, como o povo escolhido, o Cristianismo, como o povo escolhido global, e a Igreja da 


Unificação, como o povo escolhido ao nível cósmico.  Por conseguinte, agora o tempo está a vir em 


que o mundo espiritual pode contactar o mundo terreno nessa fundação.  Assim, mesmo os não crentes 


serão ligados ao mundo espiritual, através do povo escolhido e da religião, e as eras passadas acabarão.   







Através do triunfo dos Verdadeiros Pais, virá um tempo – a era em que o Antigo Testamento, o Novo 


Testamento e o Testamento Completo tiverem sido cumpridos – quando mesmo não crentes podem 


entrar na corrente principal da religião.  Então, todos os antepassados no mundo espiritual poderão 


descer aos seus descendentes terrenos e trabalhar com eles.  O mundo espiritual é assim.  Por esta 


razão, de agora em diante, se alguém se recusar a acreditar na Igreja da Unificação, os seus 


antepassados virão e dar-lhe-ão pesadelos, doença, e remédios amargos.   


Até agora, o mundo terreno tem estado dividido e ocupado por Satanás.  Contudo, à medida que os 


bons espíritos no domínio do bom arcanjo, e aqueles no domínio religioso, como um todo, entram e 


expulsam completamente o domínio do mal da terra, toda a gente que tem servido, até agora, na sombra 


criada pelo diabo, quer seja Kim Il Sung ou qualquer outra pessoa, será eliminada.  Por consequência, 


à medida que uma nação, duas nações, três nações ou quatro nações se ligarem à Igreja da Unificação, 


todo o mundo verá a era da libertação completa.  De mil, novecentos e oitenta e oito a dois mil, isto é, 


até que eu faça oitenta anos, é a era da missão para realizar este trabalho.  Portanto, o messianismo 


tribal foi estabelecido.   


Tendo proclamado o Messias mundial, proclamei messias tribais cuja missão consiste em caminhar em 


direcção ao domínio do messias nacional.  Então, o domínio do messias nacional manifestar-se-á no 


qual o messias tribal é ligado ao domínio do Messias global.  Do mesmo modo, à medida que o 


estabelecimento de estados e províncias celestiais tiver lugar, entraremos na era do reino unificado.  


(202-255, 24.5.1990) 


 


2.8. O pai no Norte e o pai no Sul 


 


Como aprendemos no Princípio, na Era do Antigo Testamento coisas materiais foram sacrificadas para 


pavimentar o caminho para os filhos e filhas do futuro, e na Era do Novo Testamento os filhos e filhas 


foram oferecidos como sacrifício para pavimentar o caminho para a vinda do pai, o Senhor, na Sua 


Segunda Vinda.  Porque sofreram os Pais na Era do Testamento Completo?  Eles percorreram o 


caminho de sofrimento, de modo a trazer Deus para esta terra.  O sonho de toda a minha vida é 


realizar isto.   


Não pude servir Deus na minha terra natal.  Portanto, tenho de voltar para lá, segurando no alto a 


bandeira da vitória global.  Na Coreia do Norte existe um senhor mau, na sua segunda vinda, um pai 


mau.  Kim Il-Sung é chamado o pai amado.  Que significa a palavra pai?  Como Satanás sabia que 


Verdadeiros Pais apareceriam na Coreia do Sul, e que a sua terra natal fica na Coreia do Norte, através 


da Coreia do Norte, ele queria atacar e matar os Verdadeiros Pais.  Por consequência, Gorbachev e 


Kim Il-sung agiram em conjunto para me assassinar.  Em Fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete, 


despacharam vinte e cinco soldados do exército vermelho para a América, e o mundo espiritual 


apanhou-os com o meu endereço.  A CIA apanhou-os, e enquanto os estava a investigar eu entrei em 


Moscovo.   


É um caminho arriscado.  O meu caminho é arriscado, porque, ao realizar a vontade de Deus, tenho a 


responsabilidade de encurtar esta história, nem que seja por um só dia.  Tenho estado a pavimentar 


este caminho, pelo investimento de todo meu ser, como se investisse todo meu capital no Oceano 







Pacífico e no campo.  Não posso deixar nenhuma mancha histórica em tal lugar.  Isto é algo sagrado.  


Algo sagrado!  Por conseguinte, Deus pode vir habitar no nosso país.   


O Sul e o Norte são como o corpo e mente.  Quando se unem completamente, Deus vem para eles.  


Deus vem, onde eles se unem com amor.  Portanto, precisamos unificar o Sul e o Norte.  Primeiro, os 


Pais deviam ser apoiados na Coreia do Sul.  Deviam ser mais bem apoiados que os Norte Coreanos 


apoiam Kim Il-sung.  Os Norte Coreanos trazem consigo emblemas de Kim Il-sung.  Os 


Unificacionistas não deviam ter vergonha, mas permanecer perante o mundo ainda mais 


orgulhosamente que os Norte Coreanos.  Eles estão todos armados com a ideologia Juche.  Por isso, 


devíamos armar-nos com a Princípio dos Três Sujeitos, baseada no amor inabalável e absoluto de Deus, 


e alargar a separação ideológica entre nós e eles, para que não possam interferir connosco.  Percorrer 


um tal caminho é a nossa missão.  (212-56, 1.1.1991) 


 


Kim Il-sung é o falso pai.  Os Norte Coreanos chamam-lhe pai, não é verdade?  Porque é que ele 


apareceu nesta altura da história?  A pessoa mais vil de todos os países comunistas, o maior de todos 


os diabos, aparecerá.  Contudo, eu sou chamado o Verdadeiro Pai.  O Verdadeiro Pai devia ser capaz 


de subjugar o falso pai, através de submissão natural, não pela força.  A providência de Deus da 


salvação, e a vitória ou derrota de Deus não são determinadas pela força.  Se força fosse usada, tudo 


seria concluído imediatamente.  Se os comunistas tivessem podido fazer aquilo que queriam, tudo 


teria acabado.  O mundo da Queda, que costumava mostrar o seu poder com exércitos que criaram 


uma história de conflito neste mundo terreno, e transmitiu a tradição de Satanás, terá um fim miserável.   


Deus, que sabe tais coisas, está a tentar subjugar Satanás naturalmente.  Ele diz-lhe que faça tudo 


aquilo que quiser.  Deixando-lhe fazer tudo o que quiser, o Céu será atacado primeiro e, em seguida, 


reivindicará aquilo que Lhe pertence, dizendo que aquele que atacou o lado da justiça, tem de pagar os 


danos.  Quando ele chegar ao fim do mundo, não terá para onde ir.  Terá de render-se.  O próprio 


Deus não pode pôr um fim a isto.  Em vez disso, Ele tem de preparar uma pessoa na terra que possa 


herdar este trabalho.  Por conseguinte, enviará o Messias nos Últimos Dias.  (210-231, 23.12.1990) 


 


2.9. Os fundadores de religiões e Verdadeiros Pais 


 


Essencialmente, que têm as pessoas tentado fazer, através das Eras do Antigo Testamento, Novo 


Testamento e Testamento Completo?  Têm tentado trazer Deus dentro de si.  Quem é a raiz?  É 


Deus.  Deus é a raiz da humanidade.  Originalmente, Verdadeiros Pais não eram a raiz.  Verdadeiros 


Pais também vieram de Deus, que é a raiz.  Antes de Adão e Eva terem caído estavam na posição de 


filho e filha de Deus.  Mas depois da sua Queda, todas as coisas da criação vieram a ficar numa 


posição superior a eles.  Isto aconteceu porque Adão e Eva caíram.  Devido à Queda, eles tornaram-


se mais profanos que todas as coisas.  Como todas as coisas ficaram numa posição mais elevada que 


as pessoas, elas deram a sua vida pela humanidade.  Derramaram sangue em nosso lugar e, deste 


modo, inverteram as posições.  Portanto, na Era do Antigo Testamento, ofertas foram sacrificadas para 


pavimentar o caminho onde os filhos e filhas caminhariam.   


Em seguida, na Era do Novo Testamento, Jesus veio e sacrificou-se a si próprio, como um filho, para 







pavimentar o caminho para os Pais.  Através de mártires derramando uma grande quantidade de 


sangue, os cristãos pavimentaram o caminho dos Pais na era do Segundo Advento.   


Que relação existe entre Jesus e Verdadeiros Pais?  Jesus tem a posição de Filho, enquanto 


Verdadeiros Pais têm a posição de Pais.  Quando um dia eu disse que Buda, Jesus, Confúcio e Maomé 


são meus discípulos, Khomeini, no Irão, condenou-me à morte, dizendo: “Temos de apanhar e matar o 


Rev. Moon”.  Eu sou inteligente e nunca digo uma mentira.  Um médium pode saber tudo se orar.  


Esperem e vejam.  A Igreja da Unificação será finalmente o foco de unificação religiosa, corrigindo o 


padrão para os presidentes, primeiros-ministros, e todos os orgulhosos políticos das nações.  Faz parte 


do meu trabalho conseguir isto não à força, mas por submissão natural.  (211-312, 1.1.1991) 


 


Vocês não sabem quão rígidos os dogmatistas podem ser.  A Síria pertence à esfera cultural islâmica.  


Por consequência, eles pensam nos cristãos como seus inimigos.  Se um líder participa numa reunião 


de cristãos, será morto.  Todavia, eu trouxe um grupo elite de líderes da Síria para o East Garden e 


ensinei-lhes o Princípio Divino.  A nossa Igreja da Unificação não é um ramo do Cristianismo, mas o 


seu tronco principal.  Como Jesus trouxe salvação através da sua crucifixão na posição do filho, o 


próprio Jesus tem de ter pais.  No entanto, Jesus não teve os seus próprios filhos e por isso a sua 


autoridade como pai tem de ser restaurada.  Por esta razão, o título “Verdadeiros Pais” é tão 


extraordinário.   


As igrejas cristãs estabelecidas estão a fazer um grande alarido porque eu disse que Jesus é meu 


discípulo.  Mas os cristãos verão tudo quando forem para o mundo espiritual.  Porque digo tais coisas, 


quando sei claramente que dizê-las causa que seja inundado com maldições?  Khomeini morreu 


depois de me condenar à morte.  Ele tinha-me condenado à morte, dizendo: “Como pode ele tratar o 


nosso sagrado fundador tão terrivelmente?!” mas, no fim, ele morreu antes de mim.   


Então, e as igrejas Cristãs estabelecidas?  Através dos membros da Igreja da Unificação, eu limparei 


aquilo que está sujo nos seus quartos das traseiras e oferecerei culto divino transcendendo 


denominações.  Depois disto, irei para o mundo espiritual.  Irei para lá depois de completar esse culto 


divino transdenominacional.  Talvez vocês não saibam isto, mas já há um grande número de 


sacerdotes usando o nosso Princípio.   Alguns deles lêem o Princípio Divino sobre um cobertor, e 


quando um diácono ou ancião entra, escondem-no rapidamente debaixo do cobertor, para só o tirar 


outra vez quando ele sai e, em seguida, lêem-no toda a noite.  Memorizam-no e usam-no 


diligentemente.   


As folhas de Outono não caem todas ao mesmo tempo.  Caem todas ao memo tempo?  Não caem.  


Caem uma a uma, e não em grupo.  Embora caiam uma a uma, não demora muito para que a árvore 


uma vez cheia de folhas fique despida delas.  Quer eles saibam ou não, estou a tratar de coisas desse 


modo.  (213-34, 13.1.1991) 


 


 


 


 


 







3. A Proclamação de Verdadeiros Pais e a Realeza 


 


3.1. A família de Adão, o ponto de partida original do palácio real 


 


A vontade de Deus era que o Adão original atingisse a perfeição.  Adão foi o filho mais velho, o 


primogénito.  Foi o filho que recebeu o primeiro amor.  Este é o direito do primeiro filho.  Ele podia 


tornar-se pai, com base no primeiro amor, porque seria capaz de herdar esse amor.  Depois de herdar 


amor vertical, Adão devia formar um casal unido através de amor horizontal.  Esta é a origem das 


palavras “restauração do direito de pais”.  Até agora, através das eras históricas, não tem havido 


fundação sobre a qual pais pudessem aparecer.     


A história humana tem sido tecida através de guerras.  Tem sido uma batalha - a história da luta entre 


Caim e Abel.  Para pôr fim a isto, irmãos e irmãs têm de unir-se.  Quando chegaremos a compreender 


que esses inimigos são os nossos irmãos e irmãs?  Costumavam ser irmãos mais velhos e irmãos mais 


novos.  Quem lhes ensinará isto?  Os pais fá-lo-ão.  Eles não sabiam da divisão dos seus 


antepassados.  Quem lhes ensinará?  Os pais.  Como os pais o farão, eles harmonizar-se-ão.  Logo, 


eles devem ser filhos unidos aos pais.  Só quando os filhos se harmonizam, pode aparecer a autoridade 


através da qual o direito de pais pode ser exercido.  Por consequência, isto é a restauração do direito 


de pais. 


Quando os filhos perdidos são encontrados, os pais podem recuperar a sua autoridade sobre eles.  Em 


seguida, o direito da realeza, que foi perdido, tem de ser restaurado.  Qual é o ponto de partida ideal 


destes pais?  É o palácio real.  Adão tem de exercer o direito do filho primogénito, o direito de pais e 


o direito da realeza, e estabelecer-se a si próprio com base no amor de Deus.  Este estabelecimento é a 


origem do palácio real e de pais.  Em seguida, é a origem do direito do filho primogénito.  Seguindo 


esta tradição, o universo adapta-se.  Quando isto é conseguido, mesmo o arcanjo terá de curvar a 


cabeça.   


A relação entre o mundo comunista e o mundo democrático é uma relação do tipo Caim e Abel.  Caim 


e Abel lutaram, não é verdade?  As esferas políticas e religiosas são Caim e Abel, num sentido vertical.  


Este aspecto vertical foi atacado pelo horizontal.  Por isso, a fundação para restaurar o direito do filho 


primogénito foi perdida.  Essa fundação inclui, automaticamente, o direito de pais.  Pais aparecem na 


base do filho mais velho.  Quando o direito de pais é estabelecido, a realeza cresce.  A família de 


Adão é o ponto de partida do palácio real.  À medida que a família real se multiplica, haverá mais 


cidadãos.  Quando a tribo herda esta realeza, com base no direito do filho mais velho e nessa tribo, as 


tribos de linhagem colateral tornar-se-ão cidadãos.  Isto faz parte do princípio.  Por causa disto, todas 


fazem parte da família real.          


Vocês só podem voltar para o padrão original da família de Adão, quando têm a consciência de 


pertencer à família real da nação celestial.  São messias tribais.  Messias tribais são pais e também 


reis.  Eles devem representar o direito do filho mais velho, e herdar a realeza tribal, os direitos de pais 


tribais e mesmo os direitos de um filho tribal mais velho.  O Adão do estágio de formação e o Adão do 


estágio de crescimento renascem através do Adão do estágio de aperfeiçoamento.  Que significa isto?  


Os direitos do filho mais velho e o messianismo tribal tomam a forma de uma família ressuscitada por 







Jesus.  Além do mais, antes disto ser conseguido, Jesus não pode ressuscitar o Adão do estágio de 


formação.  O próprio Jesus não o pode ressuscitar.  Só o Senhor, na sua Segunda Vinda, pode exercer 


a autoridade de Jesus, juntamente com a autoridade de Adão, porque ele regressou com a autoridade 


vitoriosa para completar a missão de Jesus, na esfera global, e a supremacia vitoriosa, perante Satanás.  


Portanto, o Senhor, no seu Segundo Advento, é o representativo de Adão e Jesus aperfeiçoados, que 


triunfaram nessa fundação.  Combinar os níveis de formação e crescimento e aperfeiçoá-los, é tornar-


se o terceiro Adão.  Quando dizemos “a fundação para o aperfeiçoamento do terceiro Adão”, ela inclui 


Jesus e Adão.  Por consequência, com base na fundação para a perfeição do terceiro Adão e na base 


desta supremacia vitoriosa, ele devia estabelecer firmemente o messianismo global.  (218-69, 


2.7.1991) 


 


3.2. O estabelecimento da realeza 


 


Aquilo em que podemos pensar no Dia de Verdadeiros Pais é que, primeiro, a restauração da irmandade 


está completa, e, segundo, a do direito de pais está completa.  Em seguida, como terceira etapa, falta a 


restauração da realeza.  Agora, que restaurei o direito de pais, estou a enviar messias tribais para pôr 


tudo em ordem, do mesmo modo que Deus enviou o Senhor, na sua Segunda Vinda, e Jesus.  Isto é 


possível, porque o padrão vertical foi estabelecido.  Verticalmente, os três padrões das eras de Adão, 


Jesus, e do Senhor, no seu Segundo Advento, estão estabelecidos.  Todos eles têm de ser alargados, a 


partir deste ponto, na era do Segundo Advento, porque estão estabelecidos através da minha luta e 


vitória.   


Que têm vocês de conseguir através disto?  Precisam formar a vossa própria família.  Um círculo 


emergirá.  Através de mim, três pais foram estabelecidos deste modo: eles são os pais de Adão, de 


Jesus e do Senhor, no seu Segundo Advento.  Portanto, estou a enviar-vos, do mesmo modo que Deus 


está a enviar o Senhor na sua Segunda Vinda, como se Ele estivesse a enviar Adão novamente.  Foi 


para salvar o segundo Adão e o primeiro Adão, que o terceiro Adão veio.  Tal como o terceiro Adão 


veio e restaurou o segundo Adão, vocês devem salvar os vossos pais, que são o primeiro Adão. 


As vossas mães e pais elevar-se-ão até à posição de Adão.  Através disto, as tradições da esfera da 


religião desaparecerão.  Não haverá mais necessidade de religião.  O mundo inteiro entrará na esfera 


do povo escolhido.  Qual será o resultado disto?  Horizontalmente, os vossos pais naturais serão 


messias tribais, e aqueles nascidos na vossa linhagem serão messias nacionais.  Isto tornou-se possível.  


É horizontal.  Deste modo, toda a gente permanecerá na posição de ser ligada através de um conjunto 


de pais.  O terceiro Adão é também um conjunto de pais.  Assim, a terra do vosso nascimento, a 


vossa terra natal, tornar-se-á a nação celestial – o Reino do Céu.  E o vosso pai e mãe, na vossa terra 


natal, tornar-se-ão os vossos antepassados – verdadeiros antepassados.   


Que vem primeiro?  Permanecer do lado de Deus.  Em seguida, a família deve estar do lado de Deus.  


Se isso for conseguido, a fundação global será completamente ligada aos Pais.  Onde fica a terra natal 


original?  Embora a terra natal original fique onde eu nasci, nem todas as tribos podem ter Jeongju, o 


meu lugar de nascimento na Coreia do Norte, como sua terra natal. 


As vossas terras natais têm de ficar onde vocês nasceram.  Elas são diferentes; Satanás tem estado a 







ocupá-las.  Mas, como pais que seguem o Céu nascem na vossa terra, esse lugar torna-se o Jardim do 


Éden.  Deste modo, os vossos descendentes de bondade, que nascem no jardim original não caído, 


expandir-se-ão em direcção ao mundo.  É ao longo desta linha vertical que todos vocês serão ligados 


ao meu clã.  Deviam amar aquilo que é vertical, mais que amam o vosso clã.  Então, Satanás será 


incapaz de ocupá-lo.  O estabelecimento de tais coisas tornará possível a restauração da realeza.  


Originalmente, quando Adão atingisse a perfeição, o Pai Celestial seria aperfeiçoado, e quando Eva 


atingisse a perfeição, a Mãe Celestial seria aperfeiçoada.  Por isso, se eles se tornassem os donos da 


família, a realeza do Reino Celestial, ao nível de família, teria emergido.  Assim, Adão e Eva deviam 


tornar-se rei e rainha, ao níveis individual, familiar, tribal, étnico, nacional e global.  Podemos ir para 


além da realeza do mundo satânico e estabelecer a realeza do mundo celestial, porque chegámos ao 


tempo em que podemos ir para além do nível nacional.  Hoje é o dia vinte e sete de Março, de mil 


novecentos e noventa.  Através disto, o mundo será virado ao contrário, com o vento que eu agitei.  


(201-130, 27.3.1990) 


 


3.3. A restauração da realeza 


 


Porque precisamos do direito de pais?  Para restaurar a realeza.  Para restaurar a realeza não 


devíamos fixar-nos em nenhuma das direcções de este, oeste, sul e norte.  Quando o rei vem para a 


vossa casa, vocês deviam sempre poder servi-lo vinte e quatro horas por dia, trezentos e sessenta e 


cinco dias por ano.  Deviam ser capazes de fazer rodar trezentos e sessenta graus um pau cujo 


comprimento seja três vezes o alcance dos vossos braços esticados, sem que ele toque em nada.  


Deviam ser sempre capazes de lhe dar as boas-vindas.  Então, o clã seguirá.  Isto é uma tribo de amor 


abençoada.  Que amor?  Verdadeiro amor.  Que é verdadeiro amor?  É o amor que faz com que 


vocês se invistam eternamente e se esqueçam que o fizeram, e continuem a investir-se.  Porque 


devíamos fazer isto?  Existe um princípio de acordo com o qual nós desejamos que o nosso 


companheiro de amor e os nossos filhos sejam melhores do que nós.  É para conseguir isto que, 


mesmo Deus, se tem de investir mais que Ele próprio.  Como não existe nenhuma maneira de nos 


investirmos mais que nós próprios, senão investindo e esquecendo-nos que o fizemos, temos de 


percorrer o caminho de verdadeiro amor, onde damos e esquecemos. 


É a partir daí que a unificação do Céu e da terra começa.  Depois de investirem a vossa vida, não 


deviam pensar: “Eu morri por causa de Deus e da Igreja da Unificação”.  Temos de nos sacrificar a 


nós próprios.  Vocês não podem dizer: “Fiz tudo isto, mas a igreja não me reconhece” ou “segui a 


Igreja da Unificação durante dezenas de anos e, contudo, o Pai não me reconhece”.  Quanto a mim, 


embora tenha sofrido toda a vida, Deus não me reconheceu.  Mas eu não penso nisso como falta de 


reconhecimento de Deus.  Tal como Ele, eu deixo-me ser atacado e, em seguida, invisto e continuo a 


investir.  Como invisto até ao fim, esse investimento não desaparece, mas continua a acumular-se e, 


naturalmente, vou até ao cimo da montanha.  Isto é estranho, não é verdade?  Enquanto me invisto 


repetidamente, descubro que estou no topo da montanha e topo do mundo; então, o direito do primeiro 


filho, o direito de pais e a verdadeira realeza serão automaticamente restaurados.  Esta é a linha de 


raciocínio que explica a lógica da recriação.   (206-268, 14.10.1990) 







 


Agora construímos a fundação para declarar os Verdadeiros Pais.  Não há ninguém que possa dizer: 


“O Rev. Moon não é o Verdadeiro Pai”.  Que os sacerdotes cristãos tentem aparecer perante mim.  


Que entre o presidente do país e chefes de partidos, aqueles que possam dizer: “Ele não é o Verdadeiro 


Pai!” avancem.  Que o presidente dos Estados Unidos, ou alguém que governa uma nação nesta terra e 


fala eloquentemente, avance e apresente um argumento que negue que sou o Verdadeiro Pai.  Mesmo 


tais pessoas, se escutarem as minhas palavras, saberão bem que tenho sucesso em todos os meus 


empreendimentos e serão reduzidas ao silêncio.  (204-84, 1.7.1990) 


 


Não sou um louco.  Sou mais inteligente que vocês.  Sou alguém que tem vivido a sua vida 


colocando sob as suas asas e orientando as pessoas distintas e notáveis do mundo.  Mesmo só a nossa 


Academia de Professores para a Paz Mundial está presente em cento e vinte países.  Entre os seus 


membros há muitos laureados com o prémio Nobel.  É porque temos tal fundação que estabelecemos 


O Mundo e Eu, como uma revista de renome mundial, a campeã entre revistas no mundo, em menos de 


quatro anos.  Sou uma pessoa com tal fundação.  (204-84, 1.7.1990) 


 


Tenho o título de “Verdadeiro Pai”.  Então, que faço?  Sou uma pessoa que gosta de Deus mais que 


qualquer outra, e que O conhece melhor que qualquer outra.  Também, sou alguém que vos ensina 


claramente o caminho da vida eterna.  Que é que o Verdadeiro Pai deve fazer?  O Verdadeiro Pai, 


Rev. Moon, é o representativo global e histórico da humanidade, que tem a responsabilidade de vos 


libertar do domínio da morte e de vos transportar para o caminho da vida eterna.   Como os 


Verdadeiros Pais têm verdadeiro amor são aqueles que têm o ponto de conclusão e o lugar ao qual 


vocês têm de regressar, onde o amor e a essência de Deus convergem em unidade.  Por consequência, 


o amor falso é removido por intermédio de verdadeiro amor.  Falso amor não sabe como investir 


mesmo uma única vez.  Só procura receber.  Mas com verdadeiro amor, se vocês investirem, podem 


resolver tudo; então a redenção é possível.  Isto só se consegue com verdadeiro amor.  Por 


conseguinte, vocês podem chegar a conhecer Deus através de mim.  Em seguida, o Verdadeiro Pai tem 


de vos ensinar verdadeiro amor.  Essa é a minha responsabilidade.  (203-360, 28.6.1990) 


 


Agora, no mundo, não há ninguém que se possa ver livre de mim.  Ninguém pode competir comigo 


em força.  Vocês sabem o que acontecerá quando eu criar propaganda negativa?  Esta República da 


Coreia estará em apuros.  Sabem quem controlou os estudantes esquerdistas?  Numa altura que devia 


ser a mais caótica desde a fundação da República da Coreia, eu passei impetuosamente através da nação, 


revelando o conteúdo do encontro com Gorbachev.  Isto fê-los dizer: “Oh, não posso acreditar no 


governo.  Terei de acreditar no Rev. Moon”.  Deste modo, coloquei-os na direcção certa.   


E que fiz nessa fundação?  Proclamei Verdadeiros Pais.  Se viemos como Verdadeiros Pais, eu tinha 


de declará-los; de outro modo, como poderia erguer a cabeça perante Deus, no mundo espiritual?  Se 


viemos realmente com a missão de Verdadeiros Pais, tenho de declarar, perante as pessoas e o mundo, 


que somos os Verdadeiros Pais.  De outro modo, como poderia levantar a cabeça e continuar?  Jesus 


não se pôde declarar como o Verdadeiro Pai.  Esse foi o problema.  Se o tivesse feito, o Cristianismo 







não teria tido de derramar sangue.  Ele próprio podia ter indemnizado dez vezes mais que aquilo que 


os cristãos puderam indemnizar pelo derramamento do sangue deles.  Mas como foi incapaz de se 


proclamar como o Verdadeiro Pai, Satanás tem estado em controlo até que o padrão pudesse ser 


revelado. 


O falso pai, Kim Il-Sung, apareceu na Coreia do Norte, tendo ocupado o trono dos verdadeiros pais 


satânicos.  Isto é usurpação e pilhagem.  É pilhagem.  Os comunistas no Norte arruinaram o 


Cristianismo lá, mas agora, que proclamei os Verdadeiros Pais, Kim Il-sung declinará.  Deste modo, 


estou a dominá-lo.  Estou a planear entrar em Pyongyang e realizar um comício, porque um tal tempo 


está a aproximar-se.  Isto não é algo que eu próprio farei.  Adão luta com o arcanjo?  Não luta.  


Como o arcanjo caiu, tenho de o dirigir.   


Por isso, até agora, tenho estado a orientar a União Soviética, o arcanjo mundial, e a China, o arcanjo 


asiático.  Então, criando unidade entre o arcanjo e Eva, com o Japão na posição de Eva, farei com que 


Kim Il-sung se submeta.  Estou a unir estas pessoas e, em seguida, uso isto como um veículo para 


avançar.  Então, se eu declarasse em Pyongyang, deste modo, a Federação para a Paz Mundial, que 


bom seria!  Chamarei para uma reunião, Gorbachev, Jiang Zemin, o primeiro ministro japonês, o 


presidente Bush, etc.  Não há ninguém na Coreia, senão eu, que diga tais coisas.  Pode o presidente 


fazer isto?  Que será necessário para fazer isto?  Já construí esse tipo de fundação.  (204-178, 


8.7.1990) 


 


Não sou um homem que esteja a desaparecer.  Não sou alguém que viva em ignorância daquilo que 


está por detrás de qualquer dos políticos na história.  Embora os líderes das igrejas cristãs não saibam, 


eu certamente sei essas coisas.  É verdade que a Igreja da Unificação e o Rev. Moon, que foram 


estigmatizados como representativos históricos de extrema loucura, se arruinaram?  Pode Deus ser 


arruinado?  Que tipo de relação eu, Rev. Moon, e Deus têm?  Que queremos dizer pela designação 


“Verdadeiro Pai”?   


Declarei que sou o Verdadeiro Pai.  Se não o fosse e, contudo, me declarasse como tal, seria 


esfaqueado por espíritos do inferno e por bons espíritos, quando fosse para o mundo espiritual.  Logo, 


declarar-me-ia eu como o Verdadeiro Pai, sem saber de tais horríveis consequências?  Que é o 


Verdadeiro Pai?  Eu ouvi dizer que, numa discussão doutrinal entre Budismo Won e a Igreja da 


Unificação, o dirigente de uma organização perguntou: “Enquanto o Budismo Won fala acerca do 


Salvador, a Igreja da Unificação fala acerca dos Verdadeiros Pais.  O Salvador pode ser abandonado, 


depois de se ter acreditado nele, mas pais são um assunto de destino absoluto, portanto, como podem 


ser abandonados?”  É assim que as coisas são.  Tentem abandoná-los, e o universo inteiro, o Céu e a 


terra, e tudo o mais dirá: “Seu miserável, mereces ir para o inferno!”   


O lugar de Verdadeiros Pais é um lugar de orgulho.  O diabo atacou-me de toas as quatro direcções, 


mobilizando todo o mundo, porque sabe isto.  Mesmo o Partido Comunista juntou-se a este esforço, e 


todas as denominações e religiões se opuseram a mim.  Além disso, mesmo a máfia e terroristas 


juntaram as suas forças para me expulsar.  Atacaram-me com todo o tipo de artimanhas.  (203-144, 


24.6.1990) 


 







 Vocês chamam Verdadeiro Pai ao Rev. Moon, mas eu não gosto das palavras “Verdadeiros Pais”.  


Pensem em quão terríveis estas palavras são.  Uma vez que nos tornámos Verdadeiros Pais, tivemos de 


dar nascimento a verdadeiros filhos e filhas e educá-los.  Este é o problema.  Depois de nos 


tornarmos Verdadeiros Pais, temos de governar uma verdadeira família.  Quando uma tribo emerge, a 


partir daqui, temos de governá-la como uma verdadeira tribo; quando se expande para formar uma 


nação, temos de governar a nação; se se expande para o mundo, temos de governar o mundo; e se se 


expande para toda a humanidade, que enche o Céu e a terra, o mundo espiritual e o mundo físico, temos 


de ter a habilidade para os governar.  Isto é um empreendimento de enormes proporções.  Estou 


ciente de tudo isto.   


Então, porque é que proclamei “Verdadeiros Pais”?  Eu próprio não o quis fazer.  Mas se o anúncio 


não fosse feito, a doutrina da Igreja da Unificação desviar-se-ia.  Se o anúncio não fosse feito, a 


doutrina da Igreja da Unificação seria uma mentira.  Era inevitável que fizesse isto, porque não posso 


tornar a verdade numa mentira; para fazer com que a verdade revelasse a sua verdadeira luz, tinha de 


agir, mesmo sob tribulações e perseguição, mesmo que o meu corpo tivesse de ser despedaçado, 


espezinhado, e eu recebesse todos os tipos de abuso.  Por consequência, tornei-me um tal homem.  É 


nisto que o Rev. Moon da Igreja da Unificação difere dos fundadores e líderes das outras religiões.  


(203-324, 28.6.1990) 


 


4. A Posse de uma Fotografia dos Verdadeiros Pais 


 


4.1. A razão para ter uma fotografia dos Verdadeiros Pais 


 


Agora, vocês deviam voltar para a vossa terra natal e restaurar a vossa família e parentes.  Têm de 


realizar reuniões na vossa terra natal para a revitalização do sentimento religioso.  Do mesmo modo 


que realizam estas reuniões, todos deviam trabalhar ao nível distrital.  Se quiserem ser messias tribais, 


deviam pendurar a minha fotografia.  As minhas fotografias não deviam simplesmente ser dadas sem 


qualquer objectivo.  Emoldurem algumas centenas delas e distribuam-nas, dizendo que são boas 


fotografias.  Obtenham permissão do dono da casa e pendurem-na no melhor local da casa.  Então, 


espiritualmente, vocês serão um irmão mais velho dele.  Verticalmente, tomam a posição de pai, e, 


horizontalmente, a posição de irmão mais velho.  Assim, na posição vertical do pai e horizontal do 


irmão mais velho, estão a instruir o dono da casa, dizendo: “Isto devia ser pendurado aqui!”  Deste 


modo, aqueles que distribuem as fotografias serão messias tribais.   


Deviam tentar pendurar fotografias, rapidamente, na casa de, pelo menos, cento e vinte famílias.  


Tentem pendurar pelo menos cento e vinte.  Colocar fotografias nessas casas conta como um primeiro 


sucesso notável a nível local.  Representa o estabelecimento de uma fundação.  Através dela, os 


antepassados destas famílias, no mundo espiritual, virão cedo, todas as manhãs, e curvar-se-ão.  


Acendam a luz depois da uma, duas ou três horas da manhã para lhes dar as boas-vindas.  


 Duas horas depois de os vossos antepassados terem vindo e feito vénias, às cinco horas, vocês 


fazem uma vénia.  Os espíritos no mundo espiritual não foram capazes de servir Verdadeiros Pais.  


Aqueles que foram para o mundo espiritual estão na posição do irmão mais velho, e os que estão aqui 







na terra estão na posição do irmão mais novo.  Aquele que está no mundo espiritual desce e faz uma 


vénia, porque o irmão mais novo tem o direito de primogenitura do filho mais velho, isto é, porque as 


posições foram invertidas.  As suas vénias significam que ajudarão os seus descendentes a prosperar.  


Isto é o que Deus faz.   


Da posição de Deus, estes antepassados apoiarão o processo de trazer bênçãos aos seus descendentes.  


Esse esforço tem de ser feito.  Quando o mundo espiritual vem ajudar, gostariam que fossem os vossos 


queridos parentes, ou prefeririam um homem velho, de uma aldeia próxima?  Quando um homem 


velho desce e ajuda, vocês têm de dar-lhe uma porção daquilo que recebem.  Assim, agora é o tempo 


em que devíamos correr toda a noite, para evitar que alguém venha e usurpe os nossos direitos.  


Quando explicarem isto, toda a gente quererá ter uma fotografia dos Verdadeiros Pais.   


Eu sobrevivi, através do pérfido caos da história, porque Deus me protegeu!  Teria sido destruído 


neste mundo, sem deixar quaisquer vestígios, contudo sobrevivi, porque Deus me protegeu!.  


Conseguiu as coisas mais extraordinárias, sob as mais penosas tribulações, porque Deus me ama mais 


profundamente que a qualquer outra pessoa na história!  Isto faz sentido lógico.     


As pessoas não duvidarão que, se venerarem a fotografia, como se venerassem pessoalmente os 


Verdadeiros Pais, a sua família será protegida.  Se lhes explicarem isto, não terão dúvidas.  Ouvi 


dizer que, por vezes, houve pessoas que compraram fotografias mesmo sem tal explicação.  Quando se 


lhes perguntou porque queriam comprar as fotografias, disseram: “A minha mente continua a insistir 


que o faça.  Sinto que as fotografias expelirão toda a má sorte e trarão boas coisas”.  Por isso, 


compraram grandes fotografias.  Um tal tempo chegou.   


Jovens estão agora a trazer consigo as minhas fotografias.   


Ouvi dizer que, há algum tempo, um fotógrafo que veio da União Soviética disse que trazia consigo, na 


sua algibeira, um tesouro secreto.  Quando se lhe perguntou o que era, tirou uma fotografia minha, de 


uma bolsa de papel.  Quando se lhe perguntou porque a trazia consigo, ele disse que o fazia sentir-se 


em paz.  Usar uma cruz significa ser cristão.  Trazer consigo uma fotografia dos Verdadeiros Pais, 


significa ser-se um filho ou filha deles.  Primeiro é um símbolo, em seguida uma imagem e, 


finalmente, substância. 


 Estas pessoas serão protegidas, porque entram no estágio de formação do processo de formação, 


crescimento e aperfeiçoamento.  Por esta razão, o messias tribal devia preparar fotografias para elas.  


Ter o primeiro sucesso ao nível local significa ter pessoas que pendurem a fotografia dos Verdadeiros 


Pais.   


Se pendurarem a fotografia, de certeza que assistirão a seminários.  Quando participarem em 


seminários e se sentirem inspirados, vocês podem dizer-lhes: “Não podem comprar este conteúdo, nem 


mesmo com uma enorme quantidade de dinheiro, portanto, ofereçam aquilo que pensam ser o seu 


valor!”  Vocês podem usar o dinheiro para cobrir o custo das vossas actividades locais.  Dêem as 


fotografias a todos aqueles que foram educados na América.  (212-108, 2.1.1991) 


 


4.2. O poder da fotografia dos Verdadeiros Pais 


 


Até agora, tem sido o tempo em que Abel se teve de sacrificar por Caim, por causa da restauração do 







direito de primogenitura.  Por isso, o mundo espiritual tem estado a usar o mundo terreno.  Mas no 


trigésimo primeiro Dia dos Filhos, as posições do mundo espiritual e do mundo físico estão a ser 


completamente invertidas.  Agora, que o direito do filho primogénito foi restaurado, Adão torna-se o 


centro e o filho mais velho.  Portanto, o arcanjo tem de prestar atenção a Adão e servi-lo.   


No passado, as pessoas opuseram-se a mim e pensaram que eu tinha de morrer, mas agora estão a 


respeitar-me.  Assim, mesmo que o diabo venha e lhes diga que cooperem com ele, não o podem fazer.  


O diabo não as pode arrastar para o seu lado.  Elas deviam apresentar-me a outras pessoas e orientá-las.   


Logo, temos de procurar estabelecer uma família.  É na família que a reviravolta ocorre.  A Queda 


ocorreu na família.  Por conseguinte, comecei o esforço de indemnização global como um indivíduo, e, 


com base na minha família e tribo, obtive a vitória de Abel sobre Caim ao nível global, voltando com o 


direito do filho mais velho.  Onde dever ser estabelecido todo o valor desta vitória?  Adão é o centro 


de todo o valor.  A perda de Adão conduziu à perda da família, sociedade, nação, mundo e cosmos de 


Deus, e mesmo do Seu amor.  Depois de indemnizar tudo isto, agora regressamos à família.  Todas as 


famílias devem permanecer no padrão de família que é baseado na igualdade de todas as pessoas 


perante Deus.  Quando voltam, voltam baseados em quem?  Todos me estão a seguir como o centro.  


Aqui, o diabo não pode seguir.   


Enquanto o diabo profanou o sangue, o nosso lado purificou o sangue do mundo caído.  Portanto, as 


famílias abençoadas entram aqui.  Logo que seja conseguido o direito do filho primogénito de uma 


família, na nação celestial, o domínio do segundo filho da família é infinito.  Isto é algo que vocês 


podem controlar à vontade, de acordo com a providência.  Agora estamos a procurar e a entrar nessas 


famílias.  Por consequência, nós, famílias abençoadas, devíamos ser a base.  Para isto, temos de usar 


todo o dinheiro que gastamos no governo da casa e tudo o que temos na nossa conta de depósitos a 


prazo.   


Temos de oferecer tudo por causa da nação.  Fazendo isto, substituímo-la pelo universo.  Esta é a 


matéria-prima do Céu.  Para sermos capazes de dar as boas-vindas ao dia, precisamos de uma porção 


cara de matéria-prima.  Vocês deviam tornar-se tal matéria-prima.  Por isso, vão para cada família e 


protejam-na.  Os Israelitas puderam evitar ser atacados, matando os cordeiros e espalhando o seu 


sangue nos umbrais das suas portas.  Do mesmo modo, o simples facto de terem a minha fotografia 


impedirá que Satanás invada.  Os antepassados virão de manhã cedo para vos cumprimentar, e os 


espíritos cuidarão da casa.  Eles governarão completamente a vossa mente e coração.  O tempo 


chegou, quando tais coisas serão possíveis.  (213-121, 16.1.1991) 


 


De agora em diante temos de fazer três tipos de campanhas.  Primeiro, a submissão de impressos de 


associado; em seguida, pendurar fotografias dos Verdadeiros Pais; e, finalmente, içar a bandeira da 


igreja.  Temos de fazer todas estas três coisas.  Quando fizermos estas três coisas, podemos fazer 


tudo.  A bandeira representa a Igreja da Unificação, e a fotografia representa os Verdadeiros Pais.  


Em seguida, os impressos de associado significam o registo.  Uma nação aparecerá na qual nos 


possamos registar.  A partir daí, um novo começo será feito.  Apoiar os Verdadeiros Pais significa 


que a vossa casa se uniu com eles.  Então, que significa a bandeira?  É um sinal distintivo,  no nosso 


ambiente, que significa que somos os membros globais da Igreja da Unificação.  Significa relações.  







A bandeira significa vocês como indivíduos, mas também representa o marido e mulher.  Representa 


as nossas famílias, mas também representa as nossas tribos e nações.  Representa toda a Igreja da 


Unificação e toda a humanidade. 


Vocês têm de içar a bandeira.  Quando o fazem, ocorrerá a mesma situação em que se encontraram os 


Israelitas quando estavam a preparar-se para sair do Egipto.  Nessa altura, os filhos mais velhos 


morreram.  Os seus filhos evitaram a morte e sobreviveram, colocando o sangue de cordeiro na suas 


portas.  É exactamente o mesmo.  Quando, no tempo de Moisés, os Israelitas foram mordidos por 


serpentes e estavam a morrer, aqueles que olharam para a serpente de bronze viveram, não é verdade?  


Do mesmo modo, quando o mundo satânico estava a arruinar-se, aqueles que acreditaram em Jesus 


viveram.   


Nesta terra, vocês só precisam içar a bandeira, pendurar uma fotografia dos Verdadeiros Pais e registar-


se, para recuperar toda a autoridade de Satanás.  Isto já mudará a vossa afiliação.  Assim, aquilo que 


estou a enfatizar, especialmente, no nosso movimento é pendurar fotografias dos Verdadeiros Pais e içar 


a bandeira.  Já se passaram três anos.  Comecei esta campanha porque sabia que este tempo viria.  


Por conseguinte, estou a dizer-vos que peçam às pessoas que preencham impressos de associado.  


Também, quando vocês recebem os impressos preenchidos, deviam cumprimentar essas pessoas, 


dizendo: “Por favor, procedam bem”.  Satanás não receberá salvação, a não ser que se submeta a Adão.  


A próxima etapa é apoiar e servir os Pais. 


Até agora vocês não foram capazes de apoiar e servir os Verdadeiros Pais, mas deviam fazê-lo.  


Deviam colocar as suas fotografias no melhor lugar, melhor que o lugar onde têm as fotografias da 


vossa mãe, pai e antepassados.  É bom apreciar as fotografias do vosso avô e mãe, mas vocês não 


deviam colocar primeiro a fotografia dos vossos pais e em seguida a fotografia dos Verdadeiros Pais ao 


lado dela.  Os Verdadeiros Pais são os antepassados.  Deste modo vocês estabelecem os antepassados 


e serão capazes de mudar da família bidimensional para a fundação da tradição de Deus.  Aí, não terão 


relação com Satanás.  O Princípio é assim.   


O messias tribal não é algo que alguém tenha de fazer e do qual outros estejam isentos.  Se não o 


fizerem, toda a vossa família e parentes estarão em apuros.  Se os descendentes não o fizerem nesta 


terra, os antepassados no outro mundo amaldiçoá-los-ão várias centenas de vezes mais que a Adão e 


Eva, que caíram.  Não posso tomar responsabilidade por isto.  Não posso impedir que vos acusem.  


Serão acusados se não o fizerem.  Têm de cumprir os cinco por cento de responsabilidade dada aos 


seres humanos.  Se não o puderem fazer não haverá perfeição.  (220-90, 15.10.1991) 


  


Mesmo no mundo satânico, as pessoas expõem fotografias dos seus pais.  Como os Últimos Dias 


chegaram, as pessoas querem apoiar e servir os Pais celestiais e usar a sua fotografia como material 


educativo.  Eu sou famoso.  Mesmo os sacerdotes cristãos reconhecem que sou um patriota.  O 


mundo inteiro curva a cabeça perante as minhas realizações.  Então, as famílias abençoadas pensarão: 


“Como pendurámos estas fotografias, não podemos guerrear, como marido e mulher, em frente das 


outras pessoas.  Que é que o Rev. Moon ensinou…?”  Elas também ensinarão aos seus filhos e filhas, 


dizendo: “Vocês filhos, não podem fazer isso em frente do Rev. Moon”.   


Se eles venerarem mais as fotografias dos Verdadeiros Pais que a dos seus pais físicos, os seus 







antepassados virão e venerarão os Verdadeiros Pais como os seus antepassados.  As fotografias 


constituirão um altar ao qual os antepassados virão e venerarão essa casa.  Às três horas da manhã, 


embora vocês possam estar a dormir, eles expulsarão todos os diabos à volta da vossa família e parentes, 


porque deste modo podem receber as bênçãos do mundo celestial.  Vocês também têm de içar a 


bandeira.  Quando penduram a fotografia e içam a bandeira, tudo fica feito.  Quando penduram a 


minha fotografia no vosso quarto e erguem a bandeira da Igreja da Unificação, serão membros de 


família na nação celeste. 


Farei de tais pessoas membros da nação celestial.  Tem havido muitas pessoas que caíram na desgraça, 


porque amaldiçoaram alguém que estava a içar a bandeira.  Isto é muito misterioso.  Houve mesmo 


um incidente no qual alguém que me advertiu com o dedo se tornou doente dele sem poder mexer a 


mão e se curou somente depois de orar e de se arrepender durante várias noites.  Porque é que tais 


coisas acontecem?  Quando a prosperidade celestial chega, não pode ser bloqueada pela sorte de 


qualquer indivíduo.  Este é o caminho do destino absoluto.  Embora, no caminho da prosperidade, as 


quatro direcções de este, oeste, norte e sul possam mudar de lugar, no caminho do destino absoluto 


acima é acima e abaixo é abaixo, esquerda é esquerda e direita é direita.  Não podem mudar.  É 


porque o tempo chegou para a República da Coreia que vos estou a dizer que peçam às pessoas que 


pendurem as fotografias. 


Até agora, o mundo caído tem estado ligado a falsos pais.  Quando vocês servem os Verdadeiros Pais, 


é fácil serem enxertados horizontalmente.  Acontecerá na família.  De outro modo, têm de passar 


pela nação e pelo mundo e, em seguida, voltar para este lado, para a enxertia.  O facto de eu ter um 


coração afectuoso e o desejo de salvar todas as pessoas, cria um ambiente para enxertar nesse nível 


familiar, e que bênção isso é!  Se as pessoas não escutarem, deviam ser mesmo repreendidas até que 


sejam enxertadas.  Deste modo, elas podem tornar-se membros da família celestial.   Todos aqueles 


que olharam para o bordão de Moisés viveram.  Se vocês olharem para a bandeira da Igreja da 


Unificação e para a fotografia, fazendo uma vénia em frente delas, sempre que saiam e entrem, viverão.  


(219-91, 25.8.1991)   
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CAPÍTULO I   


   


A Restauração da Pátria do Verdadeiro Deus   


   


1. A Pátria que o Verdadeiro Deus Deseja 


   


Jesus veio com a finalidade de estabelecer a pátria do Verdadeiro Deus. Os profetas e patriotas da 


história trabalharam para construir esta pátria. Para estabelecer o céu, é necessário que um homem 


perfeito venha. Um homem reconhecido pelo céu e pela terra, tem de começar uma família, ter filhos 


e então estabelecer uma tribo, um povo e uma nação. Ele tem de indemnizar a relação entre Caim e 


Abel, enxertá-los a si próprio, e construir neste mundo a terra pátria do domínio de Deus. Este foi o 


desejo dos profetas e patriotas da história, mas não puderam concretizar o Seu desejo do Reino do 


céu na terra que conectasse todos os indivíduos, famílias, tribos, povos, nações e o mundo. Por isso, 


temos de abandonar o caminho para o qual estamos voltados e seguir nesta direcção. (15-278, 


1965.10.30)   


   


Que teria acontecido se os antepassados humanos originais, Adão e Eva, não tivessem caído? Na 


família de Adão, este ter-se-ia tornado o líder da sua tribo. Ao mesmo tempo, ter-se-ia tornado 


também o líder do seu povo. Além disso, ao ser o representante da nação, Adão ter-se-ia tornado o 


rei. Por isso, o mundo ter-se-ia unido através da filosofia baseada em Adão. Todas as outras 


filosofias e doutrinas triviais e inúteis teriam sido postas de lado. As doutrinas triviais trazem grande 


perturbação ao mundo, e por isso temos de as arrancar pelas suas raízes e jogá-las todas fora. O 


sistema de pensamento deveria ter sido aquele que é baseado em Adão. O idioma também deveria ter 


sido o idioma de Adão, assim como a cultura, a tradição, o estilo de vida e os sistemas 


administrativos. Tudo deveria ter vindo a existir sob o sistema de pensamento da nação de Adão. 


Esta filosofia é a Ideologia de Deus Todo o mundo se deveria tornar um com Deus através do Seu 


coração. É a isto que chamamos a Ideologia de Deus. (20-123, 1968.5.1)    


   


O lugar em que queremos viver é o reino celestial. Todo o mundo quer habitar no reino celestial. 


Será que há fronteiras no reino celestial? Não, não há. Será que usam dois idiomas no céu? Não, não 


usam. Será que há diferenças entre as raças? Não, não há. Então, que é o reino celestial? Como todas 


as pessoas nasceram no seio de Deus, os seres humanos são todos irmãos e irmãs. Se olharmos 


centrados em Deus, porque somos os filhos e filhas de Deus, então, somos todos irmãos e irmãs. Se 


olharmos do ponto de vista do reino do céu na terra, somos todos um só povo,  os cidadãos do reino 


do céu na terra. (66-281, 1973.5.16)   


   


A nossa meta é criar um mundo unificado, uma nação centrada em Deus. Essa nação tem uma 


soberania, um povo, uma terra e uma cultura. Está conectada através de uma linhagem centrada em 


Verdadeiros Pais. Nessa nação, todos estabelecem o reino do coração e determinam-se a tornar-se os 


herdeiros ideais. Tudo o que diz na Bíblia quando refere "Amar os vossos inimigos" pode ser 


cumprido. (A Vontade de Deus e o Mundo-697)   


   


O mundo que Deus criou não pode ter fronteiras nacionais. No mundo original, os problemas raciais 


entre brancos e negros não existiriam. Naquele mundo, também não haveria qualquer necessidade 


para a batalha entre o bem e o mal. Se compararmos, podemos ver que o mundo em que vivemos 


tem fronteiras entre todas as nações. Não há apenas problemas raciais entre brancos e negros, mas 


também dentro de cada família está a alargar-se a divisão entre todos, inclusive entre marido e 


esposa, entre pais e filhos, e entre irmãos e irmãs. Há luta entre pessoas de bondade e pessoas de 


maldade. Quando olhamos para este mundo actual, podemos compreender que o Senhor que virá 


deve construir um mundo que transcenda os problemas raciais e criar um país sem fronteiras. Ele 


tem de unir todas as famílias divididas e trazer o reino de paz a este mundo onde o bem e o mal estão 


a lutar. (53-72, 1972.2.9)   







   
Então, onde é a terra original ou a pátria original dos antepassados? Como é criada a pátria? Claro 


que a pátria é centrada no padrão de uma nação específica, mas se perguntarmos a nós mesmos qual 


é a pátria da humanidade que Deus tem procurado, a resposta é o planeta Terra. Esta Terra é a pátria 


que a humanidade desejou. Muitos dos nossos antepassados, por muitas gerações, trilharam o 


caminho do sacrifício, mas qual era o desejo que imploravam ao Céu? Eles diziam: "Por favor traz 


depressa a era da pátria que desejamos!"    


Através da fundação de uma nação de Deus, devemos estabelecer e povoar esta terra com o reino de 


paz do céu que coloca o bem acima de tudo, que julga o grande Satanás que até agora tem sido o 


inimigo do Céu e que elimina o mal. Deveis compreender claramente que este foi o desejo dos 


nossos antepassados que deram um enorme contributo no curso da providência, tal como foi o desejo 


de Jesus e o desejo de Deus. (155-321, 1965.11.1)   


   


A pátria não é a América nem é a Coreia. Onde quer que seja, deve ser uma pátria que se estabelece 


com a formação de uma família, uma tribo e um povo. Através dos seis mil anos de história, Deus 


tem seguido inúmeras nações, ansiando e procurando uma que pudesse ser estabelecida como a 


nação celestial nesta terra. Deus tem procurado encontrar sujeitos leais ao Céu e homens e mulheres 


virtuosos, por isso agora temos de reorganizar as famílias, povos e nações centrados em Deus. Não 


podemos esquecer que fomos chamados a trazer o dia da libertação, a restauração da nossa pátria. 


Embora a missão das pessoas religiosas seja a criação de uma pátria, elas ainda têm o desejo egoísta 


de apenas se salvarem a si próprias. (15-280, 1965.10.30)   


   


Os Unificacionistas fixaram o padrão desde o indivíduo até um povo e uma nação. Agora temos de 


mobilizar todas as nações e todas as pessoas no mundo. Temos de procurar o dia da liberdade, 


igualdade e felicidade, assim como o dia da restauração da independência da nossa pátria. Temos de 


ir inevitavelmente por este caminho ainda que seja difícil. Este é o modo como vejo as coisas, e este 


é o padrão que Deus procura. Foi este o padrão que Jesus que Jesus tentou estabelecer até à altura da 


sua morte. 


Sofreremos à medida que avançamos no processo de restauração da nossa terra pátria. As pessoas 


desta Terra devem avançar seguindo os membros da Igreja da Unificação. O tempo chegará quando 


toda a gente dirá que isto não pode ser conseguido sem os membros da Igreja da Unificação, mas 


ainda tendes de trabalhar duramente durante três anos. Até que as pessoas herdem tudo de nós, temos 


de estabelecer a tradição e derramar sangue, suor e lágrimas. Devereis saber que ainda há condições 


de indemnização deixadas para cumprir. (15-280, 1965.10.30)   


   


Deus é um Deus miserável, um Deus solitário e um Deus de tristeza indescritível. A alegria de Deus 


começará quando nos tornarmos os pilares exemplares para a Sua libertação; quando nos tornarmos 


os soldados da linha da frente que, mesmo a esvairem-se em sangue, têm a convicção que 


continuarão até que todos colapsem. Quando as fileiras dos valentes soldados que estão a lutar para a 


restauração da independência da nossa pátria e que lutam para trazer a unificação do mundo, 


começarem gradualmente a aumentar, a alegria de Deus começará. (64-286, 1972.11.12)   


   


Sabeis até que ponto a providência avançou, no momento presente? A primeira meta é estabelecer a 


base sobre a qual possamos restaurar a terra pátria celestial e libertar o Reino do Céu na terra. É algo 


que deve ser feito mesmo que tenhais de sacrificar a vossa família ou familiares para o realizar. Será 


algo que tendes de fazer mesmo que termineis como um refugiado. (300-309, 1999.4.11)   


   


Temos de estabelecer um país sob o domínio de Deus. Chegou o tempo para todos vós, como 


pessoas com autoridade real e que estão a trabalhar com os Verdadeiros Pais, centrados em Deus, 


trazermos as ofertas necessárias para restaurar a independência da nossa pátria, a nação que trará 


também a unificação mundial. Não vos deveria ajudar, apenas como indivíduos, com o meu próprio 


dinheiro. Temos de seguir a vontade do Céu. Então, a Coreia deve ser responsável pela Coreia, o 







Japão deve ser responsável pelo Japão e a América pela América, mas estes três países são um só 
país. São os países dos pais e do irmão mais velho. (303-157, 1999.8.17)   


   


A partir de agora temos de unificar idiomas, mesmo sendo obrigados. Ledes os registos escritos 


sobre tudo o que os Verdadeiros Pais realizaram, mas lê-los com traduções é uma desgraça. Tornar-


se-á a vossa vergonha no mundo espiritual. Quando fordes para o mundo espiritual, podereis ter de 


pagar indemnização por milhares ou dezenas de milhares de anos, de acordo com a determinação de 


Deus. Esta é a grandeza do problema. As pessoas que não puderem superar este obstáculo, mesmo 


que a independência da nossa pátria tenha sido restaurada, não têm qualquer caminho de retorno à 


sua cidade natal. Elas não terão nenhum certificado de residência que lhes permita morar na sua 


pátria. Não podem registar-se como cidadãos. Este é um problema sério. (303-157, 1999.8.17)   


   


2. Temos de Encontrar a Nossa Pátria  


   


Estamos a olhar respeitosamente para a nação de Deus. A razão está em ser um lugar de amor. Em 


vez do amor temporário, é um lugar onde pode existir continuamente o amor eterno, que transcende 


o tempo. Também é um lugar onde vos podeis elevar e onde podeis ser reconhecidos em 100 por 


cento do vosso valor. É o lugar onde estareis felizes eternamente. Este é o motivo pelo qual todas as 


pessoas anseiam e desejam a nação divina. (25-284, 1968.12.1)   


   


Se não restaurais uma nação nesta terra durante esta vida, então quando fordes para o mundo 


espiritual não podeis ter o valor de uma pessoa que pertence à nação celestial. Devereis ir para o 


mundo espiritual só depois de trazerdes resultados reais que estão sob a esfera do domínio de Deus 


na terra. Este é o padrão original da criação. (40-131, 1971.1.30)   


   


A meta da nossa fé é tornarmo-nos cidadãos do país de Deus. Se não nos tornarmos cidadãos desse 


país, então, como filhos e filhas não existirá qualquer caminho para que recebamos livremente a 


admiração e amor do povo daquela nação ou de todas as coisas da criação. Uma pessoa sem um país 


é sempre atacada. Acaba por ficar numa posição miserável. Muitas vezes sentir-se-á perdida. Aqui 


está a razão para a pergunta: "Onde é que podemos encontrar o país do desejo de Deus? Qual é o 


país que pode tornar-se habitação plena de Deus? " (55-79, 1972.4.23)   


   


O suor com sangue, que derramarmos por este povo e por este país, é, no final, para o 


estabelecimento do reino eterno de Deus. É para criar a terra abençoada que possa ser enaltecida 


pelos nossos descendentes por milhares de anos e pelas gerações vindouras. (14-193, 1964.10.3)   


   


Aquele país só pode ser o país onde, centrado em Deus, os Seus descendentes directos recebem a 


direcção do Céu e, no Seu lugar, põem em acção as ordens para estabelecer a Sua realeza. Não pode 


haver comunismo ou democracia naquele lugar. Uma vez estabelecida, esta nação permanecerá então 


para sempre. Quando pensamos nestas coisas, deveríamos realmente sentir-nos mortificados por não 


termos sido capazes de nos tornarmos cidadãos de um tal país. Deveríamos lamentar-nos por não 


termos sido capazes de viver numa tal nação, pelo facto de não podermos ser tais pessoas e não 


podermos ter uma tal soberania imutável. (72-292, 1974.9.1)   


   


Para estabelecer soberanias, nações e territórios, a humanidade estabeleceu nações soberanas. Deveis 


saber que na execução deste processo, muitas pessoas morreram, muitas foram sacrificadas, muitas 


nações caíram e muitas soberanias trocaram de mãos. Não pensais que todas as pessoas que se 


sujeitaram a tais sacrifícios, todas as que estiveram do lado do céu e os espíritos que com tristeza 


sacrificaram as suas vidas para cumprir aquela vontade, quiseram, algum dia, ver estabelecido aquele 


tipo de nação, aquele tipo de mundo? (72-292, 1974.9.1)   


   


 







Deus enviou o Seu amado filho e filha à Terra para estabelecer uma nação absoluta, mas ao tempo 
presente Ele não pôde preparar a fundação para restaurar uma nação. Porque todas as vezes esta 


fundação tem falhado, a história de Deus tem sido encontrar as Suas pessoas na terra para 


administrarem, impulsionarem e realizarem este trabalho. (30-10, 1974.3.14)   


   


É triste ser um cidadão de um país sem soberania. Jesus estava muito preocupado com este assunto, 


e respondeu à interrogação “Que comeremos nós, que beberemos, ou que vestiremos?” dizendo: 


"Não vos preocupeis: Os pagãos, esses sim, afadigam-se com tais coisas; porém, o vosso Pai Celeste 


bem sabe que tendes necessidade de tudo isso. Procurai primeiro o Seu reino e a Sua justiça, e tudo o 


mais se vos dará por acréscimo" (Mat. 6:31~33). Será que Jesus lhes disse para salvarem primeiro os 


seus filhos, ou para salvarem primeiro a nação? Ele disse para salvarem a nação que Deus procura. 


(34-337, 1970.9.20)   


   


Também Jesus está à espera no paraíso. Deveis saber que Jesus não se pôde colocar à frente do trono 


do Céu. Jesus não se pôde colocar em frente de Deus, porque não pôde estabelecer uma soberania 


nacional perante Ele que tivesse o poder de comunicar directamente entre o céu e a terra. O paraíso é 


a sala de espera para ir para o céu. Sozinhos, também não podeis ir para o céu.    


O Céu originalmente teria sido um lugar onde Adão e Eva, se não tivessem caído, teriam ido juntos 


como uma família, com os seus filhos e filhas. Se não fordes como uma família, então não podeis ir. 


(56-201, 1972.5.14)   


   


Por que é que, até ao tempo presente, tem sido tão difícil impedir que as pessoas religiosas percam as 


suas vidas? A razão está em não haver nenhuma família, sociedade ou nação que ajude as pessoas 


religiosas. Elas têm sido pessoas sem uma nação soberana. Se tivessem uma tal nação, então, mesmo 


que fossem confrontados por uma tribo, haveria ainda um caminho dentro da esfera da nação. Então, 


qual foi a razão por que até agora, aonde quer que fossem, as pessoas que seguiram a religião 


tiveram de receber perseguição, e tiveram de percorrer o caminho do sacrifício com derramamento 


de sangue por toda a parte? Foi porque não tinham qualquer nação soberana. Se apenas houvesse um 


país com um líder soberano, quando aquele líder se levantasse e gritasse: "Ei miseráveis! Este é o 


caminho certo." As pessoas então responderiam: "Sim, senhor!" Porém, não havia qualquer nação, e 


por isso estes problemas aconteceram. Foram pessoas sem uma nação. (56-159, 1972.5.14)    


   


Se não tiverdes uma nação, então pouco importa se tendes uma família boa ou feliz, as pessoas de 


maldade podem destruí-la. É por isso que precisamos encontrar uma nação. As pessoas religiosas 


não sabem isto. Realmente elas não entendem isto. Temos de encontrar uma nação de bondade. Este 


é o propósito da religião. (57-260, 1972.5.18)   


   


Se não tiverdes um país, então não tendes uma nacionalidade. Sem uma nação, não há qualquer 


fundação para serdes registados. Temos de ter novo registo depois de formar um povo étnico. 


Precisamos formar a nação do céu na terra, e, como filhos e filhas vitoriosos que têm a nacionalidade 


daquele país e amam o país e o seu povo, e que receberam a linhagem dos pais de bondade, temos de 


viver juntos e cuidar da nossa família e clã. Deste modo, podemos entrar no céu no mundo espiritual. 


Este é o princípio. (58-145, 1972.5.22)   


   


Só com uma nação podemos deixar para os nossos descendentes e gerações vindouras, por milhares 


de anos e pela primeira vez, todos os nossos esforços, através dos quais derramámos suor e sangue, 


assim como a nossa tradição. Será edificado um monumento nesta terra que celebra os esforços do 


Céu e toda a sua glória. Porém, quando não há qualquer nação, tudo é feito em vão. Se a nação que 


Deus quer encontrar não aparecer, então, o mundo Cristão, que ainda hoje segue o caminho da cruz, 


e toda a civilização, poderão ser queimadas e deitadas ao rio. Tendes de compreender que todos se 


desmoronarão no jogo de Satanás. Esta é a razão por que deveis compreender que o problema aqui é 


uma nação. (55-339, 1972.5.9)   







A pátria que temos de encontrar não é nenhuma das nações, aqui da terra, que já têm uma certa 
tradição e cultura. A nação que procuramos tem uma dimensão fundamentalmente diferente. Para 


podermos herdar esse tipo de nação, temos de seguir a ideologia que nos permita tomar a posição 


central. 


Porém, o tipo de pensamento central deve ser uma filosofia que está em unidade com o pensamento 


absoluto do Criador. Deus, o Ser Absoluto, deseja uma nação cujos cidadãos desejem unir-se sob a 


Sua soberania. Terão de ter as características de cidadãos que levam com eles a forma e imagem 


daquela nação. (49-93, 1971.10.9)    


   


Para formar uma nação, é preciso haver território, povo e soberania. O que é a soberania? É criar um 


relacionamento com o Deus original. Depois de as pessoas daquela nação adormecerem, aqueles que 


estiverem a dirigir o país devem conectar-se com Deus e então conduzir o seu trabalho para governar 


a nação. O líder soberano deverá então tornar-se uno com os cidadãos da nação. Ao tornar-se uno 


com o povo, o líder soberano jamais poderá pensar como se tudo existisse para a sua própria causa, 


mas, pelo contrário, ver tudo como existindo pela causa da nação. Se este for o caso, essa nação 


prosperará e florescerá. (30-88, 1970.3.17)   


   


Uma nação deve ter soberania, povo e território. Com a nação celestial é o mesmo. Para ocupar o 


lugar da soberania, estão os pais. No lugar do povo, estão os filhos e filhas, e no lugar do território, 


está a nação. Nenhum destes elementos pode faltar. Este é um princípio seguro. (35-279, 1970.10.25)   


   


Ao olharmos para um país, este deve ter soberania. Nessa perspectiva, quando examinamos o 


problema da actualização do céu na terra, a pergunta será: "Quem é o senhor do céu? Quem é o líder 


soberano?" Sem dúvida, Deus é o líder soberano. Então quem é o povo? Todas as pessoas estão 


incluídas. Onde está, então, o território? O planeta Terra é o território. (96-15, 1978.1.1)   


   


Até mesmo nas nossas idas e vindas estamos à procura daquela nação. Nós assumimos a missão, 


como enviados secretos do céu, de nos tornarmos os cidadãos que contribuem para restaurar a 


independência da nossa pátria. Temos de avançar pensando que recebemos as nossas ordens, temos 


de penetrar o mundo de maldade de hoje, e iremos cumprir a tarefa que nos foi dada. Deveremos 


saber que se o não fizermos, não podemos ganhar qualquer prestígio ou dignidade como cidadãos da 


nação de que temos estado à procura. (50-255, 1971.11.7)   


   


Satanás tem atacado Deus livremente durante seis mil anos, e pensais que dirá simplesmente: "Oh a 


minha vida, estou a perder terreno", e então baixa a sua cabeça e vai para casa? Pensais que é um 


desperdício jogar fora uma rodilha velha de limpeza, não pensais? Provavelmente ireis examiná-la e 


cheirá-la antes de a deitar fora.    


Satanás não vai simplesmente desistir. Ele lutará até ao fim, nunca se rendendo. Esta é a razão por 


que temos de permanecer focados no ponto central. Mesmo o Rev. Moon da Igreja da Unificação, se 


se afastar do centro, será destruído. Se não apanhardes a direcção correcta, não poderá haver 


qualquer desenvolvimento. (57-276, 1972.6.4)   


   


Os Unificacionistas devem sair com os seus pés descalços e criar a pátria. Os vossos recursos de 


sobra, não são suficientes para salvar esta nação. Não podeis salvar esta nação, focando a vossa 


atenção na comida que deveis comer, no vestuário a vestir e no carro que deveis conduzir. A Igreja 


da Unificação é o lugar onde dizemos que temos de sair como pioneiros, com as mãos e pés 


descalços. Este é o tipo de trabalho que a nossa igreja está a fazer. (14-201, 1960.10.2)   


   


3. Os Porta-Bandeiras para a Restauração da Independência da Nossa Pátria   


   


Quando todos prometerdes cumprir a vossa responsabilidade, como os novos porta-bandeiras desta 


península de 3.000 ri, então, a Coreia virá para nós. Por isso, se os vossos olhos luzirem como 







globos de luz, essa luz tem de ser refocada na terra pátria gloriosa. Tendes de vos tornar soldados 
corajosos que possam usar as suas habilidades e poder para a restauração da terra pátria. Deveis 


saber todos como seguir em frente, de uma maneira digna, sentindo a convicção de actuar como 


pessoas santificadas que assumem a responsabilidade de restaurar a independência da pátria.     


Tendes de vos tornar pessoas que possam estabelecer a pátria, trazer-lhe luz, viver centradas à volta 


daquela pátria e ser capazes de morrer por ela. Até agora, não houve ninguém que se pudesse colocar 


em frente do Céu e tomar essa responsabilidade. Esta é uma responsabilidade solene que só pode ser 


cumprida num certo momento histórico e que não deve ser tomada com negligência. Quando ouvis 


algo uma vez, talvez penseis em dez coisas diferentes, mas tendes de avançar tomando aquilo que 


ouvistes e comparando-o com essas coisas diferentes. Para que surja a fortuna divina, deveis ter a 


convicção de que não vos ireis preocupar se encontrardes um caminho que vos coloca, milhares de 


vezes, face a face com a mais profunda desgraça, ou se tereis de morrer centenas de vezes. Se 


avançardes com este tipo de convicção, então, Deus protegerá o caminho que levais.    


Digo-vos isto porque, todas as vezes até agora, na minha vida, sempre que enfrentei esse tipo de 


situação tive a experiência de que Deus não me abandonou, por isso certamente Ele vos protegerá 


também.    


Como pessoas centrais, com a missão de restaurar a independência da nossa pátria, mesmo que sejais 


nomeados para uma província ou até mesmo para uma pequena aldeia, tendes de ter a convicção de 


que não há mais ninguém, mas apenas vós, para levar a cabo essa missão e nunca deveis desistir. 


Nesse lugar, não deveis trair a causa. Também, deveis cumprir a responsabilidade que vos permita 


alinhar com as ordens divinas. Não podeis prevalecer neste caminho se vacilardes na vossa 


responsabilidade. Deveis fazê-lo mesmo que não consigais dormir, comer e até mesmo quando 


estejais a ser rejeitado ou até se morrerdes, depois de já vos terdes determinado. Quando fazeis, com 


esta decisão, uma nova determinação para realizar a vossa missão, então, os caminhos que tomais 


abrir-se-ão naturalmente. Porém, se o não fizerdes, o mundo tornar-se-á um mundo de escuridão, em 


vez de um mundo de luz e esperança em que acredito e espero ver, e para o qual vos eduquei. (29-50, 


1970.2.16) 


 


Quando nos ligamos aos acontecimentos e circunstâncias da história, não podemos deixar de sentir o 


coração lacrimejante de Deus e de agonizar sobre o Seu sofrimento. Por isso, devemos sair para lutar 


no campo de batalha, determinados a restaurar a independência da nossa pátria, e determinados a 


criar a fundação para a libertação do mundo, com as nossas próprias mãos, com a nossa própria 


devoção sincera. Quero que sejais esse tipo de pessoas. Deveis tornar-vos o povo que procura a 


pátria de esperança que devemos encontrar. (36-200, 1970.11.29)    


   


Se não perseverarmos até à morte, então não só não poderemos receber a salvação, como também a 


Coreia enfrentará a ruína. Se todos os cidadãos da Coreia perecerem, que fareis? Deveis desejar ir 


até esse ponto. Do vosso sacrifício surgirá a fonte de um novo poder explosivo global que pode unir 


as pessoas. Devemos seguir o caminho de homens e mulheres verdadeiros, com determinação e a 


gritar: “Vamos! Lutemos até à morte!", porque esta é a única maneira de cumprirmos o nosso 


objectivo. Se seguirmos ao longo deste caminho, seremos os filhos do Céu que podem seguir em 


frente para cumprir a vontade de Deus e erguer um memorial nesse lugar. Não pensais que possa 


haver um filho que derreta todo o coração, ossos e carne de Deus? Não pensais que é daí que brota a 


filosofia da restauração da independência da nossa pátria? (49-110, 1971.10.9)   


   


Se ides juntos para aquele lugar e cruzais o seu pico com lágrimas, não perecereis. Deus não joga 


fora tais pessoas. A pátria de esperança que procuramos, dará as boas-vindas a tais pessoas.    


Quando todos se tornarem os porta-bandeiras da nossa pátria, que nunca existiu em toda a história do 


mundo, e despertarem como soldados valentes, que labutam para que surja a restauração da 


independência da nossa pátria, será que não vão ser tremendamente elogiados por milhares e dezenas 


de milhares de anos? Estou a falar com seriedade. (49-112, 1971.10.9)   


   







Os seguidores de hoje da Igreja da Unificação devem tornar-se mais corajosamente determinados e 
completamente unidos comigo do que estão unidos com Kim Il-sung os representantes do núcleo 


duro do partido comunista. Se não puderdes alcançar este nível de unidade comigo, não sereis 


capazes de cumprir a vontade de Deus de restaurar a nação que Ele procura. (50-215, 1971.11.7)   


   


As mulheres têm de liderar o caminho. Esta é a razão por que agora na Coreia mandei todas as 


mulheres das famílias abençoadas para a linha da frente. Elas já foram mobilizadas.  


Porque a Coreia é a nação sede, deveis saber que as famílias abençoadas mais velhas da Coreia 


foram enviadas para a linha da frente. Assim, todas as mulheres unificacionistas que foram 


espalhadas pelo mundo devem seguir esse exemplo e dirigirem-se para a linha da frente! Ámen. 


(170-241, 1987.11.21)   


   


4. Os Soldados para a Independência da Nossa Pátria  


   


Que é que todos que aqui estão se devem determinar a fazer? É sair e dar as boas-vindas ao dia da 


restauração da independência da nossa pátria. Actualmente, o povo da Coreia celebra o dia 15 de 


Agosto como o Dia da Independência. Eles celebram o dia da libertação. Há muitas pequenas nações 


que celebram a independência e a libertação das suas próprias pátrias a partir da Segunda Guerra 


Mundial, mas quando é que chegará o dia em que louvaremos a restauração da independência e 


libertação do céu e da terra, centrados em Deus? Já pensastes nisto? Esse dia tem de vir. (155-223, 


1965.10.30)   


   


No fim da ocupação Japonesa, lutei, juntamente com um movimento clandestino, para tentar 


restaurar a independência da minha pátria. Até mesmo agora esse tempo está fresco na minha 


memória. Cheguei ao ponto em que, vomitando sangue e entrando em colapso por falta de respiração, 


lutei pensando: "Em nome de Deus tenho de trazer a submissão do Império Japonês." Deus estava 


junto comigo em tal lugar. Quando fui para o Norte da Coreia foi o mesmo.    


Fui empurrado e lançado na prisão, mas, nessa situação, segui em frente em nome de Deus. Quando 


entrei na prisão, em nome de Deus, Ele seguiu-me para lá também. (166-159, 1987.6.5)   


   


As pessoas de hoje são confrontadas com um destino no qual têm de negar o mundo em que estamos 


a viver. Podemos concluir que também é este o modo como muitas nações estão a guiar o seu povo. 


Então, todos os povos e todas as nações que vivem e existem nesta terra têm de cruzar juntos o pico 


de uma colina. Tendes de compreender que se mantiverdes as tradições do passado, a terra pátria 


verdadeira e ideal pela qual Deus anseia não pode ser restaurada e estabelecida. (172-9, 1988.1.3)   


   


Quando compreendemos que a restauração da independência da pátria de Deus pode ser encontrada 


bem à frente dos nossos olhos, quando nos apercebemos do facto surpreendente que a base para 


restaurar a independência da pátria de Deus é a terra da Coreia, será que os Coreanos podem dormir 


à noite? Será que podem comer e brincar? Será que podem fazer tudo o que lhes agrada? Até mesmo 


se lhes dissessem para o não fazerem, eles investiriam diariamente as suas vidas. A fortuna pessoal 


não seria o problema. Não há nenhuma dúvida que a República da Coreia se tornaria uma nação que 


sentiria a responsabilidade de alcançar esta meta, mesmo que tivesse de investir os seus filhos e as 


suas esposas, assim como todo o seu ser e toda a Coreia do Sul. Se isto acontecesse, pensais que o 


Norte e o Sul da Coreia se reunificariam, ou não? Tendes de entender estas coisas. (172-41, 


1988.1.3)   


   


Assim, onde está essa base? Está no bairro. Se esse bairro vos perguntar: “Restaurastes a 


independência da vossa pátria?" podeis responder: "Sim, restaurei. Coloquei-me na pátria original 


que Deus ama e coloquei-me na pátria que gerações sucessivas dos nossos antepassados teriam 


amado. Coloquei-me no lugar que gerações dos nossos antepassados queriam ver. Por causa disso, 


somos seres ressuscitados para a pátria de Deus, centrada no amor. Somos seres ressuscitados dos 







nossos pais e de muitas gerações que têm desejado a restauração da independência da pátria. 
Colocámo-nos como seres ressuscitados representativos de todas as pessoas deste mundo que 


também têm almejado a restauração da independência da nossa pátria." Temos de ter este tipo de 


orgulho. (173-184, 1988.2.14)   


   


Até agora a Igreja da Unificação não construiu uma única casa. Embora eu o pudesse fazer por que é 


que não construí um edifício? Quando a nossa igreja quis construir uma sede em Yoido, o governo 


negou-nos a permissão. Será que iríamos construir uma pequena igreja regional, se nem sequer 


podíamos construir uma igreja central? Temos de começar por construir um templo no qual podemos 


atender o Grande Deus, para que tomemos a responsabilidade de restaurar a independência da nossa 


pátria e a restauração de todos os cidadãos. Os membros da comunidade unificacionista não 


deveriam fixar-se ou viver em opulência. (174-172, 1988.2.28)   


   


Assim, a partir do Dia dos Pais, todos os dias são para declarar a restauração da independência da 


pátria, e todas as nações sob o céu deverão unir-se com o ponto de partida original. Temos de 


desencadear este tipo de luta. Foi o que se perdeu. Este é o isco de Satanás. Então quem é a pessoa 


que estabeleceu a fundação para isto? Quer seja Satanás ou qualquer outro, todos devem dizer: "O 


Rev. Moon é o maior!" Como a figura central de amor, herdei a linhagem de Deus, e possuo a vida 


do reino celestial – a terra pátria, a nação do Segundo Advento, e a nação do salvador de amor. Por 


isso, pude emergir como a verdadeira oliveira, e pela primeira vez foi estabelecida na Igreja da 


Unificação a autoridade sobre os membros. Trabalhei para cortar com todas as filosofias das igrejas 


Cristãs estabelecidas e enxertar o Cristianismo à verdadeira oliveira. Porém, eles protestaram 


ruidosamente contra a enxertia. Eles fazem barulho porque a sua raiz está a ser cortada. Não é 


verdade? No entanto, se não fizermos o corte, eles perecerão. (191-263, 1989.6.25)   


   


Quando os japoneses de hoje procuram vingança, investem completamente a sua vida para vingar a 


morte das suas mães ou de um dos seus irmãos ou irmãs. Tendo isto em conta, como é grande a 


amargura do rei de uma nação e do seu povo, que passam por tragédia, enquanto percorrem o curso 


da providência da restauração da independência da pátria! Porém, Deus, que vê o povo desta nação, 


ignorante de todas estas coisas, está a sofrer ainda mais. (200-68, 1990.2.23)   


   


Todas as coisas pertencem a Deus, e foram roubadas pelo falso amor. Então, tudo deve ser devolvido 


a Ele. Ao voltarem para Ele, estas coisas não podem simplesmente voltar. Uma indemnização deve 


ser paga. Então quem fará esse trabalho? Durante milhares de anos foi realizado através da religião e, 


por isso, agora o Cristianismo Americano deveria proteger a Coreia como a Nação Adão. 


Trabalhando juntamente com a Grã-Bretanha, França, Japão, Alemanha e Itália deveriam trazer a 


restauração da independência da nossa pátria. Têm de criar o País do Pai. Para este propósito, 


deveriam mostrar obediência absoluta, e dessa forma podiam todos ser enxertados na verdadeira 


oliveira. (200-301, 1990.2.26)   


   


O caminho que a Verdadeira Mãe percorre não deverá ser, indubitavelmente, tão difícil quanto o meu. 


No meu caminho de Verdadeiro Pai, se os homens se me opuserem não haverá nenhuma dificuldade, 


mas não deveria haver qualquer mulher que se opusesse ao curso da Verdadeira Mãe. Precisamos de 


mulheres que sejam a ponte para a causa da libertação, para o curso da Mãe; para isto elas têm de ser 


capazes de oferecer apoio e sacrificar-se completamente, avançando rapidamente para restaurar a 


independência da terra pátria, libertar o Céu e a terra e libertar Deus. (222-279, 1991.11.3)   


   


Todos os membros que aqui estão, vieram depois de abandonar os seus países. Vós jogastes fora a 


vossa própria pátria. Porquê? Fizeste-o pelo território da pátria que originalmente Deus desejava, e 


pela restauração da independência dessa pátria. Não importa a grandiosidade da América, se ela não 


me escutar perecerá. Eu faço este julgamento dogmático, mas a pessoa que o diz não é apenas um 


convidado que aqui vem e faz um comentário. Digo-o, porque fiz todas estas coisas. Não sou um 







gabarola. Sou alguém que veio aqui depois de ter completado tudo. (233-329, 1992.8.2)   
   


Chegou o tempo em que as pessoas do passado, do presente e do futuro, e até mesmo as pessoas que 


morreram e foram para o mundo espiritual, podem cooperar na restauração da independência da 


pátria. Esta é a razão por que os antepassados de muitas pessoas estão a descer e vão ter com elas, e, 


se elas não forem para a Igreja da Unificação, então fazem-nas adoecer e depois dão-lhes o remédio. 


Isto não está a acontecer pelo meu poder. Deus e os antepassados estão a unir-se; o mundo angélico e 


os antepassados estão a unir-se. Estão a conduzir o mundo terreno para uma situação onde ninguém 


pode tratar dos problemas, particularmente dos problemas da família.  Só eu tenho plena autoridade 


e posso trabalhar desta forma. Quando estas pessoas derem as boas-vindas a este facto surpreendente 


como ápice da esperança, e como a fundação da sua nação e terra pátria, então esta nação tornar-se-á 


uma nação invencível sobre o Céu. (290-172, 1998.2.18)   


 


5. A Restauração da Independência da Nossa Pátria pelo Verdadeiro Amor   


   


Quão grandiosas, na história, foram as mulheres que marcharam para a linha da frente da batalha, 


como soldados esforçando-se para restaurar a independência da pátria que estava a ser construída 


como o reino celestial do céu! No futuro, estas mulheres serão altamente louvadas. Quantas 


mulheres não chegaram ao ponto de serem amaldiçoadas historicamente, devido à Queda de uma 


única mulher, Eva! Mas agora, na era da restauração, as mulheres estão na linha da frente e a 


restaurar a independência da nossa pátria. Se elas puderem estabelecer a fundação vitoriosa, então, 


pensai na quantidade de elogios que esse trabalho receberá. Como podemos ganhar? Quereis vencer 


com espadas e armas? Como quereis ganhar? Se aparecer uma mulher, pensais que os soldados 


masculinos satânicos quererão o verdadeiro amor de uma mulher? Eles não o quererão. Como ireis 


ganhar sobre esse tipo de pessoas? Deveis pensar, sobre vós próprias, como sendo rainhas. Kim Il-


sung é o rei da maldade, e todas vós sois as rainhas de bondade. Deveis usar toda a autoridade do 


vosso país e, silenciosamente, aplicá-la ao rei de maldade. Desse modo podeis resolver tudo. Com 


quê? Com amor! (170-241, 1987.11.21)   


   


O que Deus mais ama é a cultura do amor. Será que Deus precisa de dinheiro, poder ou 


conhecimento? Para construir uma casa bonita, precisais de tijolos, de uma porta e muitos outros 


materiais. De tudo isso, contudo, o mais importante é ter a visão artística do conjunto para tornar 


essa casa perfeita. Com respeito aos seres humanos, o maior desejo de Deus não é que tenham muito 


dinheiro ou se tornem grandes académicos. Tal como diz a Bíblia, o primeiro mandamento é "Amar 


a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa mente e toda a nossa alma." O segundo é "Amar o 


nosso próximo como a nós mesmos." Estas são palavras muito surpreendentes. (143-273, 1986.3.20)   


   


No futuro, temos o princípio sobre a Queda humana para resolvermos os problemas deste mundo, 


inclusive os problemas morais da humanidade. Não podemos corrigir os problemas da humanidade 


sem o princípio sobre a Queda humana. Este é o último e o fenómeno final de desespero dos Últimos 


Dias, com Satanás a trair o Céu e a liderar a história. Esta é a estratégia de Satanás para trazer a 


destruição e ruína à raça humana. Se não resolvermos isto, então, a história não será libertada. Se a 


história não for libertada, não pode ser completamente resolvida. Voltemos à nossa teologia da 


ideologia de Deus, centrada no plano alternativo a este, que é a criação de Deus e o ideal. Voltemos à 


“ideologia do verdadeir amor” Isto não é para vós, mas pela causa do bem dos outros. Tendes de 


criar parceiros de amor. Se isto não for alcançado, então não há nenhum modo de ter controlo. (219-


266, 1991.10.11)   


   


As mulheres americanas são como rainhas de bondade. Em todas as actuais famílias da América, as 


mulheres estão numa situação em que são como rainhas. Sempre que querem, dizem aos seus 


maridos: "Façam isto! Façam aquilo!" Deus está a treinar as mulheres americanas. Elas têm muito 


dinheiro, muitas jóias e grande poder. "Dinheiro" soa como a palavra coreana para "muitos." Se 







colocarem as vossas jóias e as vossas casas e metade da terra da América nos ombros de Kim Il-sung, 
ele sossegará. Se dessem somente metade da América ele ficaria contente. Não é verdade? Na 


realidade, as pessoas lá têm fome e morrem de fome. É uma verdadeira miséria. Se as apoiarem 


financeiramente, elas mudarão rapidamente. Esta é a razão por que se as irmãs americanas forem 


para a linha da frente e disserem: “Não lutemos. Estais com fome? Vamos enviar-vos algo para 


comer. Também vos enviaremos carros. Enviar-vos-emos tudo o que quiserem" e, deste modo, lhes 


darem tanto quanto possível, a libertação virá naturalmente. Se as mulheres americanas derem todo o 


seu dinheiro a Kim Il-sung pensais que ele quererá lutar convosco? Depois disso, tentai continuar a 


enviar comida e roupas através da China. Se os alimentardes e os ajudardes a viver como os 


Americanos, então, eles não lutarão convosco. Então, que têm de fazer os unificacionistas? À 


medida que sofremos e temos fome, façamos com que a nossa atitude e tratamento dos Norte-


Coreanos seja um sacrifício pela sua causa. Então, quando eles aprenderem isto, pensais que irão 


matar os unificacionistas com espadas e armas? (170-241, 1987.11.21)   


   


A humanidade é uma família. Somos todos uma família. Através do verdadeiro amor, estamos todos 


conectados como uma família. É o mesmo que eu já disse hoje. A humanidade é uma árvore. Todas 


as vossas famílias estão a viver juntas com outras famílias. Aí tendes bebés, crianças, adolescentes, 


adultos e as pessoas mais velhas. Este tipo de família é o centro de educação do modelo familiar para 


nos conectar à grande família mundial e à família universal. Centrado na vossa própria família, há 


uma conexão que é expandida a quatro tipos de pessoas, a começar pelo vosso avô, depois a vossa 


mãe e pai, o vosso irmão mais velho e finalmente vós próprios. Por causa disso, se fordes treinados 


centrados na vossa família é o modo para serdes enxertados à família mundial. Para vos conectardes 


à família mundial, tendes de investir na vossa própria família. Tendes de investir para realizar o 


propósito maior. Este é o Princípio da Restauração. Este é o Princípio da Recriação.    


Se houver um sujeito e um objecto, eles procuram um objecto maior, e centrados numa relação 


recíproca correspondente, o sujeito e o objecto devem unir-se. Tem o mesmo significado. É a era 


para a humanidade se tornar uma grande família. Isto significa que, com base no treino que recebeis 


na vossa família, devereis amar a unidade que é maior que a vossa família. Se investirdes e 


esquecerdes e amardes mais, então, onde quer que estejais tornar-vos-eis senhores. Porque a tribo é 


maior que a família, amai a tribo. Porque a etnia de uma nação é maior que uma tribo, então, amai a 


etnia mais do que amais a vossa tribo. Porque a nação é maior que o povo, então, amai a nação mais 


do que amais o povo.    


Deste modo, investis por etapas, investindo mais em cada etapa, e depois esquecendo o que 


investistes. Tendes de encontrar meios para conseguir níveis mais elevados, e depois manter a ideia 


de investir mais em cada um. É o mesmo quando vos moveis deste país para outro. Quando vos 


moveis do nível nacional para o mundial, tendes de investir e oferecer mais devoção sincera do que 


ofereceis para a nação.    


Quando aqueles que viveram na Coreia vieram para o Uruguai, vieram de um extremo da terra para 


o outro, por isso tendes de amar esta nação mais do que a vossa. Se puderdes ter o coração para amar 


a nação até mesmo mais do que a vossa própria família e até mesmo mais do que o vosso próprio 


país, então, a união será realizada até mesmo nos vossos sonhos. As fronteiras nacionais 


desaparecerão. Agora a Terra está a chegar à era da expansão de uma pátria unificada, centrada no 


verdadeiro amor. Quando tiverdes tal filosofia, podeis passar por qualquer lugar. Primeiro, é a era da 


unificação dos idiomas, segundo é a era para a humanidade se tornar uma grande família. Tudo isso 


é feito centrado no verdadeiro amor. (289-208, 1998.1.2) 


 


Como o mundo também segue naturalmente a mesmo modelo da restauração de uma terra pátria, 


podemos estabelecer um mundo de povos unificados através da criação de uma nação que se move 


numa só direcção. Isto é a cultura de Adão, não é verdade? É a cultura do verdadeiro amor. O vosso 


nascimento foi por causa do amor. Se um homem diz que nasceu para si, então, em nada pode 


abraçar o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor está a tentar abraçar completamente tudo até 


ao fim, tem de dar sem limites e esquecer. Esta é a razão por que o universo se lança sobre vós.    







No futuro, no mundo sob o céu, acabará o tempo de ganhar um salário mensal. Como casais, deveis 
pagar indemnização completa. Através das eras da história, a regra da criação universal foi fé 


absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Por causa do amor, também precisais de fé e precisais 


de obediência. Tudo por causa do amor. Até mesmo o Deus universal é obediente ao amor infinito. 


Deus investe e depois esquece, e nós também investimos e esquecemos. Isto é obediência.    


A fé absoluta está baseada no amor absoluto. Para alcançar o amor, precisais de obediência absoluta. 


Até mesmo se morrerdes, uma centena de vezes, é necessário ter amor, assim deveis procurar bem o 


caminho. Esta é a razão por que morrer e ir para o mundo espiritual não é nenhuma morte, mas é o 


caminho para procurar o amor de Deus. Não é morrer. É o caminho para encontrar o amor de Deus. 


Deus fez o caminho da morte por causa do amor. Se no vosso coração e mente não existir este nível 


mais elevado, então não podeis restaurar o amor. (296-50, 1998.10.11)   


   


6. A nossa Convicção e Atitude em Relação à Restauração da Nossa Terra Natal 


   


Agora entrámos numa nova era. Que tipo de atitude deveríamos ter? Mais que qualquer outra coisa, 


a vossa convicção deverá estar a arder no vosso peito para restaurar a independência da nossa pátria. 


Por outras palavras, deveis tornar-vos os porta-bandeiras para construir a pátria que Deus tem 


esperado impacientemente durante os últimos seis mil anos, e orgulhar-vos de ser pioneiros nas 


forças especiais enviadas como a guarda adiantada da batalha para reclamar a terra e assumir a 


responsabilidade por esta missão incrível.    


Muitas das pessoas que vieram e partiram quiseram ter esta missão e tiveram esta esperança; mas 


embora a quisessem, não a puderam ter – esta é uma missão especial que só uma vez pode ser 


realizada, e para participar nela é preciso um sentido solene de responsabilidade. Comer, dormir, ir e 


vir – todos os aspectos do vosso estilo de vida – devem ser para o estabelecimento da pátria.    


Há quanto tempo pensais que Deus tem estado impacientemente à vossa espera, como emissários 


secretos enviados por Ele, para avançardes e vos determinardes a realizar esta missão de um modo 


vivo e excitante?  


Até agora temos sido rejeitados. A vontade do Céu nunca teve a oportunidade de ganhar uma posição 


segura numa nação e de manifestar plenamente a sua substância. Temos de fortalecer a vontade para 


criar uma pátria. Até agora, essa vontade não foi estabelecida nem sequer uma vez. Agora podemos 


estabelecer esse tipo de pátria. Nessa pátria há soberania, território e povo. Também, a linhagem 


conecta as pessoas como um povo unificado nessa nação, dando-lhes uma história que outros povos 


não podem ter.  Temos de levar a cabo as nossas missões de emissários para restaurar a 


independência de uma tal pátria. Quanto mais rápidos formos a completar esta missão, então, mais 


rápido virá a fundação para restaurar a independência da nossa pátria, através de nós. Pagando hoje o 


preço do sofrimento, tornamo-nos a base para estar próximo o dia da restauração da independência 


da nossa pátria. Considerando este facto, deveis ir em frente com a determinação de completar a 


vossa missão como emissários. Se não fizermos isto, então não poderemos ganhar como nossa a 


grande bênção mundial e a fortuna celestial que Deus nos pode dar nesta Era. (29-40, 1970.2.16)   


   


Deveis deixar um testamento aos vossos descendentes a dizer: "Deus é o nosso Deus. Nós somos 


Seus os filhos e filhas. Vivemos até agora para restaurar a independência da nossa pátria. Até mesmo 


que todo o mundo nos persiga e rejeite, não pereceremos, e veremos o dia da recompensa, antes de 


morrermos. Até mesmo se eu morrer e não puder alcançar isto, então, vereis esse dia, antes da vossa 


morte!" Foi exactamente assim que os Israelitas pensaram. (18-231, 1967.6.11)   


   


Agora temos de colocar a República da Coreia no primeiro plano da vontade de Deus, e temos de 


restaurar a independência da pátria que Deus deseja. Temos de restaurar uma nova pátria para a 


humanidade. Desta perspectiva, se calmamente analisarmos a execução das nossas responsabilidades, 


não podemos senão reflectir sobre o significado das nossas vidas, e sobre a nossa atitude até esta 


altura. (29-35, 1970.2.16)   


   







Que tipo de ser é Deus? Deus é o rei dos emissários secretos. Ele é o rei dos emissários secretos, e o 
comandante supremo que está a aparecer neste mundo satânico para restaurar a independência da 


nossa pátria. Entretanto, será que houve alguma vez, nos últimos seis mil anos, que Deus tivesse 


podido dizer a esta terra, "Eu sou Deus. Esta é a verdade que vos posso ensinar"? Não, não houve. 


Mesmo assim, Deus tem estado a trabalhar arduamente para nos instruir através da clareza das 


nossas consciências e a formar um laço connosco. Os esforços de Deus para alargar a fundação dos 


nossos corações e guiar-nos para um mundo livre onde possamos tornar-nos unos com Ele, têm sido 


os seis mil anos de história da providência da restauração. (29-48, 1970.2.16) 







CAPÍTULO II 


 


A Igreja-Lar como a Fundação Interna da Providência   


 


1. Que é a Igreja-Lar?   


   


Todos vós já ouvistes as palavras, “igreja-lar”, não é verdade? Em Coreano diz-se KaJuhng GyoHwe. 


A propósito, no passado, mesmo que tivésseis conhecimento da missão de lgreja-lar, não haveria 


qualquer forma de receberdes uma tal missão. Porquê? Porque não era o tempo certo. Esse tipo de 


condição de indemnização é construído ao longo da história e é decidido pela pessoa responsável 


que representa Deus, Satanás e toda a história. Porque uma tal decisão não apareceu, então, até 


mesmo que fosseis à vossa igreja-lar e dissésseis: "Esta é a minha oferta e completo-a no altar 


mundial", não poderia ter sido aceite. Nem Deus nem Satanás podiam aprová-la  (100-114, 


1978.10.9) 


   


Actualmente, actividades de igreja-lar têm lugar em toda a Igreja da Unificação mundial. A 


humanidade caída deve ir para o Céu através do caminho de sacrificar a sua vida e, a começar pela 


restauração individual, para subir para a restauração a nível mundial, tal como eu fiz.     


Agora podeis simplesmente seguir o caminho que eu abri para vós. Criei um caminho que todos 


podem percorrer. Podeis estabelecer a condição de indemnização, seguindo o caminho que explorei. 


Essa condição é actividades de igreja-lar, centradas nos vossos 360 lares.    


O facto de este ano todos poderdes fazer igreja-lar é um evento surpreendente. Este é o caminho do 


destino que permite à humanidade expulsar o destino da Queda. Se não o pudermos fazer enquanto 


estamos vivos, teremos de continuar a investir nele mesmo depois de morrermos. A Igreja da 


Unificação deve levar todos os frutos de toda a história e combiná-los para criar um altar de vitória, 


porque agora chegou o tempo de formar um povo celestial, a começar pelo indivíduo até à tribo e à 


raça. As actividades de igreja-lar foram estabelecidas para levar a cabo esse tipo de trabalho. Se não 


amardes os 360 lares do mundo Caim mais do que os vossos próprios filhos e filhas, então, não há 


qualquer forma de entrardes naquele tipo de mundo.     


Deus seguiu um caminho de sofrimentos indescritíveis durante milhares de anos, contudo nós 


podemos atravessar a condição de vitória em sete anos, centrados nos 360 lares. Este tipo de 


fundação da igreja-lar está próxima de vós, e por isso não há desculpa para a não fazer. Todas as 


coisas históricas estão aqui incluídas, e é a conclusão ideal representativa do mundo de Deus. 


Quando a igreja-lar surgir como uma exigência que todas as pessoas de hoje devem cumprir, então, 


não há qualquer dúvida que o Reino do Céu na Terra será realizado.    


A igreja-lar é uma actividade que começa ao formar um altar centrado nos vossos 360 lares, e então 


levar os membros da família da vossa igreja-lar a serem incluídos na vontade de Deus. Uma pessoa 


que pratica e completa igreja-lar, centrado nestes 360 lares, torna-se um verdadeiro filho ou filha de 


Deus a nível individual, torna-se um messias tribal e, além de tudo, realiza o ideal da criação de 


Deus.     


Eu estabeleci todas as condições de indemnização para centenas de nações e, através do padrão de 


coração, abri a barreira entre o Céu e a Terra. Vós próprios podeis estabelecer condições de 


indemnização centradas num modelo mais pequeno do mundo. A partir do momento actual, podeis 


criar uma fundação na qual vos podeis mover por vós próprios sem serdes bloqueados pelos 


obstáculos que existem entre o Céu e a Terra. Qual é a fundação? É a igreja-lar (KaJuhng GyoHwe). 


(105-270, 1979.10.26) 


   


Até agora os Verdadeiros Pais pagaram indemnização para que todas as pessoas fossem capazes de 


se desenvolver através dos níveis individual, familiar, tribal, racial, nacional e mundial, e em seguida 


pudessem ir para Deus. Porque eu fiz estas coisas e consegui a vitória representativa, vós deveis 


herdá-la cem por cento, e no nome desta vitória seguir em frente e passar por um curso de sete anos.    







Será que podeis alcançar o que eu alcancei na esfera mundial, ao longo da minha vida? Então, vós 
precisais de um altar ou uma base que é um modelo mais pequeno da esfera do mundo. Deveis saber 


que a isto se chama igreja-lar. É chamada KaJuhng GyoHwe. Compreendem? (109-184, 1980.11.1) 


   


Deveis saber como é um evento importante para Deus e para toda a humanidade a Igreja da 


Unificação poder estabelecer a igreja-lar pela primeira vez na história. Eu alcancei sucesso a nível 


mundial, por isso, não pensais que podeis ter sucesso na igreja-lar que está centrada apenas no 


pequeno número de 360 lares? As vossas actividades de igreja-lar são sair e ensinar o amor e 


verdade no lugar de Deus. Através da igreja-lar deveis ensinar o amor e verdade de Deus, o nosso 


Pai.    


Onde podeis encontrar Deus? O Rev. Moon pôde encontrar Deus no meio da batalha, derramando 


lágrimas com sangue em cada nação.  Ele pôde encontrar-se com Deus enquanto estabelecia a base 


segura da vitória, centrando-se na fundação mundial de indemnização. Todos vós precisais herdar 


todas as vitórias dos Verdadeiros Pais, e estabelecer uma condição que possais reivindicar como se 


trabalhásseis a nível mundial, embora o não fizésseis. Como se chama essa condição? Chama-se 


igreja-lar. (109-184, 1980.11.1) 


   


A Igreja -Lar é o ponto de começo de famílias internacionalmente libertadas. É o lugar onde é 


declarado o começo do amor e vida ideais do Adão e Eva que não caíram. Para tornar isto possível, 


eu declarei os messias tribais. Jesus veio para encontrar uma família, não é verdade? Já todos 


ouviram falar de igreja-lar, correcto? A tribo de Caim e a tribo de Abel devem unir-se. Falando de 


Jesus, a tribo de José e a tribo de João Baptista deviam unir-se e formar uma família. A família 


deveria ser criada daquele modo. Assim, Satanás não podia invadir. Se o padrão original da família é 


estabelecido, abraçando todas as tribos, então a família fracassada em Israel pode ser restaurada, pela 


primeira vez, de acordo com um modelo não caído. (235-111, 1992.8.29) 


   


O que é a consumação da igreja-lar? É quando vos tornais um senhor que pode reformar a cultura de 


Adão e assumir liderança pela criação de uma nova cultura. Deveis fazê-lo para vos tornardes 


verdadeiros descendentes de Adão. Nesse caso, qual é o centro? O centro é o padrão de coração. 


Então, que tipo de coração é esse? Deus não devia sentir de vós o coração que diz: “Caí. Não sou um 


filho restaurado”.  Ele devia ser capaz de olhar para vós e dizer: “Meu filho, a quem eu amo!” Deus 


não deveria ouvir pessoas a dizer coisas más sobre vós, como: "Olhem aquele pateta falhado. Ele 


entrou na Igreja da Unificação, e agora vagueia por aqui e por ali, tal como um vagabundo… " (110-


54, 1980.11.8)  


  


A nossa igreja ainda não estabeleceu uma fundação celestial ao nível mundial. Portanto, tenho de 


organização a igreja-lar para colocar um selo de vitória no mundo. Em quarenta anos, centrado no 


amor de Deus, estabelecerei todas as condições de restituição necessárias para tomar posse completa 


e formar convicção decisiva. Só ao verem a determinação que diz "Eu sou vitorioso" numa posição 


em que tanto Deus como Satanás o atestam, é que os Verdadeiros Pais, que amam a esfera da vitória 


do amor, vos legam toda a herança deles. É por causa da fundação dos Verdadeiros Pais que podeis 


receber essas coisas. Caso contrário não as poderíeis receber. (137-207, 1986.1.3) 


   


Todos quando fazem a igreja-lar, deveriam dar as boas-vindas ao serem amaldiçoados e ao serem 


tratados com desprezo. Quando sois maltratados por nada, a razão por que estais a ser amaldiçoados 


e maltratados é para salvardes a vossa esposa e filhos. Deveis chorar sem cessar ao longo da noite, 


agarrando-os. Deveis chorar, dizendo: “Que é isto? Por que é que nos fazem oposição quando 


seguimos este caminho?" Ter de derramar lágrimas não é uma coisa miserável. Só quando estiverdes 


na posição em que chorais mais do que todas as pessoas ofendidas que choram neste mundo, e 


chorais seriamente pelo valor do céu, só então é que se tornará um valor e as coisas do mundo 


celestial fluirão para vós. Só então será despertada a simpatia e causará todo o mundo a avançar e a 


unir-se. (181-286, 1988.10.3) 







   
Como o criador desta igreja, se há um tesouro, seria este que posso deixar à Igreja da Unificação. A 


igreja-lar é o tesouro que deixo, depois de seguir o caminho de sacrifício ao longo da minha vida. 


Que tesouro é que disse que posso deixar aos membros da Igreja da Unificação? O facto de poderdes 


herdar a autoridade da Igreja da Unificação de uma forma digna do Céu e da Terra, ou de Deus e de 


Satanás; este é o tesouro. Então, se a igreja-lar for aperfeiçoada, haverá, ou não, a expressão “Igreja 


da Unificação”? Haverá, ou não, a providência de Deus? Talvez haja numa igreja-lar imperfeita 


separada de mim, mas na esfera da igreja-lar que eu criei, não há nenhuma religião e não há 


nenhuma Providência de Deus. Esse é o lugar onde vivem as pessoas do Céu. (108-334, 1980.10.19) 


   


Deveis saber que agora chegou a Era em que podeis trabalhar no lugar dos Verdadeiros Pais. O que 


tendes a fazer no meu lugar é repetir o que eu fiz. Porém, não podeis viajar por todo o mundo e fazer 


o que eu fiz a nível mundial. Então deveis fazê-lo num lugar semelhante, num altar limitado. Deveis 


fazer estas coisas num altar reduzido, todas as coisas que eu conectei ao administrar serviços 


religiosos por todo o mundo - um altar reduzido do altar expandido que representa toda a 


humanidade espalhada pelo mundo. Criei a igreja-lar, porque vós precisais do resultado substancial 


do pagamento de indemnização através de acções. (115-82, 1981.11.4) 


   


Deveis herdar todas as coisas que eu indemnizei, mas precisais fazer algo para ganhar uma base 


segura. Vós não tendes um altar, para fazer uma oferta a Deus. Se quiserdes transferir deste altar 


mundial todas as ofertas que são a combinação das ofertas de todos os altares vitoriosos espalhados 


pelo mundo, então, antes tendes de construir o vosso próprio altar. Então para onde ides transferir as 


ofertas? A isto chamamos igreja-lar! Compreendem?    


A igreja-lar é para vos empurrar a completar as coisas que Adão não completou, o que quer dizer 


que deveis ultrapassar o mundo e depois regressar. Saís para o mundo e atravessais condições de 


indemnização, mas é numa pequena escala. Este é um altar reduzido através do qual podeis herdar as 


minhas bênçãos. Deveis construir um altar e depois mover as ofertas do altar maior para o vosso 


altar menor. Um altar é para derramar sangue. O que é a igreja-lar? Uma “igreja” significa ainda 


construir um altar e ter de derramar sangue. Passastes por sofrimentos a nível mundial, como um 


pequeno altar para herdar o altar que eu ergui.    


Quanto tem sofrido Deus? Quanto sofreu Jesus, e quanto é que eu sofri? Por todo este sofrimento e 


esforço, possuo o altar de vitória, que vos quero entregar. A igreja-lar é também para vós 


construirdes um altar e receber estas coisas. (122-119, 1982.11.1)   


   


A partir de que ponto deveis fazer igreja-lar? Do pico da Cruz de Gethsemani. Isto é o que eu penso. 


Sabeis o que isso significa? Para ser mais preciso, começa no Pico de Golgotha. Quando Jesus 


morreu no Jardim de Gethsemani em Golgotha, não havia nenhuma pessoa que tivesse compaixão 


dele. Como ficaria feliz se, quando eu morresse houvesse uma fundação e ambiente com muitas 


pessoas a mostrar compaixão por mim. Se estivesse prestes a morrer, vós não fugiríeis como Pedro, 


mas diríeis: "Eu morro no seu lugar". Quando penso neste facto, em que num ambiente de liberdade 


há membros assim nesta terra, sinto que este tipo de tradição histórica foi indemnizado. (103-214, 


1979.2.25) 


   


Viestes todos aqui com a intenção de me seguirdes. Ouvis as vossas próprias palavras e pensais: 


"Odeio a igreja-lar. Só irei onde o Verdadeiro Pai for." Não o deveis fazer. Mesmo que o vosso pai 


seja o presidente, não podeis herdar o que é seu, sem fazerdes alguma coisa. Para vos tornardes o 


presidente, precisais de estabelecer uma fundação que vos permita ser o presidente. Mesmo que 


tenhais nascido como o Príncipe Herdeiro de uma nação, para subirdes ao trono, tendes de aprender 


todas as regras e regulamentos que vos permitem ser Rei. Precisais de tais coisas.   


Então, não digais palavras apenas, mas agora, no curso final da história humana, obedecei às 


palavras dos Verdadeiros Pais. Então, Deus selar-vos-á e aprovará dizendo: "Sois um filho filial" e 







envia-vos para o céu como um filho filial do reino celestial. Como é surpreendente o amor! Essa 
fundação como se chama? Chama-se igreja-lar.    


Então, quereis ir todos para o reino celestial como filhos filiais, ou como estorvos públicos? Quereis 


ir como filhos e filhas filiais, correcto? Não há nenhum modo de receber o selo de um filho ou filha 


filial, sem passar pela igreja-lar. O céu é onde entram os filhos filiais. Mesmo que vos chamem 


filhos, se sois uns estorvos públicos não podem entrar. Porque deveis ir com o nome de filhos filiais, 


aquilo a que chamamos igreja-lar é para receberdes o nome selado de filhos filiais. (122-84, 


1982.11.1) 


   


Passou o tempo de puxar a estrutura da liderança da Igreja da Unificação. Agora é a era da expansão 


a nível horizontal. Quando expandis o ideal de família, com base nas vossas tribos, o mundo será 


naturalmente restaurado. Na terminologia da Igreja da Unificação, chamamos, “igreja-lar” ao modo 


de expandir essa tribo. É como um tribunal onde são estabelecidas e feitas as decisões finais. (137-


207, 1986.1.3) 


 


2. O Começo das Actividades de Igreja-Lar 


 


Marcai esta data, 12 de Novembro de 1978, porque este é o dia em que ordeno a todos para sairdes 


para as vossas áreas de igreja-lar, no papel de messias. Então, que ides fazer? Aqueles que vão, 


levantem as vossas mãos. Então a partir de agora deveis ir para lá. Deveis saber que não podeis 


regressar até fazerdes uma igreja-lar. Não podeis voltar até morrerdes. Não podeis voltar até mesmo 


espiritualmente. (101-340, 1978.11.12) 


   


Quando Jesus morreu e ascendeu ao Céu, deu as chaves do Céu a Pedro, mas o Rev. Moon dá-vos as 


chaves do Céu enquanto ainda está vivo. Não as dou para salvardes indivíduos, estou a dar-vos 


chaves que podem salvar tribos. Não sou uma pessoa que salva indivíduos.    


Estais-vos a tornar messias. O messianismo de igreja-lar não é apenas uma teoria fútil. As coisas 


foram estabelecidas para que possam ir directamente da Terra para o mundo espiritual tal como são. 


Por isso, o que determina quem pode desenterrar mais diamantes da boca da mina de diamantes do 


universo é o esforço que todos vós fizerdes. Os membros da Igreja da Unificação são aqueles que 


escavam a mina de diamantes do universo. Estamos a fazê-lo através da igreja-lar. Haverá 


dificuldades, mas a questão está em quem pode desenterrar mais diamantes.  (102-217, 1978.12.31) 


   


Até agora, a religião tem focado a sua atenção apenas na salvação do próprio indivíduo. O padrão 


estava em pedir que cada um se salvasse a si próprio, centrando-se na salvação individual. Nós não 


defendemos a salvação individual. Estamos a trabalhar para salvar ao mesmo tempo a tribo. Por 


causa de vós, a vossa tribo recebe a salvação e os vossos 360 lares também.    


Este tipo de trabalho nunca foi feito na história da religião, nem foi alguma vez feito na história do 


mundo. Este é o tempo único em que este evento acontece. Já alguma vez a religião ensinou quando 


casar e quando viver com os vossos pais? Até agora, onde se podem encontrar tais regras? Esta é a 


primeira vez. Aquilo a que chamamos "igreja-lar" tem um destino semelhante. Chegou uma era 


incrível em que podemos ser dotados com a fundação para salvar e prosperar todos juntos. Estas 3 


enormes fases mundiais, serão reduzidas através da igreja-lar.  (102-217, 1978.12.31) 


   


O facto de poder dividir e dar a cada um de vós 360 lares, que é a vossa fundação de igreja-lar, é um 


dia histórico de esperança e o ponto final que a religião desejou, assim como é também o ponto final 


da Providência de Deus. O começo da igreja-lar é o ponto de começo do desmoronar completo da 


base de Satanás, que foi erguida ao longo do mundo satânico. Se eu não tivesse podido anunciar a 


igreja-lar, então, a história teria terminado num destino sombrio. O título igreja-lar é para vós uma 


bênção ilimitada. No curso da história houve muitos reis, muitas pessoas inacreditavelmente ricas, 


muitos académicos e intelectuais, e muitas pessoas famosas, mas nada disto é a essência.     







Cada um deveria considerar: "Embora seja um ser desprezível, e mesmo que este corpo não tenha 
qualquer valor, durante a minha vida pude ser instruído e herdar do Verdadeiro Pai, centrado no 


nome da “igreja-lar.” Deveis saber como isto é surpreendente. (109-203, 1980.11.1) 


   


Ao mesmo tempo encontramos os nossos Verdadeiros Pais, encontramos o mundo angélico, o 


mundo satânico e Deus. Tudo é decidido a partir daqui. Então a partir de agora eu poderei ir para o 


Japão ou Inglaterra, mas onde quer que vá, o caminho que todos devemos percorrer a partir de agora 


é a igreja-lar, que é a KaJuhng GyoHwe. Se perguntardes o que é, a resposta é: a casa do céu ou o 


céu da família. Todos os 360 lares devem preparar adequadamente a fundação para vos atender 


como messias, e como verdadeiros pais. O facto de harmonizardes estes lares e oferecê-los a Deus, é 


o meio para herdardes a posição vitoriosa sobre todas as fundações de Satanás e das suas oposições 


feitas ao longo do mundo inteiro. (99-262, 1978.9.25) 


   


A nossa Igreja da Unificação deve fazer igreja-lar. Através deste trabalho de igreja-lar devemos unir 


a tribo de Caim. Se unirmos toda a tribo de Caim, mas se não criarmos um domínio para a tribo de 


Abel, então, não existirá qualquer fundação para atender os Verdadeiros Pais. Um céu tribal não 


aparecerá. Depois daquela fundação estar completa, então, será conectada à raça. Se a raça for 


formada centrada na esfera da tribo, a partir daí uma nação mover-se-á verticalmente. Estão todas 


relacionadas entre si. (137-178, 1986.1.1) 


 


Para adquirirdes controlo sobre os vossos parentes e familiares deveis amar os cerca de 5 biliões de 


pessoas espalhadas por este mundo satânico. Depois disso deveis salvá-los. Esta é a razão por que 


este sistema de igreja-lar não deve desaparecer. (212-60, 1991.1.1) 


   


Deus também está na posição de um Abel universal, e por isso Ele sacrifica tudo o que está próximo 


de Si neste mundo satânico e ama Caim. Então, quando Caim consegue amar os filhos e filhas de 


Deus, Abel reivindica o papel do primeiro filho e deste modo Deus pode amar ambos. Ele vem para 


os amar e abençoar. Deveis compreender este princípio com clareza. Esta é a fórmula. Para 


consumardes a igreja-lar deveis saber isto, caso contrário não o podereis fazer. (116-291, 1982.1.2) 


   


Quando dizemos “Associação do Espírito Santo para a Unificação” o que é santo? É ao mundo 


original não caído a que nos referimos. É uma associação que pode estabelecer aquele mundo 


original unido. A partir de agora, não será o Cristianismo. Foi assim durante 33 anos, mas, a partir de 


hoje, como atravessámos para um mundo novo, não haverá qualquer Cristianismo e até mesmo 


desaparecerá a religião. Como seremos chamados? igreja-lar. Só a igreja-lar permanecerá. Uma 


família centrada nos Verdadeiros Pais. Uma folha forma uma família com outras folhas, não é 


verdade? Quando esta folha se junta com outras duas folhas, então, estas folhas criam uma família de 


três, e cinco folhas criam uma família de cinco. Este é também um tipo de família. Qual é o seu 


centro? Está centrada na raiz e no rebento. Se Deus é a raiz, então, as pessoas são os rebentos. Se 


com base nas raízes e nos rebentos, houver actividade familiar harmoniosa, então, a árvore crescerá 


sempre. (145-150, 1986.5.1) 


   


No futuro, as pessoas que seguem a Igreja da Unificação não deverão ser tão miseráveis quanto eu 


fui. Isto é o que Deus espera. Não é bom ser tão miserável como foi o Rev. Moon. Seria muito 


agradável se houvesse um lugar onde pudéssemos condensar o sofrimento do Rev. Moon e superar 


este destino miserável num lugar que representasse o mundo. Em que dimensão é que isto seria 


agradável? Este é o desejo de Deus, o meu desejo e também o vosso desejo. Consideramos o padrão 


desse tipo de esperança como o destino da Providência e a meta da nossa vida. Para chegarmos lá, 


surgiu a igreja-lar. Em coreano dizemos KaJuhng GyoHwe.  (108-331, 1980.10.19) 


   


A igreja-lar (KaJuhng GyoHwe) é aquilo que é necessário para fazer as condições de indemnização 


que resolvem as esperanças de Adão, Jesus e minhas. (114-255, 1981.10.20) 







   
O tempo em que estais vivos é muito curto. A vida é muito curta. Quando confrontados com o 


problema se podeis vencer ou não antes de morrerdes, deveis pensar assim: "Para todos os pequenos 


prolongamentos de vida que me deres, investirei toda a minha força." Embora devais pensar assim, 


parece que avançais como espectadores. Esta é a razão por que vos digo que façais igreja-lar. A 


palavra “igreja-lar” será boa para toda a vossa vida. (107-52, 1980.1.20) 


  


Que é a fundação condicional para ser conectado ao mundo? É a igreja-lar. Deveis fazer com que 


360 lares abram as suas portas, 360 graus em todas as direcções - Norte, Sul, Este e Oeste - 


representando a terra.  Se não fizerdes isto, ficareis presos quando fordes para o mundo espiritual. 


(137-111, 1985.12.24) 


   


A partir de agora, suspenderei ou dissolverei todas as organizações que posam ser um obstáculo a 


isto. A prioridade é o movimento de igreja-lar. Depois deste, todo o outro trabalho é incidental. Tem 


um papel coadjuvante. Por isso, estou a declarar perante a Igreja da Unificação do mundo e a todas 


as pessoas que seguem a Igreja da Unificação que transmitam este pensamento e tradição. (107-127, 


1980.4.15) 


   


3. O Desenvolvimento de Actividades de Igreja-Lar 


 


3.1. Condições a ser cumpridas pelos messias tribais 


 


Até agora, o termo “religião” tinha como meta a salvação individual, mas a meta de salvação da 


Igreja da Unificação é salvar a tribo. Temos por objectivo salvar toda a tribo inteira de uma só vez. 


Em vez de morrermos e de nos salvarmos a nós próprios, vamos viver e adquirir um bilhete valores 


partilhados universalmente para entrarmos no Céu juntos com as nossas tribos. Deveis compreender 


que este tipo de movimento é o movimento de igreja-lar. (101-261, 1978.11.1) 


   


Qual é o significado de messias tribal? Significa que a posição da pessoa está acima da de Jesus. 


Jesus não se pôde tornar um messias tribal. Se não realizardes isto, então não tereis qualquer 


qualificação para vos tornardes filhas ou filhos dos Verdadeiros Pais na era da consumação. Então, o 


altar da igreja-lar é o modo para indemnizardes todos os erros dos vossos pais. Combinando tudo na 


história, desde o Antigo e Novo Testamentos, as etapas de formação e crescimento, oferecemos tudo 


como uma oferta que se queima. Compreendeis? Se completardes isto vitoriosamente, então, 


podereis receber um passaporte com o qual podereis vir e ir onde quiserdes, neste mundo ou no 


divino. (122-127, 1982.11.1) 


   


As famílias abençoadas desempenham o papel de família Abel. Conheceis a responsabilidade de 


Abel, não é verdade? Abel tem a responsabilidade de salvar Caim. Porquê? Se Abel não salvar Caim, 


então eles não podem encontrar-se com os seus pais. Assim, o que é a igreja-lar que temos na Igreja 


da Unificação? Não é a providência para restaurar a vossa própria tribo, depois de restaurardes a 


tribo de Caim? Então já fizestes o esforço para restaurar a tribo Caim? Se não se puderem unir as 


tribos de Caim e Abel, então não vos podeis elevar ao nível de raça. Não há nenhum modo para elas 


subirem até esse nível. Este é o princípio. (145-21, 1986.4.30) 


   


Na Igreja da Unificação de hoje, a igreja-lar é a realização do domínio de indemnização de nível 


mundial, mas numa escala reduzida. Compreendem isso? Ao dizermos igreja-lar, queremos dizer 


KaJuhng GyoHwe, correcto? Ao desenvolvê-la numa igreja tribal… Na Coreia há muitos últimos 


nomes diferentes, não há? Se conectardes grupos que partilham os mesmos apelidos familiares, isso 


conduzirá à formação de igreja da nação que, por sua vez, conduzirá à igreja do estado. Com efeito, 


a igreja-lar, que a Igreja da Unificação começou, trará a igreja da esfera tribal e depois a igreja da 


esfera estatal. (142-84, 1986.4.30) 







   
Para vos estabelecerdes como uma família abençoada centrada nos vossos familiares, tendes de 


ultrapassar a esfera das tribos de Caim e de Abel. Jesus não pôde unir as famílias de Zacarias e de 


José, o que significou que o povo Judeu e a fé Judaica não puderam ultrapassar o padrão nacional de 


Caim e Abel. Da mesma forma, o destino da restauração foi deixado para a história Cristã. A vossa 


família será abençoada quando permaneceis na fundação de ter restaurado Caim e Abel. Porque este 


é o padrão do princípio, eu disse-vos para unirdes estas coisas centrados na igreja-lar. Mas tendes 


trabalhado diligentemente para a igreja-lar? (181-279, 1988.10.3) 


   


O que é a igreja-lar? É a tribo. É a base para o messias tribal. Qual é a base desse messias tribal? 


Visto numa relação com Jesus, as famílias de José e Zacarias são a base. A morte de Jesus foi por 


causa da família de Zacarias. Jesus não só não pôde conseguir unidade, centrado na família de José, 


mas também não pôde consegui-la, centrado na família de Zacarias. Conheceis a família de Zacarias, 


correcto? Quero dizer a família de João Baptista. Quem era João Baptista? Ele era o irmão de Jesus. 


Eles pertenciam a ventres diferentes, mas eram irmãos.  (115-82, 1981.11.4) 


   


A igreja-lar é aquilo que pode digerir, com um sorriso, a lamentação e o gemido de desespero. Casa 


é KaJuhng e igreja é GyoHwe, correcto? Isto significa que quando regressardes, deveríeis voltar às 


vossas terras natais. Deveis voltar à vossa mãe e pai. Deveis voltar para os vossos pais e desenvolver 


as actividades de igreja-lar. (105-339, 1979.10.28) 


   


Não levará nem sequer vinte anos. Agora é o tempo em que as coisas se podem fazer imediatamente. 


Assim, em vez de quarenta nações, trabalhai através de quatro nações, representando norte, sul, este, 


e oeste. Deveis ir para 4 nações diferentes, trabalhar com derramamento de suor e sangue, e oferecer 


a vossa devoção. Deveis passar por quatro nações diferentes. Se não o fizerdes, então, como 


americanos, nunca sereis capazes de deixar a esfera de pensamento de uma pessoa americana.    


Portanto, quer no Oriente ou noutro lugar longínquo, tendes de trabalhar em quatro nações para 


alcançardes os pontos distantes do Norte, Sul, Este e Oeste. Compreendeis o que estou a falar? Com 


que impaciência têm esperado até agora os espíritos de pessoas brancas, para virem à terra? Com que 


impaciência têm esperado para descer à terra os espíritos que até agora viveram vidas de bondade, 


conscienciosas? Para o fazerem, devem estar conectados às suas famílias e familiares. Esta é a razão 


por que o "sistema de igreja-lar " (KaJuhng GyoHwe JoJik) se está a desenrolar. Através deste, os 


espíritos de mais de 120 nações no mundo podem formar uma base que lhes permita cooperar 


livremente com pessoas na terra. Então, a igreja-lar é uma necessidade absoluta.    


Além disso, num lugar como a América, é possível entre os vossos 360 lares ter famílias que 


misturam linhagens de 120 nações do mundo. Também, se olharem para as igrejas-lar de cada nação, 


cada uma é diferente. Tendes todo os tipo de pessoas; algumas serão pessoas negras, outras serão 


orgulhosas e arrogantes, como os Ingleses, ou tão teimosas como os Alemães. Há todo o tipo de 


pessoas. Peço-vos para pensardes deste modo. Haverá até mesmo pessoas individualistas, como os 


Americanos. (162-110, 1987.3.30) 


   


A partir de 1978, a Igreja de Unificação lançou a ideia de “herdarmos a tradição”. A que tradição se 


refere? Devemos herdar a tradição do coração de Deus de restauração providencial. Então, cada um 


de vós deveria herdar o coração que estabeleci através dos sessenta anos que percorri este caminho. 


Um modo de receber isto é a igreja-lar. O movimento para receber isto é a igreja-lar.  


Se não tiverdes uma área de igrejas-Lar, então quando fordes para o reino celestial, não me podereis 


seguir. No futuro, se houver 240,000 igrejas-lar a nível mundial, organizá-las-emos para que lidem 


com as pessoas do mundo. A igreja desaparecerá completamente. No futuro, os Coreanos estão 


dentro da esfera do benefício de receber governação das igrejas lar. Uma vez que as igrejas lar ainda 


estão para ser organizadas através do mundo, é preciso ocorrer uma migração em massa. Para 


receber uma tarefa de igreja-lar, devemos mover-nos daqui para a África. Agora estamos a entrar no 


tempo em que devemos migrar através do mundo. (114-163, 1981.10.18) 







   
Quando consultais o Princípio, há a parte acerca do período dos paralelos, correcto? Se lerdes esse 


capítulo, aprendereis tudo acerca do número quarenta. Em vez de 4000 anos, houve 400. Em vez de 


400 anos, houve 40. Em vez de 40 anos, houve 40 dias. Lá também está o número 7, que usamos 


todas as semanas e é o número central da providência de restauração. Analisando tais assuntos, 


percebemos que o estabelecimento e concretização das condições de indemnização para abrir o 


nosso próprio caminho de vida é uma exigência absoluta. Se fizerdes quarenta dias por ano, durante 


três anos, somareis 120 dias. Faz agora 120 anos que a Reforma Meiji foi levada a cabo no Japão. Os 


reis Saul, David e Salomão regeram juntos durante 120 anos. Períodos de tempo são importantes no 


processo de travessia de um pico. Por conseguinte, deveis fazer esta actividade específica durante 


três anos. Deveis desenvolver as vossas actividades durante 40 dias enquanto jejuais. No passado, 


saíamos para fazer actividades, mas agora temos de voltar às nossas próprias terras natais e trabalhar. 


Estou a dizer-vos que o façam nas vossas igrejas lar. (167-239, 1987.7.19) 


   


Quais foram as instruções que vos dei para fazer neste tempo? Digo-vos para agarrardes a segunda 


geração e restaurardes as vossas terras natais. Reuni-os e voltai às vossas terras natais. Ides voltar às 


vossas terras natais tomando a segunda geração, que representa a doutrina da igreja-lar da Igreja da 


Unificação. Se uma pessoa puder reunir 10 ou 20 jovens, e se estes estiverem dispostos a morrer e a 


viver se lhes for pedido, e a proteger uma aldeia 24 horas por dia, fazendo todo o tipo de coisas, 


então, os vizinhos não lhes podem fazer oposição. Até mesmo uma mãe e pai não se podem opor. O 


mundo está a ser lentamente empurrado para um ambiente onde jamais se poderá opor ao Rev. Moon. 


Dirá: "Isto é bom!". Num momento tudo mudará.  (175-9, 1988.4.6) 


  


3.2. Visita de lares, voluntariado e educação  


 


A igreja-lar tem estado a fazer muitas actividades há muitos anos e não desapareceu. A fundação de 


igreja-lar é a fundação Caim, e a vossa própria fundação familiar é a fundação Abel. Se prestardes 


serviços derramando lágrimas, suor e sangue, na fundação de igreja-lar, então, a vossa própria 


família mudará automaticamente. Se voltardes aos vossos familiares após dardes testemunho apenas 


a 100 pessoas, através da actividade de igreja-lar, eles dar-vos-ão as boas-vindas como um filho 


heróico, e todos os vizinhos podem mudar numa só noite. Eles verão o registro das vossas batalhas.  


Para este propósito, devereis nomear uma área de 360 lares para cada pessoa. (210-337, 1990.12.27) 


   


As pessoas que costumavam comportar-se como queriam, dizendo que eram líderes, ao contrário 


terão de inclinar as suas cabeças perante as pessoas que desdenhosamente maltrataram. Quando isto 


acontecer, pensais que os vossos familiares ficarão contentes, ou não? É a mesma coisa. Ides para a 


vossa terra natal liderar 360 homens e as suas esposas, fazendo um total de 720 pessoas. Poderá 


haver algo mais que seja preciso? Deveis convidar os vossos familiares para um banquete e depois 


distribuir presentes que trouxestes num caminhão. Se fizerdes isto, então podeis trazê-los todos para 


o vosso lado numa noite, sem dificuldade.     


Por que é que estou a dizer isto? Centrado em cada um de vós, ides trazer cem, mil ou dez mil 


pessoas? Se todos disserem que trarão dez mil pessoas, não há pessoas suficientes. Isso também é 


um problema. Devereis estar completamente atentos ao que está a acontecer ao vosso redor, 


deixando pequenas porções de comida para outros comerem enquanto prosseguis. Se tentardes 


apenas terminar tudo depressa, não funcionará. Tudo deve ser feito com método. Apanhai e comei as 


coisas uma por uma. Compreendeis? (237-305, 1992.11.17) 


   


A partir de 3 até 9 de Julho dei uma fotografia minha e uma bandeira da Igreja da Unificação a 


73.000 líderes de distrito de aldeias e pequenas secções da cidade, não é verdade? Existem todos ou 


não? Já se passaram 14 anos desde que anunciei a igreja-lar. Estou a dizer-vos que encontreis os 360 


lares do céu. Se não realizastes a igreja-lar, então, deveis voltar à vossa terra natal. Se houver 360 


lares, então, no meio deles poderá haver Presidentes, o Secretário dos Assuntos Internos, ou o 







Ministro dos Assuntos Externos, ou poderá haver diplomatas, académicos, professores e até mesmo 
criados ou escravos.     


Quando fordes para uma aldeia, lá existe mais do que os olhos podem ver. As pessoas dessa aldeia 


virão e dirão aos vossos pais: "Aqui está um homem nobre do vosso clã. Ele é um messias que nos 


salvou!" Quando tal acontecer, a vossa mãe e pai e as pessoas dessa aldeia olhar-vos apenas em 


silêncio profundo, ou irão prostrar as suas cabeças e seguir-vos? (237-305, 1992.11.17) 


   


Todos os membros da Igreja da Unificação deveriam comprar 30 livros do Principio Divino e 


emprestá-los em rotatividade, recebendo um livro diariamente para o emprestar. Se emprestardes 


cada livro por uma semana, então podeis distribuí-los por 120 lares. Pensai no que acontecerá se 120 


lares lerem o livro. Quando os distribuirdes, podeis dar com suavidade uma pequena introdução. 


Após a leitura, podeis emprestar-lhes alguns vídeos. Deveis fazer este tipo de actividades básicas de 


implantação onde quer que vivais no futuro. Ao mesmo tempo também deveis continuar as 


actividades de Igreja-Lar.    


Se trabalhardes deste modo, então, quando derdes uma conferência do Princípio da Criação, todos 


trarão os seus livros e escutarão o Princípio da Criação. Com o livro, podeis dar conferências 


introdutórias do conteúdo, de uma maneira simples. Desse modo, através do livro, todos poderão 


seguir o conteúdo da vossa conferência. (240-46, 1992.12.11) 


   


Quando estiverdes a fazer o vosso trabalho de igreja-lar, nesses dias será que não recebereis 


oposição? Mesmo que uma pessoa diga: " Não preciso de ti, não preciso de ti"., continuareis a ir lá 


com frequência. Mesmo se disserem para não ir, agarrais uma vassoura e ides varrer à volta da casa 


ou o jardim, se nevar ides com uma pá remover a neve; fazeis tudo. Se a água das chuvas estagnar 


nas suas sarjetas, ides limpá-las. Se o dono do lar expressar o seu descontentamento dizendo: "Ei tu! 


Já te disse que não gosto! Por que continuas a fazê-lo?" e se tentar lutar contigo, as pessoas da aldeia 


virão em teu auxílio, dizendo a essa pessoa: “Que se passa consigo?". Esse tipo de coisas aconteceu 


muitas vezes. Não é esta uma estratégia de guerra surpreendente? Esse tipo de coisas acontece, 


correcto? Porquê?  (105-191, 1979.10.21) 


  


Mais uma coisa que gostaria de acrescentar; se no futuro voltardes a trabalhar para uma companhia, 


quando chegam as 5 horas, todos os empregados saem. Com base no lugar de trabalho, deveis todos 


ter uma igreja-lar, KaJuhng GyoHwe, um sistema local. Então com base numa fundação de 


actividades separadas, deveis formar uma tribo com os vossos filhos e filhas espirituais. Esta é a 


regra para o desenvolvimento.    


Tendes de educar as pessoas para poderdes crescer. Deveis cultivar as pessoas. (173-335, 1988.2.21) 


   


Quem serão aqueles que, nesta era histórica, podem atender pela primeira vez a Verdadeira Mãe e o 


Verdadeiro Pai, fazendo 360 lares na sua área de igreja-lar? Será que vai ser estabelecido este tipo de 


igreja-lar na Coreia, América, Japão, ou Inglaterra? Todos deveriam dizer: "A igreja-lar número um 


está na… Coreia!” Vós tendes pernas compridas, mas andais devagar, mas os Coreanos caminham 


com os dedos dos seus pés virados para fora. Quando caminhais, sois altos e, por isso, caminhais 


deste modo. Os vossos olhos são redondos e, portanto, olhais em todas as direcções que seguis, mas 


os Coreanos são baixos, com olhos pequenos, por isso avançam focando a sua atenção num só 


direcção. Ainda pensais que lhes podeis ganhar? Estais confiantes? (106-277, 1980.1.1) 


   


A partir de agora, deveis demonstrar amor através da família e atacar o mundo satânico. Deveis unir 


a vossa família e atacar este mundo satânico podre. Por isso, deveis expulsar as famílias animalescas 


podres do mundo livre. Deveis esmagá-las a todas. Se o fizerdes, elas não gritarão enquanto estão a 


morrer: "Oh não, estou a morrer!" mas, pelo contrário, estarão contentes mesmo a morrer. Dirão: 


"Oh, como é agradável, como é maravilhoso!" Chegámos a este tempo. Esta é a razão por que vos 


disse para fazerdes um movimento de igreja-lar, que pode mover de uma só vez a família, a tribo e o 







povo. Apenas se pudermos terminar isto, se pudermos limpar isto, então, podemos puxar o mundo. 
Se pudermos cumprir isto, então virá o tempo em que poderei estabelecer o céu. (99-187, 1978.9.18) 


   


Deveis tornar-vos unos em coração com os Verdadeiros Pais. Podeis realizar em sete anos todas as 


coisas que consegui durante a minha vida, através do meu oração sofredor para salvar o mundo. Não 


serão necessários nem mesmo 7 anos. Mesmo que a oposição seja excessiva, tudo pode ser 


concluído em sete anos. Se investirdes completamente como eu fiz, então, podereis finalizar a igreja-


lar completamente, dentro de sete anos. O que é que isso significa? Significa que todos os problemas 


do mundo serão resolvidos em sete anos. Agora todos os nossos membros da Igreja da Unificação 


através do mundo deveriam espalhar-se, e, se cada um trabalhar com 360 lares, será muito simples. 


Então, investi o vosso coração com sinceridade de forma a que tudo possa ser unido. (122-117, 


1982.11.1) 


   


Se calcularmos que há aproximadamente 40 milhões de pessoas na Coreia e organizarmos igrejas-lar 


para elas, quantos lares existem? Aproximadamente 6 milhões? 5 (membros por lar) ×7=35…. 8 


milhões! Assim se tivermos 8 milhões de lares, e cada pessoa tomar conta de 360 lares, 


corresponderia a vinte e dois mil, correcto? Se tivermos 22.000 membros, então terminará este 


sistema de igreja-lar (KaJuhng GyoHwe). Não é uma coisa difícil. Assim, se começardes a dar 


testemunho como líderes das igrejas-lar, através da 1ª, 2ª e 3ª gerações, então, o movimento de 


igreja-lar expandir-se-á a mil, dois mil, e depois a milhares de pessoas. (143-74, 1986.3.16)  


  


O sistema nacional da Vitória sobre o Comunismo foi estabelecido. Assim, podeis usá-lo em vossa 


casa para educar as pessoas. Irá o Rev. Moon a vossas casas para vos ensinar? Para esta tarefa 


nomearei outros. Esta é a estratégia para conectar ao sistema de igreja-lar. Uma vez que a fundação 


de igreja-lar esteja estabelecida, então, desde que haja 10 ou 20 lares, até chegar a 360 lares, uma 


pessoa será responsável por trabalhar com 15 lares. Ao sobrepor os nossos esforços será dobrado ou 


triplicado. (143-327, 1986.3.21)   


 


O objectivo dos nossos membros da Unificação é cumprir a igreja-lar. Considerando ser a nossa 


meta, deveríamos educar dia e noite todos os membros do bairro, que compõe os 360 lares, usando o 


Princípio Divino, a ideologia da Vitória sobre o Comunismo, e o Pensamento da Unificação. Todos 


os materiais de educação estão prontos na nossa igreja, então, deveis ir depressa para os levar e fazer 


actividades de igreja-lar.   


Dentro da cidade e secções de bairro, deveis educar as pessoas através de reuniões mensais com a 


Vitória sobre o Comunnismo. Isto significa que quatro posições de cada família deveriam tornar-se 


completamente unidas com a família dos Verdadeiros Pais, e então, até mesmo se o universo e o 


mundo se vos opuserem, não podereis ser separados. Desde que compreendamos que, quando duas 


fundações de quatro posições são unidas pelo amor, começará o reino divino que transcende a nação, 


devemos fazer este trabalho. (145-353, 1986.6.1) 


   


A igreja-lar é o lugar para ajustar contas onde posso combinar todas as coisas pelas quais lutei até 


agora, por mais de 40 anos. Então, se disserdes ao vosso líder de igreja: " Não vou ao serviço 


religioso de hoje por causa da igreja-lar”, para poderdes trabalhar arduamente para a vossa igreja-lar, 


ele não pode dizer que faltastes ao serviço de igreja. É a era onde a igreja-lar é considerada a 


prioridade de topo.     


Então, quando perguntardes em que tipo de igrejas-lar se devem tornar as igrejas no futuro, a 


resposta seria que todas as vossas igrejas-lar se deveriam tornar igrejas tribais. Agora, a nossa meta 


não é a igreja-lar, mas é o seu desenvolvimento, para que se torne uma igreja tribal. Se combinardes 


as igrejas tribais, então, todas as tribos Kim e as tribos Park formarão naturalmente uma raça, não é 


verdade? E se todos os Kims, Parks e Moons estabelecerem uma fundação abundante para restaurar 


a tribo, então, será que uma nação não vai ocorrer naturalmente? Isso é o que acontecerá. A partir de 







uma igreja tribal, para uma igreja nacional, para uma igreja mundial, para uma igreja universal; é 
assim como as coisas são conectadas. (141-221, 1986.2.22) 


   


Um messias tribal tem de abraçar os dois clãs de Caim e Abel. Tem de abraçar a família de Caim e a 


sua própria família. No caso de Jesus, ele era para abraçar a família de José e a família de Zacarias. 


Da mesma forma que a morte de Jesus foi devida à desunião entre estas duas famílias, hoje 


precisamos da igreja-lar e da igreja tribal. É sempre o mesmo. Jesus era para se erguer com base na 


unidade das famílias de José e de Zacarias. Atendendo o messias tribal e o messias nacional 


conduzirá à restauração. Então, a igreja-lar é a fundação para ser messias tribal da igreja tipo Caim, e 


da igreja tipo Abel da vossa família e familiares. Tendes de combinar estas duas. Só depois de 


cumprir isto finaliza a vossa missão como messias tribais. Agora não há qualquer problema para 


alcançardes a unidade completa com a vossa tribo. Chegou o tempo quando mesmo externamente 


não há nada que possa criar qualquer problema. (210-181, 1990.12.19) 


 


Agora é uma era global. Antes dela foi a era nacional, mas agora é a era global. A era nacional 


centrada em Jesus foi restaurada por indemnização e foi libertada, e agora, que entrámos num tempo 


de nenhuma perseguição, tornaste-vos messias tribais centrados no padrão global. O que é um 


messias tribal? Não é a igreja-lar? Se tivessem criado todos uma igreja-lar, então, haveria um 


excelente messianismo tribal! A partir de agora, tomai todos os vossos filhos espirituais e educai-os. 


Eles são a vossa linhagem íntima, a vossa família. Pela restauração da esfera de messias tribal ao 


tornar-vos unos centrados nos vossos filhos espirituais, recebereis apoio até mesmo de outras tribos 


no mundo espiritual. Então, uma frente unificada desenvolver-se-á. (198-365, 1990.2.11)  


   


4. Completar a Igreja-Lar com 360 Lares 


 


4.1. O significado numérico de 360 Lares 


 


Que é a igreja-lar? Que é KaJuhng GyoHwe? Quando todos se tornam unos dentro da igreja-lar, 


depois de derrubar todas as fronteiras nacionais e sistemas sociais, então, ao centrarem-se na 


providência de todos os períodos da história tudo será restaurado. Por que fazemos assim? Trinta e 


seis são três vezes doze. Está correcto? Doze é o número das leis da natureza. Isto tem a ver com os 


doze portões de pérola do céu. O mesmo se passa com o número dos 36 casais. Eles podem conectar 


as fortunas das 3 etapas do Antigo, Novo e Completo Testamentos. A igreja-lar surgiu para 


solucionar o caminho divino. (105-337, 1979.10.28) 


   


A igreja-lar é um altar com 360 lares. A significação numérica destes 360 lares está em que todos 


simbolizam um valor numérico. O número 360 é um número do princípio e contém dentro si todas 


os números significantes. O número 360 é uma expansão do número 36, assim tem o mesmo 


significado. O número 36 é 12 somado 3 vezes, e 12 é o resultado da multiplicação de 4 por 3.    


Então, 360 inclui toda a significação numérica dos números 3, 4, 12, 36, 120 e 360. O Antigo, Novo 


e Completo Testamentos são representados pelo 12, assim o número 36 significa toda a história. E o 


número 360 também inclui o conceito de três dimensões. Isto quer dizer que significa as quatro 


direcções do norte, sul, este e oeste, e contém o conceito de 3-dimensões centradas em 360 graus. 


Assim tem as quatro estações da Primavera, Verão, Outono e Inverno, e inclui os 12 meses do ano. 


Inclui até mesmo as 120 nações. Por isso, a restauração do número 360 não significa apenas a 


restauração do mundo, mas também se refere à conclusão dos cursos históricos de indemnização e 


inclui a significação importante de encontrar e estabelecer toda a história e a criação que Deus tinha 


perdido.    


Primeiro, deveis escolher a área dos 360 lares da Igreja-Lar. Se o altar da Igreja-Lar de 360 lares não 


é decidido, então desaparece a significação de acordo com princípios, e não se pode tornar um altar 


condicional que permitiria ao mundo espiritual voltar à terra. Esta é a razão por que é importante, em 


primeiro lugar, estabelecer o altar de 360 lares. Se não decidirdes primeiro e acima de tudo o altar de 







360 lares, então o significado de Igreja-Lar não pode ser estabelecido. Para serdes vitoriosos no altar 
de 360 igrejas lar, deveis derramar o vosso sangue, suor e lágrimas. Se restaurardes completamente 


esses 360 lares e fordes vitoriosos, então transmitir-vos-ei a glória das minhas vitórias.     


Por outras palavras, esta é a condição para vos colocar na posição em que me encontro, a posição 


para, através de indemnização, restaurardes o coração de amor de Deus. O trabalho das 360 igrejas 


lar que devemos fazer corresponde ao mundo angélico de tipo Caim. Se tiverdes sucesso com as 360 


igrejas lar do mundo angélico tipo Caim, então, a vossa própria tribo tipo Abel será automaticamente 


restaurada. Se derdes testemunho a estas 360 igrejas-lar, então, tornar-vos-eis messias tribais do 


mundo angélico tipo Caim. Depois disso, tereis as boas-vindas da vossa própria tribo e tornai-vos 


messias tribais tipo Abel.    


Centrados nesta nossa terra, devemos estabelecer a igreja-lar aonde quer que possamos ir. Devemos 


criar um movimento de 360 lares de igrejas lar. Isso é um clã. É um clã especial. Se não libertarmos 


esse clã, então, um clã especial não pode aparecer. Isto é algo que originalmente deveria ser 


realizado após completar um curso de sete anos. Sabeis que este trabalho está a ser feito durante o 


terceiro curso de sete anos. Talvez pareça um sonho para todos vós, mas é um facto. (105-158), 


1979.10.14 


   


4.2. A igreja-lar é o lugar final do estabelecimento da providência   


 


O facto de poder declarar tal evento é um salto gigantesco na história providencial. Se fordes 


vitoriosos na igreja-lar, que vos tornareis? Quando vier esse tempo, sereis messias. Sereis messias 


tribais, e a partir daí tornar-vos-eis as pessoas responsáveis por enfrentar as pessoas e salvá-las.    


Como alcançais a perfeição? Todos têm pais, filhos e coisas da criação, então, a igreja-lar é o meio 


para ampliar estas coisas. Porque Adão caiu, perdeu estas três coisas. Temos de encontrá-las de uma 


só vez e oferecê-las a Deus; encontrar o que foi perdido e oferecê-lo através dos Verdadeiros Pais 


perante Deus. Esta é a razão por que precisamos ir através de Deus. Temos de encontrar as coisas 


que estavam perdidas e oferecê-las a Deus, e depois herdar novamente d’Ele, os nossos pais. 


Devereis saber que, só fazendo isso, será construída a vossa casa e o vosso mundo. A fundação para 


isso é a igreja-lar. Isto é um sacrifício. É um altar, um lugar onde ofereceis as vossas três ofertas.  


(101-338, 1978.11.12) 


   


A igreja-lar é o nosso lugar de estabelecimento! O que é a igreja-lar na terra? A igreja-lar, centrada 


no Rev. Moon, é o resultado final que passou através de uma história de perseguição e que acaba por 


receber o reconhecimento como vencedores totais e campeões. A Igreja da Unificação passou pelo 


curso para indemnizar o padrão de toda a indemnização histórica, quer dizer, o padrão mundial do 


indivíduo, família, raça, nação e cosmos. Só na igreja-lar podeis, pela primeira vez, estabelecer e 


libertar-vos de todas as condições de indemnização. (123-170, 1983.1.1) 


   


Até mesmo se a América for perdida, até mesmo se toda a terra for perdida, se puderdes agarrar o 


verdadeiro amor, então, Deus torna-se vosso, o céu torna-se vosso e até mesmo a terra se torna 


automaticamente vossa. Esta conclusão está errada, ou correcta? Então, com que é que vos 


preocupais? Mesmo se disserdes, “Odeio a igreja-lar!”, isso não é mais que um pouco de barulho. 


Com verdadeiro amor, quanto mais difícil for, tanto maior é o seu valor. (104-151, 1979.4.29) 


   


Trabalhar arduamente na vossa igreja-lar, enquanto viveis na terra, é uma bênção. A vida é curta. 


(142-297, 1986.3.13) 


  


Há algo que é absolutamente necessário na Igreja da Unificação: a igreja-lar. Antes do seu 


aparecimento, havia os Verdadeiros Pais, mas, com o aparecimento da igreja-lar, a sua consumação 


tornou-se prioridade absoluta. Só alcançando-a é que os Verdadeiros Pais se tornam os vossos 


Verdadeiros Pais, é que o mundo dos Verdadeiros Pais se torna o vosso mundo, é que o reino 







celestial dos Verdadeiros Pais se torna o vosso reino celestial, e o amor dos Verdadeiros Pais vos 
pode ser transmitido como o vosso amor. (122-132, 1982.11.1) 


   


Se não houver nenhuma igreja-lar, então, o céu não pode ser criado. Se não houver nenhuma igreja-


lar, então, nada pode ser feito. A igreja-lar é a base do céu. Que tipo de lugar é o céu? O céu é um 


lugar de descanso, um lugar onde existe a felicidade e um lugar onde habita o amor e a paz. (106-


265, 1980.1.1) 


   


Os Cristãos falam sobre a salvação, mas fora da Igreja da Unificação não há verdadeira salvação 


centrada no amor eterno. Esta é a razão por que abri o caminho para voltardes às vossas terras natais, 


e vos deixei voltar e permiti que vos declarásseis como messias tribais. Desde quando é que vos 


tenho ensinado isto? Para tal, deveis endireitar o relacionamento de Caim e Abel. Quando é que falei 


pela primeira vez sobre a igreja-lar? Foi há sete anos. Realizastes o que prometestes fazer? É algo 


que deve ser feito, mesmo que venha um furacão, mesmo que as vossas pernas sejam cortadas e até 


mesmo se a vossa cabeça for ferida. (218-21, 1991.7.1) 


  


A pessoa que assume a missão de igreja-lar é como o último corredor da maratona na história. 


Falando sobre a maratona, é como o corredor na última competição. Imaginai um corredor de 


maratona que está a representar a sua nação e a transpirar. Comparai estes dois casos. Há um 


corredor que começa a pensar, "deveria tentar correr sem suar. Talvez devesse correr com 


moderação, dentro da minha zona de conforto usando um leque e bebendo coca-cola." E há outro 


corredor que usa toda a sua força até ao fim, até ao ponto de cair morto e coberto em suor. Onde está 


a diferença? Deus é invisível e está atrás do Seu campeão, mas todo o mundo satânico se opõe ao 


corredor e diz "Eh tu! Sucumbe! Eh tu, cai! Eh estúpido, come um pouco de comida enquanto 


corres! Eh idiota, descansa! " Será que o mundo espiritual é visível? Será que Deus é visível? No 


meio das palavras que vêm e vão, embora o céu e a terra estejam a aplaudir e a encorajar o corredor 


para que se mantenha na corrida, ele não consegue ouvir. Por outro lado, o mundo satânico, que se 


opõe, diz: "Vamos lá homem, quem é Deus? És estúpido! Come um pouco de comida antes de 


correres. Descansa um pouco antes de começares. Não sejas estúpido, leva um carro. Para quê 


caminhar? Mas que é isto?" Porém, até que este corredor cruze a linha final e ganhe, até mesmo 


Satanás não pode interferir. (108-205, 1980.10.5) 


   


Quando eu voltar, a nação deveria dar-me as boas-vindas. Agora chegou o tempo em que me 


deveriam ser dadas as boas-vindas. Uma vez que a nação foi incapaz de o fazer, estou a tornar 


responsáveis os homens aqui. Há catorze anos ordenei-vos que fizessem igreja-lar. Porém, está aqui 


alguém que o fez? Levou 14 anos a fazê-lo. Desde 1978 que tenho falado sobre a igreja-lar, e já se 


passaram sete anos desde o começo da missão de “implementação a nível local”, mas todos vós 


falhastes. A igreja existe pela causa da nação e do mundo, mas vós só tomastes conta das vossas 


famílias e de vós próprios e empurrastes a igreja para trás e para fora do caminho, não foi?  (234-160, 


1992.8.10) 


   


Faremos um clube de cimeira e contactaremos as pessoas do topo do mundo. Bush da América, 


Gorbachev da Rússia, Deng Shiao Ping da China, que ensinou Jiang Ze-min… e outros. Vós tendes 


sido como um grupo de mendigos, a viver até agora uma vida sem preocupações e irresponsável. 


Deveríeis ter ateado um fogo sob os líderes para conseguirdes que respondessem. Se o tivésseis feito, 


então, eu não teria que fazer isto. Tendes de educar as pessoas, mesmo que o façais sozinho. 


Compreendeis? Não existirá mais o estilo de vida de sofrimento que existia no curso do deserto. 


Temos de ser vitoriosos sobre ele. Temos de trazer para a submissão estes tipos de grupos que estão 


a caluniar-se e a inventar estratégias entre si,.   (221-133, 1991.10.23)    
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CAPÍTULO III 


 


Porque Temos de Nos Envolver em Actividades de Implantação Local? 


 


1. A Razão por que Estamos a Fazer Novamente Actividades de Implantação Local 


 


Por que não estais a fazer as vossas actividades de expansão local? Esse é o modo como deveis viver. 


Na fundação de um tal movimento, deveis retornar às vossas terras natais, assumindo a 


responsabilidade por todos os distritos e municípios na área em que até agora tendes estado activos, 


e assim deveis avançar pondo em movimento a vossa área local. Uma vez que não tendes outros 


caminhos, deveis ir para a vossa terra natal e fazer estas coisas. Este não é o tempo para desperdiçar 


a dormir, comer e a esquivar-vos tal como o fizestes no passado. 


No futuro, devereis mobilizar os habitantes do vosso distrito e os camponeses da vossa área para que 


participem em encontros. Agora vejo algumas pessoas que tentam fazer um reboliço, através da 


realização de reuniões públicas em fábricas, mas como a companhia pode despedir à toa as pessoas 


envolvidas, eles voltam sem sucesso à sua terra natal. Porém, se reunirdes os camponeses, eles 


causarão um interminável distúrbio. Compreendeis? (181-150, 1988.9.5)   


   


Para levardes a cabo o movimento de expansão local, centrado na vossa tribo, deveis fazer encontros 


de revitalização, por qualquer meio, com a finalidade de treinar e mobilizar. Deveis pôr-vos em 


movimento neste tempo. Deveis levá-lo a cabo num curto período de tempo e ver os resultados.    


Desse modo, se tiverdes sucesso em pelo menos três freguesias dentro de um conselho municipal, 


então podeis digerir todo o conselho municipal. Ao mesmo tempo, se puderdes digerir todo um 


conselho municipal, podeis influenciar todo um distrito. Se puderdes abranger todo um conselho, 


penso que podeis abrir caminho que vos ligue até mesmo com uma província. Sem agirdes deste 


modo, é impossível formar este sistema de expansão local. Este assunto é urgente. (184-325, 


1989.1.2)   


   


Já se passaram quatro anos desde que vos ordenei para fazerdes actividades de expansão local. Sois 


uns tratantes! Será que tenho de vos dar dinheiro? Estais a expressar amor pelo vosso país, e será que 


ainda vos devo ajudar financeiramente? Até agora, tenho-vos apoiado pela venda do meu sangue, da 


minha terra e da minha casa.    


Servi o meu país, sacrificando a minha esposa e filhos, todos os meus irmãos e irmãs e os meus 


familiares. Se os membros da Unificação que seguem e disputam a tradição, não conhecem o 


caminho a seguir e são negligentes na sua atitude e conduta, farão com que a sua nação entre em 


ruína. Prevejo que alguns de vós cairão à minha frente. (185-63,1989.1.1)   


   


Para aqueles que dizem que se tornarão líderes de um partido político, assumis que o partido político 


vos pertence, não é verdade? A não ser que eu ajude à unificação da Coreia do Norte e da Coreia do 


Sul, tudo se desmoronará. Esta é a razão por que precisamos de uma expansão ao nível local. 


Compreendeis? Se viverdes pela causa da vossa terra natal, pensais que sereis capazes de expandir 


em todo o nível local em nome da vossa tribo, ou não? Tereis um sucesso completo. Nem mesmo 


este mundo satânico vai ser um problema. Quando falamos de expansão local, é disto que falamos. 


(185-73, 1989.1.3)   


   


Durante a minha vida, tenho que trazer a libertação e dessa forma ver o céu e a terra livres. No 


próximo curso de 3 anos, devemos avançar sem interrupção o destino da Unificação da Coreia do 


Norte e da Coreia do Sul, e manifestar a nossa determinação. Para alcançar esta meta, temos de 


abraçar os 40 milhões de pessoas desta nação. Nós não estamos a tentar tornar-nos as pessoas do 


topo, responsáveis pelos partidos políticos. Estamos a tentar tornar-nos as mães e pais dessas pessoas, 


os irmãos e irmãs mais velhos, e os irmãos e irmãs mais novos. Deveis saber que este tipo de 
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estratégia de guerra é aquilo a que chamamos o movimento de expansão local. Para fazer isto, temos 
de ter um coração e mente como os de Deus. (197-104, 1990.1.7)   


   


Durante os próximos três anos, tendes de olhar apenas para a terra, esquecendo-vos do céu. Deveis 


estar dispostos a ir mesmo ao fundo do inferno e fazer as actividades de expansão locais, do modo 


que vos pedi. Cada família deve mover-se para sentir o amor de Deus. O que está a bloquear cada 


família? Estão bloqueadas pela sua porção de responsabilidade. Deveis demolir essa barreira. Estão 


bloqueadas pela barreira da restauração através da indemnização, assim isto é o que deveis demolir. 


Tendes de mudar a linhagem. Deveis separar todas as pessoas e enxertá-las. Deste modo, deveis 


fazer actividades por todo o país.   (197-109, 1990.1.7)   


   


Todas as decisões são minhas. Vou destruir todos os maus ovos! Esta é a razão por que precisamos 


de um movimento de expansão local. Este é o modo de nos tornarmos senhores. Se não o fizerdes, 


então, nem sequer podeis ser servos. Este é o modo de apanhar Kim Il-Sung, e o modo de salvar a 


nação. Nestes dias, os grupos do Partido Comunista estão todos activos nas áreas locais. Estas áreas 


locais deveriam ser administradas por mim. Não importa ser um professor famoso da faculdade, 


porque isso não é critério.    


Então, deveis focalizar a vossa mente. Deveis estar à frente de qualquer patriota na República de 


Coreia, e de qualquer patriota na Coreia do Norte. Quando organizarmos um movimento de 


expansão local, então, chegará o fim de Kim Il-Sung. Não pensais assim? Não são as pessoas 


trabalhadoras e os camponeses que se encontram no nível local? São as pessoas pobres. Esta é razão 


por que vos tenho dito para não gastardes dinheiro com a igreja. Gastai-o para o nível local. Se assim 


fizerdes mesmo que vos torneis o Presidente, ninguém se vos oporá. Compreendeis? (198-348, 


1990.2.11)   


   


Que é a restauração? Onde temos de voltar? Não importa quão alto eu chegue, em qualquer lugar sob 


o céu, tenho de descer de acordo com o movimento circular, e a linha de fundo do ciclo é a família. 


Este é o local de expansão. Que é a expansão local? Significa termos de inverter tudo o que foi 


originalmente invadido, culturalmente, através da linhagem, e pelos estilos de vida de todas as 


famílias no mundo satânico. Foi assim que ocorreu a palavra “implantação”. (204-118, 1990.7.1)   


   


Através das vossas actividades locais de implantação, deveis organizar encontros de revitalização. 


Assim estabelecereis uma fundação vertical. Este movimento de implantação local é horizontal. Por 


isso, se estabelecerdes um ângulo exacto de 90graus na vossa família, então, ela pode gritar e dizer 


que a minha mãe e pai são uma verdadeira mãe e um verdadeiro pai, e o meu filho e filha são um 


verdadeiro filho e verdadeira filha. Será então o fim do reino satânico neste mundo terrestre. Uma 


vez que começou na família, então, deve ser restaurado na família. O propósito do movimento de 


implantação local é superar a linhagem do mundo satânico. É superar as famílias do mundo satânico 


e digerir todos os modos de pensar. Esta é a fase final.  (208-344, 1990.11.21) 


   


A implantação local é aquilo que nos estamos a esforçar para fazer. O Rev. Moon tem subido desde 


a Queda, que teve lugar na família, e se multiplicou até ao nível mundial, e estabeleceu a fundação 


plena para restaurar a família. Então, saiamos para visitar todas as famílias da Coreia e inverter a 


relação de todo o amor do lado de Satanás que esteve profundamente arreigado nessas famílias. É a 


isto que chamo implantação. Aqui, podemos ver o conceito de conflito. A palavra “implantação” 


significa queimar completamente todos os traços do diabo. Temos de inverter estas coisas. Por isso, 


quando atendermos Deus como uma família nova, a partir desse ponto terá automaticamente lugar a 


unidade. (209-232, 1990.11.29)   


   


A implantação local que hoje proponho, centrada na cidade de Seul, é para criardes filhos e filhas de 


verdadeiros pais ao nível familiar. Criai casais que possam manter o amor de verdadeiros pais na 


família. Assim, deveis reavivar um mundo, uma nação, e uma tribo que estavam perdidos, centrados 
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no padrão dos avôs e avós, pais e mães, maridos e esposas, e filhos e filhas que deveriam ter sido 
formados por meio do amor de Deus, e que Deus tem desejado ver já há muitos anos. Depois de ter 


feito isto, deveis declarar que o mundo se tornou um lugar onde podeis amar e abraçar as pessoas do 


mundo como os vossos próprios filhos e filhas. Só quando fizerdes isto começará a esfera de 


libertação da terra. Então, este mundo de maldade, este mundo de escuridão, estará a recuar em 


retirada, e um mundo novo de luz virá. Quando tentei abrir esta porta, o céu fez com que eu seguisse 


o curso de perseguição para o mundo e o curso de perseguição para a nação. Não será que todos os 


presidentes estão endividados para comigo? As pessoas que se me opuseram, estão agora a 


submeter-se naturalmente. (210-42, 1990.11.30)   


   


Nós temos de nos implantar ao nível local. Temos de cumprir o desejo histórico de Deus. A partir da 


família, devem ser invertidas as coisas que caminharam errado com a família. A nação celestial deve 


vir através de uma nação. Para que chegue, deve vir através de um verdadeiro homem e de uma 


verdadeira mulher. Virá de uma família que está em oposição ao mundo satânico. Este é o motivo 


por que todas as pessoas se opõem à Igreja da Unificação. Elas até mesmo se opõem à expressão 


“Verdadeiros Pais”. Então, que tipo de pais têm sido até agora? Não é o oposto de verdadeiros pais? 


Digo-vos que os pais que vos deram à luz são falsos pais? Isso está correcto tanto do lado de Deus 


como do lado de Satanás. Se dermos ênfase aos Verdadeiros Pais, então, Satanás retirar-se-á. 


Porquê? Porque Deus os vê como importantes. Então, estas coisas são invertidas (210-91, 1990.12.1)   


   


Tendes de semear sementes de vida. Com a vossa profunda sinceridade deveríeis cavar a terra e 


nivelá-la, e depois espalhar as sementes de vida. Em dez ou vinte anos, tornar-se-ão os vossos ramos 


e, de repente, verificareis que foi construído aí um ninho. Com o seu crescimento e o aparecimento 


dos frutos, que vos permitem ir para a nação celestial, podereis ir para o lugar mais elevado dessa 


nação, o lugar mais próximo de Deus! Ámen. E para isto, devemos fazer a implantação ao nível local. 


(210-98, 1990.12.1)   


   


Por que temos de fazer a implantação ao nível local? Até agora, onde é que retorna a história da 


restauração a partir do mundo caído? Tem de voltar através dos portões dos Verdadeiros Pais. As 


coisas que passaram pelo portão e se multiplicaram devem voltar todas e ir até ao ponto de partida 


no Éden, através dos portões dos Verdadeiros Pais. Qual é o grupo cujo fluxo principal retrocede e 


avança? São os membros da Igreja da Unificação. Quando voltais para trás e subis não precisais das 


coisas da vossa vida passada. Temos de limpar completamente tudo o que Satanás sujou e tornar 


essas coisas tão claras como o cristal. Tendes de ter uma mente e corpo de verdadeiro amor, puros 


como a água destilada, e tornar-vos um povo confiante em dizer que é o herdeiro do verdadeiro amor, 


e que vos tornareis os príncipes e princesas da nação celestial que aparecerá nesta terra. (211-129, 


1990.12.29)   


   


Na frase implantação local, a palavra coreana para implantação é “GyukPa'”que é uma palavra usada 


em batalha. De que batalha se trata? É do nosso esforço para arrancar todos os maus hábitos deste 


mundo satânico. Arrancar os maus hábitos, e aqui estabelecer absolutamente os hábitos do lado 


celestial, para aperfeiçoar o reino do céu centrado no verdadeiro amor! Ámen. Essas tropas de elite 


que fizeram parte na declaração para um novo amanhecer da história, tais soldados de elite como 


filhos e filhas primogénitos são os soldados valentes da implantação local. (213-53, 1991.1.13)   


   


2. O Nível Local é a Última Fortaleza de Vitória e Derrota   


   


Porque é que agora temos de fazer a implantação ao nível local? A Queda aconteceu na família. Não 


foi no bairro. Compreendem? É a tong e ban (comunidade local e bairro). A família é o centro do 


bairro, temos de ter sucesso na família. 


As mães e pais têm de acreditar absolutamente em Deus, e Deus tem de amar os filhos e filhas tanto 


quanto as mães e pais o fazem. Tendes de amar os vossos familiares na vossa comunidade e nação, a 
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partir da posição conectada com os três grandes amores centrados no amor de Deus - amor filial, 
amor parental e amor conjugal. A partir daqui, pode ser criada a direcção para a esfera de unidade. 


Compreendeis? (173-122, 1988.2.14)   


   


Agora o padrão é a implantação ao nível local. No tempo de Jesus, ele não pôde estabelecer os 


domínios familiar e tribal. Mas hoje, com base nas famílias da Igreja da Unificação que estão a 


completar o domínio tribal, a libertação da esfera do domínio tribal a nível mundial acontecerá em 


todas as quatro direcções. Vejo isto como a condição que pode espalhar a esfera de libertação do 


nível local, através do mundo. Deveríeis saber que é por esta razão que hoje vos ordeno e peço que 


façais a vossa promessa. (166-259, 7.6.1987) 


   


A coisa mais importante é onde enterrar as nossas raízes. O lugar onde estas raízes se devem 


implantar não é num corpo organizacional da província. Sob a província está o distrito, e sob o 


distrito estão municípios e aldeias, mas estes tornaram-se objectivos fáceis, e por isso aqui Satanás 


estabeleceu o terreno para entrar e estabelecer a sua residência temporária. Através disto, tendes de 


plantar as vossas raízes no vosso bairro e comunidade local. Deveis saber isto através do princípio. 


Esta é a razão por que a Igreja da Unificação tem de estabelecer a meta de “implantação local” como 


sua única meta. Só há uma meta na restauração. A humanidade só tem uma meta para a perfeição, 


quer tenha sido na era do passado, na era do presente, ou na era do futuro. Começa com a perfeição 


individual. Da mesma maneira, para alcançar a unidade, temos de estabelecer uma fundação que é 


como uma fortaleza centrada no nível local. (171-297, 1988.1.2)   


   


A República da Coreia está agora a falhar, porque não está a educar os seus cidadãos, centrada nas 


organizações de comunidade local e bairro. Agarra todas as linhas, mas o seu controlo não chegou 


aos distritos. Tudo circula para a frente e para trás nas províncias, e os Departamentos Executivos 


criaram organizações e através delas só esvaziaram o tesouro nacional. Isto não deveria ter 


acontecido. Tudo deveria ser investido centrado em líderes locais, e é aqui que precisamos ter 


sucesso. Assim, temos de proteger a família. Para salvar a nação, temos de proteger as células da 


nação e depois multiplicá-las. Cada célula deveria estar armada com um sistema de pensamento e 


decidida a estar unida com a aldeia vizinha e unidas entre si, à medida que crescem. Esta resolução e 


esforço são de grande significado. Através disto, deveis interligar-vos. (165-50, 1987.5.19)   


   


O movimento de implantação local que estamos a levar a cabo não tem um propósito político, mas é 


o nosso esforço para termos a certeza que há um sistema de pensamento e uma estrutura que podem 


corresponder à era da unificação da Coreia do Norte e Sul. O partido comunista é um grupo que se 


move com uma estrutura, assim vamos preparar a nossa posição para estarmos bem alinhados contra 


a sua. (Unificação da Coreia do Norte e do Sul-664)   


   


Este é um obstáculo final importante. Eu orei ao longo da minha vida para que pudéssemos ter 


vitória sobre tong e ban com base nos distritos e municípios. Só fazendo assim, é que podemos 


agarrar completamente o mundo satânico. Não estamos a tentar ocupar uma agência enorme, o 


edifício do Congresso em Seul ou qualquer outra cidade. Estamos a tentar ocupar as comunidades 


locais e bairros, centrados nos distritos, e depois assimilar as comunidades locais e bairros com base 


nos munícipios. Então, tudo pode ser incluído aí. Desde as pessoas mais notáveis até às mais simples, 


desde os líderes da nação até às fileiras mais baixas, transcendendo classes, todos estão incluídos no 


nível local. Então, o foco dos líderes de distrito e regionais não deve estar nas províncias, mas nos 


líderes de comunidades locais e bairros. Tendo como centro p distrito, o palco para as nossas 


actividades é a comunidade local e o bairro. (167-10, 1987.6.14)   


   


Até agora os poderes administrativos na República da Coreia nunca experimentaram dar as suas 


directivas políticas ou educacionais centradas nas comunidades locais e bairros. Nunca fizeram 


educação num nível nacional. Não puderam defender a sua ideologia. Só têm podido reunir os 
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presidentes da câmara ou os funcionários de município, e talvez uma ou duas outras pessoas dos 
bairros. O alvo principal para a educação ideológica não tem sido os líderes das comunidades locais 


e bairros. Por isso faltam as raízes. Significa que nenhuma raiz foi posta aqui. Esta é a questão; não 


há raízes. É como uma erva daninha que flutua. (165-224, 1987.5.27)   


   


O primeiro problema é chegar aos líderes das comunidades locais e bairros. O problema seguinte é a 


implantação ao nível da municipalidade, e até mesmo da aldeia. Estaremos perfeitamente 


organizados quando o fizermos. (165-19, 1987.5.19)   


   


O modo como podemos integrar os bairros com as comunidades locais determinará o sucesso ou o 


fracasso do nosso movimento. A totalidade do problema está nos lares. Que é que poderia mobilizar 


as pessoas durante eleições? Se colocardes o vosso foco nas cidades ou presidentes dos distritos não 


funcionará. Se trabalhardes, centrados nos grandes líderes, não funcionará. Aqui a questão é ter uma 


organização que mova os bairros, centrada nos líderes das comunidades locais e dos bairros. (165-17, 


1987.5.19)   


   


É difícil ou fácil digerir isto centrado nos líderes das comunidades locais e dos bairros? Se formardes 


uma estrutura, será fácil ou difícil? Esta é a razão por que vos digo que tenhais confiança. Isto é algo 


com o qual qualquer pessoa, até mesmo uma criança, não teria nenhum problema. Na realidade, não 


é um problema. Se puderdes eleger correctamente os líderes das comunidades locais e bairros, então, 


não levará muito tempo. (165-323, 1987.5.27)   


   


Mesmo que não possais vir para a linha da frente onde eu estou a lutar, tendes ainda de superar os 


picos A partir daí podeis ir e estabelecer-vos centrados nas comunidades locais e bairros. Temos de 


superar este triste destino, o destino da Queda. Se não o fizermos, então, o céu não cooperará 


connosco. O céu não se moverá para aqui. Partirá. (166-172, 1987.6.5)   


   


Enquanto levarmos a cabo esta actividade, deveis esperar gastar alguns pares de sapatos. Não é 


possível encontrar os líderes das comunidades locais e bairros, conduzindo um carro. Tendes de 


caminhar. Mesmo que gasteis alguns pares de sapatos, ide a pé. Vede o que acontece se suardes e 


tentardes bater às portas três ou quatro vezes por dia. A maior parte das vezes batestes 


provavelmente só uma vez, correcto? Se fordes para as comunidades locais e bairros, derdes algumas 


conferências num dia e ficardes encharcados de suor, então, tendes de tomar um duche. Tentai e 


vede! Tentai e vede se o céu vos ajuda ou não. Vede se ficais em chamas ou não. Tentai e verificai 


se as minhas palavras são verdadeiras ou falsas. (167-40, 1987.6.14)   


   


Centrados em mim, tendes de ir e tornar-vos os guardiães que se implantam em todas as 


comunidades locais e bairros, e todos devem emitir a mesma luz. Mesmo que não possais emitir 


mais que os outros, deveis pelo menos ter luz da mesma cor. Seria correcto emitirdes luz vermelha 


quando deveis emitir luz azul? Ainda até mesmo a luz amarela seria errada. Todos devem brilhar 


com luz da mesma cor. (167-40, 1987.6.14)   


   


Os pontos que vos quero ensinar para que foquem neles a vossa atenção são muito claros. Trata-se 


de chegar aos líderes das comunidades locais e bairros no Sul da Coreia. Só quando pelo menos um 


membro da igreja se torna líder de uma comunidade local ou bairro é que os membros da igreja se 


tornam o grupo que será lembrado pelo céu. (166-253, 1987.6.7)   


   


A nossa meta é simples, não é? Precisamos fazer, pelo menos, de cada membro um líder de uma 


comunidade local ou bairro, não importa como o façamos, mesmo que tenhamos de lamentar e gritar. 


Então, todas as actividades serão organizadas neste nível. Até mesmo os estudantes universitários 


fazem isto. (165-305, 1987.5.27)    
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Está correcto se conquistarmos a família com firmeza. Será que todas as pessoas não estão ligadas a 
uma família? Se conquistarmos a família, então, os membros da Assembleia Nacional, os Ministros 


e Vice-Ministros, e até mesmo o Presidente na Casa Presidencial, todos serão conquistados. Todos 


vos deveis tornar líderes de comunidades locais e bairros. Não concordais? Se os membros da 


Assembleia Nacional, os estadistas importantes do país, os chefes de gabinete, e até mesmo o 


pessoal militar todos forem mobilizados pelos líderes do movimento das comunidades locais e 


bairros, assim tudo será completado. Então, podemos trabalhar sem lutas. Compreendeis? (167-21, 


1987.6.14)   


   


Para nós, o governo não é o problema. O que estamos a tentar fazer é encontrar uma nação. Estamos 


direccionados a conquistar as comunidades locais e bairros. Se o fizermos, então, será resolvida 


automaticamente a dificuldade em encontrar essa nação. (167-24, 1987.6.14)   


   


Agora que é que devemos fazer? Com o sistema Norte Coreano não podeis fazer uma implantação a 


nível de comunidade local e bairro. Não importa quantas operações secretas possa fazer o Norte da 


Coreia, não pode penetrar até ao nível de comunidade local e bairro. Os seus pontos e linhas de 


organização são organizados pela sua administração, mas não podem implantar-se a nível de 


comunidade local e bairro. Quando o movimento de implantação tiver êxito, então, todos serão 


englobados. Tudo se desmoronará. Com a implantação, todo o sistema de espionagem será 


desmontado. Isto significa que fazemos o que não pode ser feito pela Coreia do Norte. Quando o 


partido comunista descer, deveríamos ter isto no lugar e, então, apenas baixaríamos as nossas 


cabeças. Os 40 milhões de pessoas da Coreia do Sul deveriam todas ir até à Coreia do Norte, levando 


pacotes de presentes para conseguir a submissão, obtendo o resultado da mesma maneira que Jacob 


obteve de Esaú. Se levarmos todas as posses que acumulámos durante 21 anos, para a Coreia do 


Norte e dissermos: “Irmão mais velho, tudo isto é vosso.", e dar-lhes então tudo, a Coreia do Norte 


submeter-se-á a nós completamente. (172-89, 1988.1.9)   


   


Que é que agora deveríamos fazer, centrados na Federação de Cidadãos? A única coisa que foi 


deixada é a implantação a nível de comunidade local e de bairro. Estamos a criar uma estrutura para 


a implantação deste movimento. Estamos a organizar estruturas para as áreas centralizadas, 


províncias, distritos, e municipalidades. Tudo se move centrado em municipalidades. Se olharmos do 


ponto de vista da comunidade local e bairro, então, a estrutura da nação é como um grande círculo. 


A estrutura da província é o círculo seguinte, e logo a seguir é a estrutura da região. O círculo que se 


segue é a estrutura da municipalidade. Visto a partir da comunidade local, então o bairro é o círculo 


que se segue. A restauração avança a partir da restauração do indivíduo para a restauração da família, 


da tribo, da raça, da nação, e a restauração do mundo. Da mesma maneira, quando olhamos para as 


coisas do modo como estão estruturadas, vemos que todas as nações têm a sua organização nacional 


semelhante à Federação dos Cidadãos. Há organizações provinciais, e também organizações do 


distrito, municipalidade, aldeia, comunidade local e bairro. Esta é a estrutura das actuais 


organizações nacionais da Coreia. Então, que é que representa um ban? Claro que representa o 


bairro, mas tem dois propósitos. O propósito directo é para si próprio, e depois o propósito do todo é 


para a nação. Quando as comunidades locais e bairros se unificarem, isso conduzirá à unificação da 


nação. Tem a mesma estrutura organizacional do corpo humano. (171-299, 1988.1.2)   


   


Primeiro precisamos de estrutura, depois de unidade, e por último precisamos de acção. Estes são os 


três elementos que são precisos para mover o mundo centrado na Coreia. Ao estabelecer uma esfera 


completamente organizada, temos de conectar 100% em todas as direcções. Mais ainda, deveríamos 


estabelecer este padrão, liderando o caminho para cumprirmos a nossa missão central. Temos de 


determinar a nossa posição dentro da esfera organizada. Se não tivermos uma posição, então não 


teremos lugar para nos sentar. Só podemos trabalhar depois de a nossa posição estar decidida. 


Poderemos ver como é que a nossa posição se desenvolve, com base no nosso esforço. Decidir a 


posição é uma parte importante para fortalecer o poder da organização. (15-191, 1965.10.9)   
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3. O Movimento de Tong-Ban é a Estratégia para Unir a Coreia do Norte e a Coreia do Sul 


   


Estamos na posição de unir o mundo centrado na Coreia. O que é que tem de acontecer aqui na 


Coreia? Precisamos restaurar o direito do filho primogénito. Os Coreanos dizem: “Avancemos para 


unir a Coreia, centrados no Rev.Moon." Esta é a imagem que temos. Até mesmo o Presidente 


deveria cooperar e não fazer oposição. Do ponto de vista da relação de Caim e Abel, a partir de 


agora as minhas palavras deveriam ser escutadas. Além disso, porque estão a ser formadas três 


facções, então, no dia em que fizermos a implantação e adquirirmos um controlo firme da 


comunidade local e bairro, as pessoas agarrarão os nossos calcanhares, enquanto devaneamos, e 


implorar-nos-ão dizendo: "Oh Senhor, salva-me por favor". Não sou eu o rei da sabedoria? A 


questão será em como poderemos viver de uma tal boa maneira para realizarmos isto, e não 


fraquejarmos quando formos amaldiçoados. (199-87, 1990.2.15)   


   


Faremos actividades de implantação a nível local. Escavaremos e demoliremos com nas nossas 


próprias mãos aqueles espiões que se escondem clandestinamente. Baniremos o comunismo. 


Localizaremos e seguiremos aqueles que comunicam e fazem ligação nocturna com o Norte da 


Coreia. Investiremos gradual e cada vez mais profundamente, a partir de agora, nesta operação. 


Completaremos a organização da implantação a nível local ao incorporar o espírito e a energia de 


cidadãos leais que são mais apaixonados que qualquer corpo de “ataque especial” do exército de 


Kim Il Sung. Quando tal acontecer, ou morre Kim Il Sung ou surgirá qualquer outro tipo de 


problema. Kim Il Sung não deveria morrer até completarmos a formação da organização da Igreja da 


Unificação. Compreendem o que quero dizer? (199-140, 1990.2.16)   


   


Já tentastes não almoçar pela causa da Unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul? O que 


viestes fazer aqui? A implantação a nível local. Quando uma eleição unificada da Coreia do Norte e 


do Sul (por iniciativa do Norte, sem estarmos preparados) for proposta e levada a cabo, o reino 


celestial cairá sem esperança. Sabeis qual é a era que vem? Deveis saber isto. (200-156, 1990.2.24)   


   


Quando viajo pelo mundo fazendo esse tipo de trabalho, ao chegar à Coreia será que deveria 


encorajar-vos a viver uma vida fácil? O que devereis fazer? Se os Coreanos não puderem trabalhar 


bem, deveriam ser expelidos. Em Julho deste ano, todos os membros da Igreja da Unificação 


deveriam dar 40 dias de testemunho. Este período de tempo foi fixado tradicionalmente a partir de 


1956 como o período de tempo para treinar as pessoas a herdar o espírito de pioneiros. 


Presentemente, fazemo-lo todos os anos? Depois de organizar todos na fronteira nacional ao longo 


do paralelo 38, ordenarei para que cantem canções sagradas ao som de um clarim, todos os dias, na 


direcção de Pyongyang. Vou usar altifalantes para que possamos ser ouvidos tão longe quanto 


Pyongyang. Desta maneira, todos devemos soprar nas nossas cornetas a queda do comunismo. 


Temos muitos destes recursos para o fazer, não é verdade? Temos de fazer uma limpeza. 


Considerando que não vos tornastes as pessoas que cumpriram a implantação a nível local, devereis 


ser enviados à unidade de avaliação para avaliar o vosso trabalho! Ámen. Sereis enviados! Ámen. 


(201-316, 1990.4.29)   


   


A Igreja da Unificação faz actividades de implantação a nível local, não é verdade? Desde o começo 


da história da restauração, passei pelo nível da fundação individual que Satanás invadiu primeiro, da 


família, tribo, raça, nação, e até ao nível mundial. Depois, tenho de superar a América e os 


comunistas, inverter e voltar para trás. Estou de volta, mas a Coreia opôs-se-me, não é verdade? 


Agora o país não vai bem. As pessoas estão a competir umas com as outras, a tentar candidatar-se à 


presidência. Então, é deixá-las lutar para se tornarem o presidente. Circulando, seguindo o caminho 


da lei natural e coberto pela fortuna celestial, volto para abraçar a nação. Este é o modo como volto. 


Enquanto a nação está a perder o seu povo, o Rev. Moon da Igreja da Unificação está a trazer de 


volta, sob controlo, todos os cidadãos da Coreia. (202-243, 1990.5.24)   
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Quando o povo de Israel deixou o Egipto para restaurar a terra abençoada de Canaã, foram 


necessários vários encontros com os seus membros tribais para os convencer do caminho que tinham 


de seguir. Disseram-lhes que tinham de libertar o mundo satânico. Agora entrámos nessa era, e por 


isso temos de libertar as pessoas. Temos de estabelecer essa tradição. (202-304, 1990.5.25)   


   


Não deveis deixar para trás nem sequer uma só casa. Agora vivemos nessa espécie de era. Esta é 


razão por que criei a frase da implantação a nível local. Até ao amanhecer do dia, tendes de caminhar 


dia e noite para chegardes a mais um lar, esquecendo-vos até mesmo que estais cansados. Tendes de 


ir para norte, sul, este e oeste, viajando num círculo completo, pelo menos três vezes. Digo-vos para 


sairdes e visitardes todas as casas até mesmo mais de três vezes. Agora, quando voltardes, que é que 


deveis fazer? Tendes de fazer as actividades de implantação com mais zelo do que a Coreia do Norte 


faz. Só agindo assim é que podemos arrancar as raízes.   


O Conselho Nacional de Representantes de Estudantes, a Associação Cristã de Agricultores e a 


Associação Católica de Agricultores estão muito ansiosas por fazer demonstrações, não estão? Ireis 


trabalhar ainda mais arduamente nas vossas actividades de implantação a nível local? Deveis 


trabalhar mais arduamente que eles. (202-304, 1990.5.25)   


   


Tendes de conseguir a Unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, abraçando a família mais 


digna de dó e mais humilde da Coreia e elevando-a. Onde começa a unificação? Não começará com 


reuniões de cimeiras entre o Presidente e Kim Il Sung. Por isso, temos de fazer estas actividades de 


implantação a nível local. O termo “implantação a nível local” significa prevalecer sobre as 


comunidades locais e bairros. As comunidades locais e bairros são organizações que só cuidam de si. 


As mães e pais também só cuidam de si. Os maridos e filhos fazem parte de um mundo em que só 


cuidam deles próprios. Satanás está aí enraizado, por isso temos de destruí-lo. (204-53 1990.6.29)   


   


Será que o vosso país não deve estar unido? Por isso, agora estamos a preparar-nos para uma eleição 


para a unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Então, devemos fazer a implantação a nível 


local. Temos de encontrar uma nação para restaurar o mundo. Onde temos de começar? Devemos 


fazê-lo centrado na Coreia. No início, há muito tempo atrás, comecei pelo topo trabalhando através 


de Kyung Moo Dae, (o ex-gabinete Presidencial) e expandindo para lugares como a Universidade 


feminina de Ewa e a Universidade de Yonsei. Mas porque não pude agarrar um lugar no topo, tive 


de descer. Se não atingirdes o topo, tendes de ir para a parte mais baixa. Como Satanás sabia que não 


podia agarrar uma posição no topo, e que eu vinha descer para a parte mais baixa, ele atacou-me e 


tentou impedir-me de o fazer. Foi a razão por que mencionei a criação de um novo partido. (204-182, 


1990.7.8) 


 


Chegámos à era da ocupação com base nas actividades de implantação a nível local e devemos voltar 


às nossas terras natais. O meu irmão mais velho sabia que a Coreia ia ser libertada no dia 15 de 


Agosto. Aquele irmão mais velho era absolutamente obediente às minhas palavras. Não fui capaz de 


lhe dizer uma única palavra do Princípio, e aos meus pais. Amei-vos mais que à minha mãe e pai. 


Toda a minha vida foi cheia com a história de uma vida pela causa de toda a Igreja da Unificação e 


com derramamento de lágrimas de sangue. Avancei completando os níveis individual, familiar, tribal, 


racial, nacional e mundial. Se não cumprisse cada um destes níveis, então, Satanás não enfraqueceria. 


Por isso fui para a América para me submeter a um caminho de todo o tipo de sofrimento e 


dificuldades. Agora preparo-me para salvar a União Soviética. Consegui tudo neste tempo, e volto à 


minha terra natal para dar início a actividades de implantação a nível local. 


 


Ao fazerdes actividades de implantação a nível local, deveis absorver 12 famílias. Quando ides para 


um distrito deveis ganhar o apoio de 12 comunidades locais, e quando ides para uma comunidade 


local deveis integrar 12 bairros. Há 12 etapas. Na maior parte, as cidades, distritos e vilas não se 


harmonizaram connosco? Não há ninguém, inclusive chefes de organizações, que não respeite o Rev. 
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Moon, correcto? Todos vós também sois respeitados, correcto? Temos de nos tornar pessoas 
influentes, correcto? Então, sois pessoas influentes, mas será que sois as figuras centrais influentes, 


ou não? Somos os únicos que podem lutar contra o comunismo, correcto? Então temos de nos tornar 


figuras centrais influentes. (204-245, 19990.7.11) 


 


Através das nossas actividades de implantação a nível local, os espiões que se infiltraram no Sul da 


Coreia serão automaticamente expostos. Não é verdade? Se rolardes uma vez, então tudo o que 


estiver escondido sob as vossas saias será mostrado. (204-321, 1990.7.11) 


 


Eu juntei os membros da Igreja da Unificação, que são como um grupo de pedintes fatigados no 


meio da perseguição, e sozinho fiz as preparações que podem bloquear de qualquer forma o ataque 


do comunismo. Com o estabelecimento de uma fundação ideológica, criei o sistema de valores que 


pode enfrentar o comunismo a nível nacional. Esta é a razão por que defendi a implantação das 


actividades a nível local, durante cinco anos. Contudo, quem dentre vós compreendeu o seu valor e a 


era em que vivemos? E quem, entre vós, fez esforços para as defender com a armadura da vossa 


mente e corpo, tomando responsabilidade de um modo substancial? Só o Rev. Moon o fez. (207-292, 


1990.11.11) 


   


Agora, a Igreja da Unificação deve estar pronta para trazer a unificação da Coreia do Norte e da 


Coreia do Sul, a partir da posição de Abel. Mas a Igreja da Unificação ainda não está totalmente 


estabelecida. Que significa a implantação a nível local? Significa que temos de subverter tudo, 


centrados nas famílias da terra da Coreia do Sul. Porquê? Porque a Queda começou na família, 


temos de mudar o pensamento das pessoas ao nível familiar. Porém, antes de Deus poder encontrar 


as condições ambientais para o realizar, o mundo externo do lado de Satanás usa toda a sua energia 


para se opor aos esforços de Deus. Até agora, o ambiente político, começando com a era do Partido 


Liberal, e passando então para a era do Partido Republicano e do Partido Democrático e da Justiça, 


opôs-se aos esforços da Igreja da Unificação para que se organizasse e espalhasse na zona rural. Eles 


opuseram-se ao estabelecimento da nossa igreja. (207-330, 1990.11.11)   


   


Porque é que eu vos disse para fazerdes as actividades de implantação a nível local nos últimos cinco 


anos? Era para nos prepararmos para este tempo. Agora o tempo chegou e só virá uma vez. Que é 


que mais pode fazer Kim Il Sung? Por isso, mesmo que as tropas americanas não se retirem da 


Coreia, ele sugerirá que se realize uma eleição. Então, isso será o fim. Será que a Coreia do Sul tem 


uma contraproposta ou um plano alternativo? Já estabeleceu uma fundação para se proteger? As duas 


Coreias lutam apenas uma contra a outra, defecando por todo lado e lançando a confusão. Têm tanta 


diarreia que está prestes a fazer um buraco nos seus intestinos, mas não têm nenhuns medicamentos, 


não é verdade? Este tipo de coisas precisa ser limpo com uma pá de madeira, mas nós não somos 


aqueles que limpam esta sujidade. Tem de ser feito pelos cidadãos deste país. Temos de os ensinar 


como fazê-lo. Ou, caso contrário, eles deveriam seguir-nos… Este é o único caminho a seguir. 


Agora, se Caim e Abel não se unirem, então não há modo de avançar. Agora sabeis isto com clareza. 


(207-334, 1990.11.11)    


   


Embora recebesse todo o tipo de abusos, não fraquejei. Pelo contrário, com uma atitude optimista, 


apoiado nestas famílias prósperas a nível local estou a trabalhar para que todas as famílias do mundo 


se tornem neste mesmo modelo. Quando alcançar essa posição, o diabo não poderá aproximar-se de 


mim ou deixar qualquer vestígio. Onde está Kim Il Sung? Onde estão os comunistas, que estavam 


activos a trabalhar no movimento clandestino? Tudo será limpo. (210-45, 1990.11.30)   


   


A partir de agora, devemos fazer actividades de implantação a nível local durante dez anos. A 


implantação a nível local significa ocupar a família com base na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. 


Até agora Deus derramou a Sua graça na terra, ao longo da história. Ele esperou que desse frutos, 


mas não deu. Claro que a graça de Deus foi espalhada pelas esferas da religião, permitindo que os 
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seus benefícios se espalhassem através do mundo. Mas agora chegou o tempo de colher os frutos. 
(210-273, 1990.12.25)   


   


Que é a actividade de implantação a nível local que estamos a fazer? É unir a Coreia do Norte e a 


Coreia do Sul. Então, no nome de Deus e Verdadeiros Pais e centrados na esfera de vitória de todas 


as nações, temos de oferecer a Deus a República da Coreia como a pátria restaurada de todos os 


povos. Aqui, estão unidos os democratas e comunistas. Se olharmos para os verdadeiros pais e falsos 


pais do ponto de vista de Deus, não são inimigos. Não é bom que Kim Il Sung morra. Agora o nosso 


grupo está a encontrar-se com ele. Nem sequer o Serviço Nacional de Informações sabe isto. As 


minhas acções podem infringir a lei anti-comunista. Fiz muitas actividades como estas no passado. 


Fiz o mesmo no Japão, América e também na União Soviética. Investi em todos esses países. (211-


127, 1990.12.29)   


   


Temos de destruir todas as bases comunistas no Sul da Coreia, através das actividades de 


implantação a nível local. Compreendem? Onde é que a corrente vai primeiro? Não é bom irdes para 


o distrito. Deveis ir para a família. Deveis encher as famílias, depois as comunidades locais, e só 


depois os distritos e regiões. E quando Seul estiver completamente cheia, quando toda a República 


da Coreia estiver cheia, só então é que podemos encher a Casa Azul. Quando chegar o tempo da 


morte, o Presidente deveria ser o último a morrer. Aqueles que desejam que o Presidente morra antes 


deles pertencem ao grupo dos mendigos. Eles são vilãos. Se uma pessoa se tornar Presidente, 


devereis respeitá-la e dar-lhe assistência. (211-211, 1990.12.30)   


   


Temos de ganhar controlo sobre as 5 províncias e 10 milhões de pessoas do Norte da Coreia e 


conectá-las à nossa igreja. Se estas pessoas, juntas com os 40 milhões de pessoas do Sul da Coreia, 


me escutarem, é possível unir o Cristianismo e o povo da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Por 


isso, devereis saber que um rápido movimento de implantação a nível local é um caminho curto para 


a unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Qualquer outro modo não funcionará. (211-256, 


1991.1.1)   


   


Se neste momento apenas fizermos a implantação a nível a nível local, que fará então Kim Il Sung? 


Prometi a Deus, "cuidarei dos comunistas com as minhas próprias duas mãos!", e tenho-lhes dado 


completa assistência. A última coisa que ficou é Kim Il Sung, mas não terá sucesso mesmo que 


invada o Sul da Coreia. O único modo de Kim Il Sung sobreviver é através de uma eleição. Mesmo 


que perca a eleição, pensais que toda a gente o irá tentar amarrar para o matar? Se quiser manter-se 


vivo, este é o único modo. Devemos promover activamente este trabalho. (213-152, 1991.1.16)    


   


Agora é o fim. Espero pelo ano 1992. Centrados em mim, todos vocês formaram trindades? As 


pessoas que estão organizadas com base no distrito, comunidade local, e municipalidade estão em 


trindades. E aqueles que estão centrados em mim estão numa fundação de quatro posições. Não há 


nenhum chefe. O nosso foco é a comunidade local e o bairro. O distrito e municipalidade são o palco 


para as nossas actividades. Onde está a nação? Se planearmos centrados na nação, então essa nação 


desmoronar-se-á. Se a província cair, então o mesmo acontece com a nação. Se a região se 


desmoronar, também a nação se desmorona. O melhor modo de estar seguro é ir para a comunidade 


local e bairro. 


Se o regime do Norte da Coreia ocupasse qualquer lugar, onde seria esse lugar? Ocupariam o distrito 


ou a municipalidade?  Eles não vêem nenhuma razão para ocupar o distrito, a comunidade local e o 


bairro. Eles ocupariam o Edifício do Capitólio, as províncias e regiões. Não iriam nem mesmo para 


as municipalidades. Não pensais assim? Há muito tempo atrás, será que os grupos de Kim Il Sung 


vieram aos municípios para lutar? Não descuraram os municípios, tomando mesmo assim controlo 


de tudo? Os municípios são as zonas de segurança. (215-91, 1991.2.6)   
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4. As Actividades de Implantação a Nível Local Devem Ser Centradas em Famílias 


   


Deveríeis fazer vídeos sobre os Verdadeiros Pais, e através do presidente da igreja organizar uma 


convenção para a declaração dos Verdadeiros Pais em 12 regiões percorrendo tudo até chegar às 


aldeias. Deveis fazê-lo porque a família é a base para a restauração por indemnização. Não estamos 


preocupados com os distritos. Os distritos não são as famílias. Uma vez que começamos pela família 


e subimos até à tribo e depois à raça, a combinação de famílias é a fundação para a restauração tribal. 


Então, aquilo a que chamamos implantação a nível local conecta a fortuna do mundo à da nação, a 


fortuna da nação à da tribo, a fortuna da tribo à da família, e a fortuna da família à do indivíduo. 


(205-334, 1990.10.2)   


   


Aquilo a que chamamos a implantação a nível local é a fundação familiar. Temos de fazer isto! Não 


há nenhum outro modo. Não é da fundação familiar que os novos rebentos mais preciosos da 


República de Coreia vêm? Os filhos e filhas. Não pensais assim? É onde se formam os rebentos 


duma nação. Tem de ser onde os rebentos da nação divina se devem formar. É de onde os vossos 


filhos e filhas vêm, correcto? Os vossos filhos e filhas não são as pessoas da nação divina? É só 


neste planeta Terra o lugar onde as pessoas de Deus nascem e se reproduzem. Não há pessoas a viver 


noutras estrelas ou planetas. (205-357, 1990.10.2)   


   


Ao ver alguns membros da nossa Igreja da Unificação muito interessados em se candidatar a 


eleições, eu gritei-lhes furiosamente: “Que diabo estais a fazer?” O que pode acontecer se algum de 


vós se candidatar às eleições? Eu até ouvi um relatório de que o Partido Republicano pediu dez ou 


mais pessoas para serem nomeadas. Ganhar o controlo não é por tomar o governo. Começa dentro da 


vossa casa. A providência da salvação não começa pelo topo. Começa na família. O investimento 


sincero e zelo de 30 milhões de pessoas têm de pairar em todas as famílias. Esta é a razão por que 


temos de fazer a implantação ao nível local. O distrito e cidade precisam descer às comunidades 


locais e aldeias, e as comunidades locais e aldeias precisam descer aos bairros. Por esta razão, a base 


de todas as actividades da Igreja da Unificação é cada lar individual. Temos de plantar aí uma 


semente, e brotará um amor maior que o amor da vossa mãe e pai. Lá, brotará um rebento novo 


centrado nos descendentes que terão o coração de futuros pais que serão maiores que o próprio 


coração que é plantado dentro da esfera da família em unidade com o coração de Deus.  (208-160, 


1990.11.17)    


   


Considerando que temos de fazer a implantação a nível local , temos de voltar às nossas origens. 


Adão e Eva começaram como esposo e esposa, e tornaram-se degradados como filho e filha. Assim, 


para reparar esta situação, temos de voltar à família. Temos de procurar a nossa tribo e familiares e 


lavá-los com sangue, suor e lágrimas. Não os lavemos com água. Só teremos êxito quando os 


lavarmos com sangue, suor e lágrimas. A restauração não acontecerá a não ser que entremos em casa 


e derramemos sangue, suor e lágrimas. Esse é o caminho que temos de seguir. (208-172, 1991.11.17)    


   


São actividades de implantação a nível local. Que significam essas actividades? É o lugar onde Deus 


pode encontrar o pai que tanto tem desejado ver. O esforço para voltar à família deve ser nosso. É o 


nosso esforço para fazer as mães e pais que Deus tanto tem desejado encontrar. É o nosso esforço 


para fazer os filhos e filhas que Deus tem procurado. É o nosso esforço para fazer as tias e tios que 


Deus tem desejado. Este é o desejo do Rev. Moon. Este é o desejo de Deus. De quem é este desejo? 


É o desejo do Grande Supervisor que criou o céu e a terra. Quem é que verdadeiramente puxará para 


cima e se porá a fazer o trabalho para realizar o desejo deste Ser? Sois nas vossas casas o tipo de pais 


que Deus quer ver? Esse é o problema. A expressão “actividades de implantação a nível local” não é 


apenas uma frase transitória. O facto de Adão e Eva não se terem tornado o verdadeiro pai e 


verdadeira mãe que Deus desejou ver, foi a causa do ressentimento profundo de Deus. O facto de 


não se terem tornado um verdadeiro filho e filha, num verdadeiro casal e o facto de não se tornarem 


verdadeiros netos, é uma fonte de ressentimento e de amargura de Deus. Onde aconteceu? Na 
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família. Então, devereis sentir que tendes de curar este ressentimento na vossa própria família. Só 
curando este ressentimento começará a libertação a expandir-se para o céu e para a terra. (209-44, 


1990.11.25)   


   


Que é que deveríamos estar a fazer agora? Deveríamos estar a fazer actividades de implantação a 


nível local. Porque Deus perdeu a família, e sabendo que a Coreia é a base do reino celestial entre o 


céu e a terra, e como a Coreia é a pátria original onde o Rev. Moon nasceu, então, tenho de voltar à 


terra natal da Coreia. A formação de uma família que se pode tornar uma folha e ramo, a família que 


pode ser o lugar de origem para abraçar os avôs e avós, pais e mães, casais, e filhos que Deus deseja 


encontrar, a família que pode abrir plenamente a grande via entre o céu e a terra – esta é a família da 


esperança de todo o céu e da terra e da esperança do Criador. Conhecendo isto, e porque devemos 


encontrar o que foi perdido na família e replantá-lo, defendi as actividades de implantação a nível 


local, durante os últimos cinco anos. Quando tudo isto acabar, não teremos de nos preocupar com 


quem no futuro se torna o presidente. Chegará o tempo em que poderemos agir de acordo com o 


desejo do nosso coração. (209-108, 1990.11.27)   


   


O atalho para libertar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é pelas actividades de implantação a nível 


local. Se tendes uma mãe ou pai, primos, ou qualquer familiar na Coreia do Norte, então, de igual 


modo chorareis e abraçá-los-eis quando os encontrardes; do mesmo modo devereis poder derramar 


lágrimas de sinceridade à medida que procurais família a família. Quando este tipo de relação de 


coração formar um ambiente que pode acompanhar Deus, então, através de vós, essa família nascerá 


como uma família de amor que Deus quer encontrar. Deveis saber que faço este trabalho porque 


compreendo que o dia da libertação, no meio de gritos de alegria, está-se a aproximar à frente dos 


meus olhos. Todos os que se juntaram aqui têm de ter a missão como os mensageiros do coração de 


Deus, depois de passarem por uma relação de verdadeiros irmãos e irmãs e se tornarem os enviados 


que querem formar as famílias de amor, que Deus tem procurado. Tornai-vos a encarnação de 


irmãos mais velhos que podem fazê-lo, de irmãs mais velhas que o podem fazer, de tias e tios, de 


mães e pais, de avós e avôs que podem fazer essa missão, e tende controlo sobre a família. A minha 


mensagem de hoje para todos vós, que sereis os representantes de Deus, ao investirdes os vossos 


corpos e serdes responsáveis pelos distritos, comunidades locais e bairros é começar pela cidade de 


Seul para construir uma fundação familiar com a qual podeis dar boas-vindas e atender Deus. Vamos 


prometer fazer isto! (209-111, 1990.11.27)   


   


Porque é a família preciosa? A família representa a nação. A família representa o mundo. Por isso, 


nestes 1180 Km da península da Coreia, tendes de amar as avós e avôs como se fossem os vossos 


próprios avô e avó, e tendes de os amar como Deus os quer amar. Todas as pessoas que são como os 


vossos próprios pais, tendes de os amar do modo como Deus quer amar uma mãe e pai, e todas as 


mulheres que são como a vossa esposa, como pessoas que sois a encarnação do amor de Deus, 


deveis amá-las do modo como Deus quer amar um casal, e todas as pessoas que são como vosso 


filho ou filha, irmão ou irmã, deveis amá-las do modo como Deus as quer amar. Centrados neste tipo 


de ideal de amor, tendes de levar o padrão de coração e mente que Deus tem procurado, e investi-lo 


pela causa do mundo. Por isso tendes de investir novamente.    


Quando o fizerdes, tornar-vos-eis o filho ou filha da herança que pode levar a cabo o trabalho de 


Deus em seu lugar, e um soldado da independência para a criação de uma nação e de um mundo. 


Agora que conheceis claramente este facto, tendes de voltar aos vossos lares de origem e invertê-los 


completamente. Isto é o que são as actividades de implantação a nível local. Tendes de mudar 


completamente a família. Este é o nosso dever. (209-172, 1990.11.28)   


   


Que são actividades de implantação a nível local? É ir à procura do vosso lar. Embora eu possua a 


esfera da vitória mundial, onde poderei colocar plenamente este presente? Não é na nação. Antes de 


o dar à nação, tenho de o colocar e plantar na família, porque foi aí que tudo se perdeu. Temos de 


espalhar as sementes na família. Não as devemos espalhar nas pessoas da nação. Esta é razão porque 
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digo que “actividades de implantação a nível local” são para a fixação da família! Não significa a 
fixação dos comunistas. Ao fazer isto, tudo o que estava a ir na direcção para a ruína da nação, tudo 


o que agora estava a ir para o inferno, pode ir de volta para o céu. Chegou este tipo de era. A partir 


daqui, ataquei o mundo satânico. No dia em que voltarmos para trás será alcançada automaticamente 


a unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Formaremos uma unidade completa em frente de 


uma positividade. O mundo espiritual será mobilizado e tudo será varrido. (209-307, 1990.11.30)   


   


Quando entrei na Coreia do Norte a partir da Coreia do Sul e voltei três anos depois, lembro-me que 


me levou mais de cinco anos para tirar os hábitos que formei no Norte da Coreia. Quando 


considerarmos isto, deveríamos saber que a não ser que nos arrependamos e torçamos em desespero, 


não podemos eliminar os hábitos que herdámos da história da tradição de Satanás. Quando digo 


torcer em desespero, não quero dizer que o façais por vós próprios, mas que vades para o campo de 


batalha conforme a direcção que recebestes oficialmente e vos torçais em desespero durante o curso 


das vossas actividades de implementação a nível local.  Se o fizerdes, devereis saber que este 


trabalho será grandemente reduzido. Deveis tornar-vos filhos e filhas sábios que voluntariamente 


enfrentam o desafio e vão por este caminho. (213-56, 1991.1.13)  


   


O objectivo são as actividades de implementação a nível local. Esta é a razão por que se não 


trouxerdes vitória com início na família, não dará resultado. Os problemas económicos, políticos, 


culturais, religiosos, e ideológicos, deverão ser todos resolvidos na família, ou as coisas não 


resultarão bem. (213-341, 1991.1.21)   


   


Criei uma companhia chamada, “Mente Feliz”, que em coreano é Haeng bok eh Ma-eum. É uma 


companhia que desenvolvi e na qual investi continuamente durante sete anos. O que faz esta 


companhia? A organização da igreja-lar. Esta organização deve ser conectada às actividades de 


implantação a nível local e deve tentar ganhar as famílias. Se ganharmos, então tudo será possível. 


Não há melhor fundação para a mobilização das massas. (213-299, 1991.1.21)   


   


Agora na Igreja da Unificação está a decorrer uma grande batalha. As actividades de implantação a 


nível local! Para encontrarmos as coisas que foram perdidas por Adão e Eva na família, temos de 


voltar à família. Tendes de voltar à vossa família e fazer a sua inversão de 180 graus. Tendes de os 


inverter 180 graus. (214-69, 1991.2.1)   


   


As raízes que Adão e Eva plantaram na família originaram uma família de maldade e expandiram a 


uma tribo de maldade, raça, nação, e um mundo de maldade. Então, temos de replantar as raízes. 


Esta é a teoria das actividades de implantação a nível local que agora estamos a realizar na Coreia. 


(214-237, 1991.2.2)   


   


Agora em que era estamos? É o tempo de recriar a família nas actividades de implantação a nível 


local. Esta é a direcção que vos estou a dar. Este é um trabalho importante que determina a vida ou a 


morte, e é a batalha para decidir se ganhamos ou perdemos tudo sob o céu. (218-34, 1991.7.1)   


   


Vamos avançar com as nossas actividades de implantação a nível local, ultrapassando o nível da 


municipalidade a partir do distrito, para a província, e para a nação. Adão e Eva enganaram, e assim 


tudo o que foi enganado deve ser devolvido à sua posição original. (233-121, 1992.7.31)    


   


Dei instruções para fazer igreja-lar nos últimos 14 anos, com o objectivo de levar a cabo as 


actividades de implantação a nível local. Mencionei as actividades de implantação a nível local há 5 


anos atrás. Que é que isto significou? Estava a clamar sobre as actividades de implantação a nível 


local, em que vós estais a trabalhar hoje. Onde é que as raízes devem descer? Têm de descer à 


família. Hoje, os países do mundo têm sido incapazes de descer à família. Tentaram, mas não 
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puderam nem mesmo descer ao nível da municipalidade. Mas nós, da Igreja da Unificação, qual é a 
profundidade a que temos de ir? Temos de ir até ao nível do bairro local. (238-323, 1992.11.22)   


   


A começar com a família temos de salvar a nação. Esse movimento é o movimento das actividades 


de implantação a nível local. Esta é a razão por que vos digo para irdes para as comunidades e 


bairros locais. Tendes de liderar as reuniões dos bairros. Temos de implantar as nossas raízes dentro 


de cada família ao trabalhar através das reuniões do bairro.  (238-334, 1992.11.22)   


   


Enfatizei um movimento para fazer a fundação da paz na família. Estas coisas também devem ser 


ensinadas desse modo.    


Através das reuniões do bairro das vossas actividades de implantação a nível local, deveis educar as 


pessoas a cuidar dos seus avós, como cuidariam de Deus, a cuidar da sua mãe e pai como do rei e 


rainha, e educar as pessoas jovens para que se tornem os príncipes e princesas. Quando implantardes 


uma tal filosofia, o mundo satânico não tem espaço de manobra. Então isto conectará directamente 


com o céu. (238-336, 1992.11.22)   


   


A Providência da Restauração tem de voltar à família. Não é possível se não voltar à família. Até 


mesmo que vá à tribo, não funcionará. Tem de voltar à família. Adão e Eva destruíram a família. O 


lugar onde os filhos e filhas nasceram centrados em Adão e Eva foi na família, por isso, se nós não 


descermos ao nível familiar, as coisas não funcionarão. Se não o fizermos, então não podemos voltar 


à origem. (207-181, 1990.11.9)   


   


5. Expansão Organizacional das Actividades de Implementação a Nível Local 


   


5.1. A expansão da organização centrada nas pessoas de estatuto social   


   


Neste tempo temos de completar as nossas actividades de implementação a nível local.  Temos de ir 


atrás das pessoas que nos fazem oposição e conseguir que elas se arrependam por qualquer meio, e 


assim puxá-las para o nosso lado. Deveríeis considerar isto com mais seriedade que a campanha 


eleitoral e levar isto a cabo. Compreendeis? Agora estamos a entrar no período da batalha decisiva.  


(208-70, 1990.11.15)    


   


Deveríamos apanhar os amigos das pessoas que foram para a América para treino, ou as pessoas que 


consentem estarem aqui, ou algumas pessoas de certos grupos para vir a uma conferência. Ao enviar 


três pessoas para cada municipalidade podeis acrescentar ao vosso grupo duas pessoas recomendadas 


por essa municipalidade. Se sobrarem pessoas depois de enviar as três iniciais, então organizareis 


que cada uma saia e se associe com três pessoas que foram recomendadas pela municipalidade. Estes 


seriam então grupos de quatro pessoas.   


A unidade das três pessoas iniciais não é um número fixo definido. Quanto maior o número, tanto 


mais depressa será possível levar a cabo as actividades de implantação a nível local local e ao nível 


municipal, com base nesse padrão. Então, se organizardes esses grupos depressa, ajudareis as 


comunidades locais. Se puderdes então completar a vossa fundação com base nas municipalidades e 


distritos, então tornar-vos-eis a pessoa responsável para coordenar os diferentes distritos e 


municipalidades na área circundante. As pessoas que de facto cumprirem a sua responsabilidade 


tornar-se-ão as figuras centrais num número de distritos e cidades. (207-391, 1990.11.11)    


   


No futuro, se não tendes qualquer capacidade, então devereis parar o trabalho de igreja e tornar-vos 


gerente de uma filial ou um vendedor de McCol, ou algo do género. Pessoalmente verei isso a 


acontecer. Quando terminar 1992, organizarei realmente tudo. Nessa altura, aproximadamente 800 


líderes da igreja sairão num ano. Aqueles que se estão a formar na Universidade de SungHwa, 


compreendem? Mais de 500 pessoas sairão. E que é que vou fazer com essas pessoas? Mandá-las-ei 


para toda parte dos vossos distritos. A razão por que ainda não o fiz é porque estive bloqueado por 
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muitos diabos. Caso contrário, já o teria feito. Já voaram 18 anos. Mesmo se todos vós fizerdes as 
vossas actividades de implantação a nível local, ainda faltará algo. Se as coisas tivessem acontecido 


desse modo, então não teríamos de nos preocupar com a República de Coreia. (206-356, 1990.10.14)   


   


As pessoas que precisamos usar e das quais poderemos beneficiar ao máximo são todas aquelas que 


foram para a América para treino. Há muitas dessas pessoas. A questão é como vamos organizar 


essas pessoas em lugares chave que são de importância vital. Precisamos chamar e juntar todas essas 


pessoas para as colocar em posições de liderança de comunidades locais e bairros, de forma que 


possamos levar a cabo actividades de implantação a nível local. Todos elas têm lares, não é verdade? 


Deveríamos torná-las líderes de aldeias, comunidades locais e bairros. (207-373, 1990.11.11)    


   


Da próxima vez que tenhamos eleições, se não houver a minha intervenção, então não irá funcionar. 


Como é que as coisas vão acontecer no futuro? Não farei uma festa. Pelas actividades de 


implantação a nível local, com base na unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, eu 


separarei, com as minhas próprias mãos, os membros da maldade que incitam a desconfiança e 


destroem por dentro a nação, a pouco e pouco. Da mesma maneira, se uma pessoa se torna o tipo de 


pessoa que a nação procura, então apoiarei essa pessoa. As pessoas que lutam sobre isto e discutem, 


terei de as endireitar. Deverei fazê-lo ou não? Tenho de viver para ver uma nação que mereça ser 


chamada uma nação, e vós devíeis morrer, para ver uma Assembleia Nacional que seja merecedora 


de ser uma Assembleia Nacional que cuidará da nação.    


Então, Kim Il Sung não pode fazer aquilo que lhe agrada. Assim, precisamos avançar depressa, para 


permitir que as actividades de implantação a nível local ganhem raízes. Há pouco tempo atrás, 


quantas pessoas dissemos que traríamos? Logo que volteis, deveis trazer 12 pessoas e mantê-las 


seguras. Cada uma dessas doze pessoas deve encontrar outras doze pessoas e mantê-las seguras. Se 


assim fizermos, seguraremos no nosso seio todas as 73000 pequenas aldeias deste país.  (204-310, 


11.7.1990) 


   


Se fizermos um grupo grande, então o dano será grande. A Igreja da Unificação esteve segura 


porque as pessoas pensaram que não era importante. Compreendem o que eu quero dizer? As 


pessoas que levámos para a América e educámos não estão conectadas desde o mais elevado até ao 


médio e ao mais baixo. Esta é a razão por que estamos a tentar unir estas pessoas durante esta 


conferência. Se o fizermos, então as vossas actividades de implantação a nível local não serão um 


problema. Deveis saber isto. (203-185, 1990.6.24)   


   


Se cuidardes dos vossos pais, quer dizer que sois da mesma fonte de amor, vida, e linhagem. 


Significa que vos assemelhais aos vossos pais, não é verdade? Então, quando pensais nos comunistas 


da Coreia do Norte, sentis-vos enfurecidos e odiai-los da mesma forma como repugnais os dias em 


que neva e chove granizo? Devereis sentir o mesmo. Deveis compreender essas coisas, e então pôr 


toda a vossa força e energia nas vossas actividades de implantação a nível local. Neste Verão, 


quando voltar, tenciono encontrar todos os chefes dos distritos ou aqueles que forem necessários. No 


futuro, quando alcançarmos a autogestão local em cada área, ninguém se poderá tornar um membro 


do governo provincial ou distrital sem a minha opinião. (202-119, 1990.5.6)   


   


Fareis, ou não, as vossas actividades de implantação a nível local? Qual o propósito? Não é para 


mim. É para os vossos filhos e filhas e mães e pais, que amais. A unificação da Coreia do Norte e da 


Coreia do Sul não é só o vosso desejo, mas é o desejo dos vossos filhos e filhas, vossa esposa, e 


vossa mãe e pai. É um desejo comum entre nós, e cada um de nós deve ser responsável por isso. As 


pessoas que dizem que não assumirão esta responsabilidade são os traidores do povo desta nação. 


(200-213, 1990.2.25)   


   


Quereis que vos financie com dinheiro quando fazeis as vossas actividades de implantação a nível 


local, ou quereis financiar com o vosso próprio dinheiro enquanto trabalhais? Quem é um patriota? É 
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a pessoa que trabalha a receber dinheiro e um salário mensal, ou é aquela que faz esforço para amar, 
enquanto percorre o caminho de fome, frio e falta de reconhecimento? Respondam-me! É o segundo, 


não é? Agora que vós entendeis o suficiente, por favor trabalhai arduamente nas vossas actividades 


de implantação a nível local. (200-213, 1990.2.25)   


   


Tenho muitos membros da Assembleia Nacional Japonesa que trabalham comigo. O mesmo se passa 


aqui. Há aproximadamente 180 pessoas que estão conectadas comigo. Se eu fosse um vilão, já 


poderia ter abusado totalmente destas pessoas para o meu próprio benefício. Não quero ter nada a 


ver com isso.   


Algumas pessoas dizem: "Olhem para aquele Rev. Moon! Ele está a fazer uma ideologia como a da 


implantação a nível local! É como se quisesse cobrir a Coreia com uma rede de pesca, e depois, com 


um puxão, retirar todo o peixe e comê-lo. Desse modo está a tentar candidatar-se a Presidente." Será 


verdade?! (risada). (199-300, 1990.2.21)   


   


Que estamos a fazer todos os dias? Dar testemunho! Então, isso é uma actividade de implantação a 


nível local! Deveríamos terminá-la em Junho, num espaço de tempo muito curto? Deveríamos 


organizar os líderes em distritos, comunidades e bairros locais, e assim terminar depressa o 


seminário de educação de 4dias. Depois deveríeis sair depressa para uma segunda volta. Será bom 


para as pessoas que façam isto bem. Cairão fora as pessoas que não façam tão bem, aquelas que não 


trazem qualquer resultado. A meta é 120 pessoas – a restauração tribal. Então, deveis agir muito 


depressa, centrados no distrito para criar uma igreja. Temos de fazer rapidamente 3.600 igrejas. 


(198-50, 1990.1.20)    


   


A sistematização da estrutura para as nossas actividades de implantação a nível local é uma questão 


urgente. (171-297)   


   


O que devemos fazer primeiro nesta altura é desenvolver actividades de implantação ao nível 


universitário, com base nos professores e na Federação dos Estudantes para Unificação. Agora o 


problema é como as universidades podem avançar unidas, mantendo uma direcção fixa, centrada na 


federação. Depois é a questão de um movimento social de massas. Temos de reunir as figuras 


principais da sociedade, funcionários de governos locais, administração e partidos políticos da área. 


Desse modo, os professores deveriam conectar as figuras principais da sua sociedade local, e os 


estudantes deveriam conectar as pessoas jovens locais. Depois deveríamos ter uma conferência. Ao 


ter uma conferência nas cidades principais, estaríamos a penetrar através dos níveis locais. A isto 


chamamos actividades de implantação a nível local. O último campo de batalha está nas 


comunidades locais e bairros. A nossa meta é aperfeiçoar o esclarecimento dos líderes locais. (166-


16, 1987.5.26)   


   


As actividades de implantação a nível local significam fazer com que os partidos políticos se 


endireitem, e fazer com que as pessoas que estão a governar o país se endireitem. (213-91, 


1991.1.14)   


   


Se as pessoas não escutarem, tendes de estar prontos e fazer tudo o que for necessário. Tendes de 


dizer: "Estou a dizer que devemos salvar este país, então porque é que não estão a fazer nada?" No 


futuro, tenho de isolar as pessoas que se desencaminham. Por que razão? Ao tomar a fundação das 


actividades de implantação a nível local, conectaremos tudo isto ao nosso movimento de eleição. 


Compreendem o que estou a tentar dizer? (207-375, 1990.11.11) 


 


A razão por que vos tenho vindo a dizer há muitos anos que deveis fazer actividades de implantação 


a nível local é para utilizar um certo período de tempo. Vi que viria um tal tempo. Que é que teria 


acontecido, se as minhas próprias operações não fossem também com o propósito de preparar este 


tempo? Que pensais? Algo terrível aconteceria, não é verdade? Quase tivemos uma situação de 
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grande seriedade. Então todos vós tendes de estar conscientes que fostes preparados e escolhidos e 
deveis avançar com este pensamento: “Mesmo que venha um tufão, um terramoto, a erupção de um 


vulcão, eu não abandonarei as raízes. Deveis ser como os pilares de aço de uma fortaleza firme. 


Temos de avançar desta forma. Então, o mundo espiritual cooperará convosco, e os corações das 


pessoas virão naturalmente para vós. (207-375, 1990.11.11) 


 


5.2. A expansão da organização através de actividades voluntárias locais 


 


Ainda há algumas batalhas deixadas para lutar. Conheceis as minhas instruções para este tempo? 


Conheceis a expressão “actividades de implantação a nível local”? Foi em 1984, há 6 anos que 


começámos. As actividades de implantação a nível local são o último ponto chave. No dia em que as 


terminarmos até os políticos vêm até nós. 


A partir de agora se as pessoas não ouvirem as minhas sugestões, não terão sucesso. A democracia 


desmoronou-se completamente. A democracia não pode liderar o mundo. Estou a propor uma nova 


ideologia. Chama-se Filosofia Cósmica! Chegou o tempo em que tenho de instruir as pessoas na 


forma de eleger os líderes da nação. (199-75, 1990.2.15)  


 


Qual é a nossa meta para a implantação a nível local? Deveríamos poder controlar tudo. Esta é a 


razão por que a pessoa responsável por um distrito deverá estar lado a lado com o chefe do distrito. 


Todos devem poder estar lado a lado com os chefes comunidades e bairros locais. No futuro, 


centrado no povo do Norte da Coreia, também pretendo fazer este mesmo tipo de organização. Isto é 


especialmente verdade para Seul. (198-45, 1990.1.20)   


   


Através da organização da igreja-lar são possíveis as actividades de implantação a nível local, e no 


futuro será também possível fazer uma associação de consumidores. A autoridade económica será aí 


determinada. Os nossos membros da Igreja da Unificação absolutamente não terão fome. Se apenas 


nos levantarmos e movermos, podemos entregar 200 jornais dentro de uma hora. Em vez de 


dormirdes de madrugada onde há ar impuro e sufocante, como será agradável fazer algo assim? 


Pensai em vós como sendo príncipes ou comissários reais, dando voltas, e dizendo ao mundo: 


"Continuai e dormi!" Não nos sentiríamos bem? (186-177, 1989.2.1)   


   


A partir de agora a República da Coreia deve impulsionar as actividades de implantação a nível local 


para se preparar para as eleições. Na história da restauração, porque tudo foi perdido na família, eu 


serei reconhecido através das famílias, e então espalharei o meu ideal através desta península de 


1180Km. Não é através da nação que serei reconhecido. Algumas pessoas dizem: "Aquele Rev. 


Moon está a tentar tornar-se o presidente", mas não é esse o caso. (203-363, 1990.6.28)   


   


Vamos prometer uns aos outros uma coisa. Esta é uma reunião de líderes para a Unificação da 


Coreia do Norte e da Coreia do Sul, não é? O que é que tem estado a fazer o Rev. Moon da Igreja da 


Unificação? Tendes sido elevados verticalmente. Porquê? Porque a perseguição foi tão severa, até 


agora vós não soubestes o que era o quê. Agora que tudo terminou, temos de unir horizontalmente as 


actividades de implantação a nível local, e depois, centrados nos distritos e municipalidades, fazer o 


movimento de solidariedade. (198-124, 1990.1.25)   


   


A que é que tenho dado ênfase nos últimos 5 anos? Que são as actividades de implantação a nível 


local? Eu também esqueci. Sabeis o que são as comunidades locais e bairros, correcto? Até ao nível 


dos distritos, em honra do meu 70º aniversário, organizámos conferências neste tempo em todos as 


3.600 distritos. Agora temos de educar 10 a 15 vezes esse número, aproximadamente 36.000 a 


50.000 comunidades locais que há na Coreia. Temos de educar as comunidades locais. Depois há 


310.000 bairros. Temos de educar os 310.000 bairros.  (200-318, 1990.2.26)   
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5.3. A expansão da organização pelo fortalecimento da educação   


   


Devemos implantar ao nível local. O começo está na família. Deveis visitar com tal frequência as 


pessoas, que os cães que inicialmente vos latiam porque achavam incómoda a vossa presença, 


abanem as suas caudas com o prazer de vos ver. Os cães deveriam ser os vossos guias para abrir as 


portas na vossa terra natal que antes vos era vedada. Tendes de viver deste modo sem terdes em 


conta se é dia ou noite. Tendes de levar a cabo as actividades de implantação a nível local, correndo 


até que os vossos pés fiquem com bolhas, cobrindo 1.000 ou até mesmo 10.000 milhas. (210-386, 


1990.12.27)   


   


Tendes de organizar reuniões de revitalização nas grandes cidades e ampliar estruturalmente a 


organização. Tendes de fazer a implantação nas áreas locais e criar organizações. (193-23, 


1989.7.15)   


   


Devíamos fazer actividades de implantação a nível local, compreendeis? Na vossa aldeia, se 


considerardes as pessoas de acordo com cada clã, e se tiverdes uma centena de lares, a quantos 


bairros corresponde? Só descendo aos bairros ireis mover um Sr. Lee do clã Lee, ou um Sr. Park do 


clã Park. Desta maneira podeis mover todas as pessoas da área. Uma vez que foi na família que as 


sementes foram incorrectamente semeadas, o  que conduziu à sua ruína, é na família que tendes de 


colher os resultados e fazer uma família divina que pode prosperar. O vosso destino está em cumprir 


isto. Traremos este assunto a um ponto final. (210-291, 1990.12.25)   


   


Não há nenhuma necessidade de fazer um período de educação longo. Uma semana é suficiente. Se 


educardes semanalmente cada grupo de pessoas com base nas comunidades locais e bairros então o 


nosso trabalho será completado. Então, que é que devereis fazer para tornar isto possível? Se apenas 


puderdes enviar as pessoas necessárias dos distritos, comunidades locais  e bairros, a um seminário 


de 40 dias, então isso será suficiente. Depois disso, através dessas pessoas, podeis juntar os 


residentes numa sala e continuar a dar conferências durante uma semana de cada vez. Encontrais-vos 


depois do jantar, e fazeis reuniões de dia e noite. Quando vos encontrardes juntos, fazeis um horário, 


e com base no número de pessoas reunidas, educai-las e fazeis com que façam a condição de receber 


um curso de educação. Se assim fizerdes, então o vosso trabalho será completado e as actividades de 


implantação a nível local serão completadas. Desse modo estabeleceremos o padrão. (212-240, 


1991.1.6)   


   


A expressão “actividades de implantação a nível local” refere-se ao facto de haver, em média, 25 


comunidades locais em cada distrito. Nessas 25 comunidades locais, há 250 bairros. Calculando ser 


aproximadamente 300 pessoas, o número em cada comunidade local e com base na importância do 


conteúdo do seminário de 7 dias, ensinai-lhes o conteúdo total de 7 dias pela leitura do Princípio, 


durante dois períodos de 20 dias, que igualam 40 dias. Depois mandai-os estudar e fazei-lhes um 


teste, e nomeai a pessoa que obtenha uma classificação de 50% ou mais alta, como chefe da 


comunidade local e bairro. Esta é a primeira vez que ouvis falar assim, correcto? Eu já disse tudo 


isto antes. Se fizerdes assim, então o vosso trabalho será feito. Quando o trabalho estiver totalmente 


completo na Coreia do Sul, os espiões e agentes que fizeram a invasão serão expostos e expelidos. 


Então Kim Il Sung não terá outra escolha senão levantar as suas mãos perante a Coreia do Sul. (213-


148, 1991.1.16)   


   


Desta vez, até mesmo na Coreia, estamos a organizar centrados nas actividades de implantação a 


nível local. Esta é a razão por que algumas pessoas no Serviço de Informação Nacional (NIS) estão 


alvoroçadas declarando: "No passado estabelecestes um recorde a fazer reuniões em 2400-2700 


lugares num dia. Porque é que agora estais tão quietos?" Agora é o tempo para educar os vossos 


filhos e filhas. Deveríamos manter isto entre nós mesmos. Entrámos no tempo em que tendes de 


educar as pessoas secretamente. Isto está a penetrar ao nível local. Tendes de fazer reuniões que são 
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mais que reuniões ordinárias de bairro. Assim, se reunirdes 30 pessoas aqui e fizerdes o mesmo em 5 
lugares diferentes, então reunireis 150 pessoas. Uma vez lá, dir-lhes-eis: "Visto que vós 150 pessoas 


fostes mobilizadas, e quereis a unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, então vamos 


designar alguém entre os vossos pais, mães, e familiares que faça isto". Então, o número de pessoas 


deverá ultrapassar as 300. Instruí-vos a organizar conferências a nível de distrito e município, 


centradas nessas 300 pessoas. (214-167, 1991.2.2)   


   


Ao mobilizar as esposas do pessoal administrativo, colocá-las-emos como líderes de distritos, 


comunidades locais e bairros. Isto resultará em duplicações ou dois líderes em cada área. Organizá-


los-emos depois de os educarmos. Com base no governo, se os líderes do bairro se unirem, e se 


todos os líderes do bairro se unirem horizontalmente, então todos os 40 milhões de Sul Coreanos 


virão de uma só vez para o nosso lado. Quando o governo vier a perceber isto, tentarão fazer todo 


tipo de truques para me parar, e começarão a dizer que o Rev. Moon os venceu! Mas será demasiado 


tarde. Eles não têm uma ideologia. Esta é a razão por que não têm outra escolha que não seja 


acreditar em nós. Nessa altura, assimilaremos toda a nação. Assim deveríeis ter confiança concreta 


em vós próprios. (214-329, 1991.2.7)   


   


Principalmente, onde é que deveríeis estar a fazer as vossas actividades de implementação a nível 


local? Devem ser feitas com a nossa associação. De que conteúdo é que hoje vos falei? As famílias 


abençoadas têm de restaurar o direito do filho primogénito, o direito dos pais, e o direito do rei, ao 


centrar-se na fundação da família. Para o fazer, tendes de dar conferências do Principio Divino assim 


como conferências de VOC. Então, no futuro, se houver uma família abençoada que fique 


responsável por um distrito, deverá utilizar e usar a organização de VOC. Originalmente a questão 


mais importante era como arranjar as pessoas que estavam na organização de VOC para se tornarem 


membros da igreja. Como vedes, esta organização é grande. Se as pessoas a ela conectadas se 


tornarem membros, então o número de líderes regionais actuais da Igreja da Unificação não será um 


problema. O número de membros da igreja não será um problema. (218-105, 1991.7.2)   


   


Se não nos apressarmos, então, não nos poderemos preparar para uma eleição geral da Coreia do 


Norte e da Coreia do Sul. A partir de agora, teremos reuniões nacionais durante os próximos 6 meses 


para preparar para a eleição geral do Norte e Sul. Chegou o tempo de pormos as nossas pessoas no 


lugar. Colocaremos as nossas pessoas e começaremos a dar conferências. As actividades de 


implantação a nível local. Agora é realmente o tempo para tomar conta das comunidades locais e 


bairros e de lhes dar conferências. Se não fizerdes isto, então não tereis realmente sucesso. Tendes 


de o fazer para viverdes.  (207-364, 1990.11.11)    


   


As nossas actividades de implantação a nível local devem ser feitas centradas na fundação familiar. 


A partir daí, com base nas palavras dos Verdadeiros Pais, especificamente aquelas relacionadas com 


a declaração dos Verdadeiros Pais, devereis inspirar as pessoas a conectarem-se com as nossas 


actividades e a avançar. Neste tempo distribuirei todos os membros e farei com que façam e 


mostrem cópias de vídeos às pessoas. No intervalo, entre os vídeos, teremos tempo para o registo do 


que as pessoas viram e pensaram. Funcionará quando o tentarmos. Tendes de fazer discursos 


profundamente comoventes a todas as pessoas, e depois usar estas pessoas no futuro para o esforço 


de unir a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. De um ponto de vista espiritual, a Coreia do Sul está na 


posição da mente, enquanto a Coreia do Norte é como o corpo. O corpo opõe-se à mente. Isto está a 


acontecer porque o corpo pertence ao domínio de Satanás.  (205-334, 1990.10.2)   


   


Tentem apenas e sigam a minha direcção para as actividades de implantação a nível local. Não 


levará muito tempo. Por favor, tentem-no por um período de 7 meses, corram até que os vossos pés 


fiquem com bolhas, e estiverem prontos para morrer. Nem mesmo custará dinheiro. A partir de agora 


não vos pedirei que venham aqui. Irei ver-vos nas vossas terras natais. Seria agradável se pudesse 


visitar-vos a todos vós, mas só em Seul há 3.300 distritos, 12.000 comunidades locais e 120.000 
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bairros. Uma vez que são numerosos, não posso ir a todas eles, mas irei visitar aqueles que forem 
recomendados. Todos deveis trabalhar arduamente nas vossas actividades de implementação a nível 


local, e se puderdes estabelecer uma família que represente o clã de que Deus se possa orgulhar, 


então recebereis automaticamente bênçãos. A partir daí, conheceremos o nosso paradeiro e qual a 


direcção a tomar, e a bandeira da liberdade flutuará. (209-48, 1990.11.25)   


   


Hoje em dia Seul está a enfrentar problemas. Originalmente, todas as pessoas deveriam voltar às 


suas terras natais. Quando fordes, estou a planear durante os próximos seis meses, fazer 


organizações que vos permitirão a implantação ao nível local. Então, se houver pessoas influentes, 


generais do exército que costumam cuidar das igrejas estabelecidas e anciãos da igreja, tentarei 


organizar e enviá-los para as suas terras natais. Em Seul, vou lidar deste modo com esta situação. 


Eles não terão qualquer problema, em conduzir outros se apenas receberem um seminário de 40 dias. 


Os generais tiveram de comandar regimentos, assim por causa disso, não podeis comparar-vos com 


eles na condução de uma organização ou na condução de pessoas. (198-41, 1990.1.20)   


   


No mundo de amor, tendes um direito especial que vos permite fazer de Deus o vosso próprio 


companheiro objecto. Quer sejais grande ou pequeno, este é um facto indisputável. 


Ao derramardes suor e sangue no campo das vossas actividades de implantação a nível local, 


estabelecerdes a fundação e criardes um recipiente a transbordar de amor, perguntem então a Deus 


na posição de um senhor: "Gostarias de vir aqui alguma vez?" Esperaríeis que Ele dissesse: "Foge! 


Vai-te embora!"? Pelo contrário Ele dirá: "Mostra-me o caminho!" Então Ele perguntar-vos-á: 


"Onde quereis que Me sente?" Ele não poderá sentar-se onde quiser. Os princípios do mundo 


trabalham deste modo.    


O Deus que criou a ordem no mundo conhece as etapas do mundo que Ele criou. Então, Ele sabe 


onde se deveria sentar ou onde deve estar de pé. Na Coreia temos um provérbio para aquele que não 


tem bom senso. Dizemos acerca dele: "Será que aquela pessoa sabe discernir entre onde se sentar ou 


estar de pé?"  Dizemos isto, não é verdade? O mesmo se passa com Deus. (208-211, 1990.11.18)    


   


5.4. A providência centrada na segunda geração e a Federação dos Professores e Estudantes 


para a Unificação.    


   


Deveríamos organizar uma conferência nacional de todas as pessoas jovens que se formaram em 


escolas secundárias prestigiadas, e depois para cada província, deveríamos escolher entre esses 


diplomados, uma pessoa que possa ser responsável por organizações locais. Se pudermos escolher as 


pessoas responsáveis para cada província, distrito, municipalidade, comunidade local e bairro, então, 


isto formará a base na qual podemos utilizar as nossas actividades de implantação a nível local. As 


pessoas que se formaram em escolas secundárias e superiores prestigiadas, normalmente estarão 


conectadas com universidades prestigiadas como a Universidade Nacional de Seul e a Universidade 


da Coreia. Assim, quando isto for alcançado, será então automaticamente formada uma associação 


nacional destes estudantes universitários prestigiados. (214-339, 1991.2.7)   


   


Originalmente, quando fui para a América, disse-lhes que na era das actividades de implantação a 


nível local eles deveriam centrar-se nos seus professores e falar com o professor de cada escola 


secundária, escola básica e até mesmo escola primária. Tudo isso faz parte da estratégia para 


conectar com os pais dos estudantes. Esta é a razão por que fizemos a organização da VOC e a 


Federação de Cidadãos e outras tais organizações. Deveríeis tê-las posto em acção. Ao não o fazer, 


os comunistas andaram à solta fazendo o que quiseram, e deixaram por detrás cenas de morte em 


todos lugares. Não lutei eu sozinho contra tudo isso? (207-169, 1990.11.9)    


   


Vamos conectar os professores da escola secundária, básica e da escola primária às actividades de 


implantação a nível local. Se eles se conectarem, então o nosso trabalho estará terminado. Embora as 


igrejas estabelecidas fizessem oposição ao tentar espalhar certas teorias sobre a história, isso não 
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apresenta um obstáculo. Ultrapassaremos esse obstáculo completamente. Até mesmo de uma posição 
sentada podemos digerir tudo, inclusive os comunistas. (205-297, 1990.10.1)    


   


Tendo feito isso, devíamos mobilizar todos os professores conectados com estas actividades de 


implantação a nível local   a propósito, não há nenhuma dificuldade em obter informação sobre as 


suas terras natais ou outra informação, não é verdade? Deveríamos escolher 100 escolas de terras 


natais como bases para nomear esses professores, e depois convidar os líderes de igreja-lar a que 


venham. Os professores podem até mesmo pagar-lhes o jantar. A menos que formemos uma 


organização de tal modo e levemos a cabo as actividades de implantação a nível local, nos distritos, 


municipalidades, comunidades locais e bairros, para parar os comunistas, teremos um problema 


substancial de sermos engolidos por eles. (187-21, 1989.2.7)   


   


Nas actividades de implantação a nível local, a CARP tem de desempenhar um papel de liderança. 


Quando estudantes da escola secundária se tornam os futuros estudantes universitários, eles 


deveriam conquistar a segunda geração para o nosso lado. (198-7, 1990.1.20)   


   


Neste tempo, temos de olhar seriamente como a CARP se está a mover. Todos estais a assumir a 


responsabilidade pelas actividades de implantação a nível local e pela educação das pessoas, 


correcto? Esta é uma estratégia dupla.  Uma vez que os diplomados universitários avançaram como 


uma unidade de acção, eles devem ser completamente apoiados. Então, precisamos de estabelecer 


uma companhia editora de jornal. Temos de nos apressar. (181-156, 1988.9.5)   


   


Vou contar-vos algo que aconteceu recentemente. Fizemos a Associação de Cidadãos para a 


Unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, avançámos e começámos a trabalhar para criar 


actividades de implantação a nível local através da nação. Aconteceu que reunimos alguns chefes 


insignificantes de municipalidades e distritos, assim como um chefe da policia e algum pessoal de 


escritório da policia local, e alguns arrogantes e orgulhosos diplomados da universidade. Além disso, 


havia os chefes dos comités dos municípios que são os professores. Nós tínhamos nomeado todos 


esses professores para trabalhar para salvar a nação. Virando-me para os jornalistas que estavam 


presentes perguntei: "Ireis participar nos esforços da salvação das vossas terras natais, ou não? Por 


favor respondam-me! Fá-lo-eis?" Tendes de ajudar a salvar a nação. Então, e que tal se ajudardes a 


salvar o mundo? Se as pessoas de uma nação estiverem dispostas até mesmo a vender a sua própria 


nação para salvar o mundo, então essas pessoas tornar-se-ão os antepassados do mundo inteiro.  


(179-202, 1988.8.12)   


   


Precisamos da nação, e precisamos do mundo. Não há nenhum modo de os encontrar. Quando 


olhamos para este facto, os professores também têm de estabelecer o ideal da esfera de amor, 


centrado no amor vertical e ligado a 90 graus com a esfera horizontal de amor. Não há nenhum 


modo de escapar uma tal perseguição da história universal original. Isso significa que tendes de 


escutar o que eu digo. Se não o fizerdes, então não estareis no caminho certo. Se estiverdes no 


caminho certo para onde estareis dirigidos? Ireis para a família. Esta é a razão por que quando 


falamos nas actividades de implantação a nível local, estamos a falar em voltar à família e a 


reajustar-nos no caminho certo. Porque todos são filhos e filhas do Rev. Moon, tenho-vos dado 


incondicionalmente tudo o que preparei no nível mundial, da esfera do coração, da esfera da 


participação e herança, e da esfera da igualdade. Por isso, tendes de voltar às vossas terras natais e 


lançar as vossas raízes. Se lançardes as vossas raízes e estiverdes verticalmente alinhados, então, 


através de mim, ascendereis à posição gloriosa de vitória na qual podeis herdar o domínio do mundo 


e participar comigo. Isto é lógico. Os Verdadeiros Pais são absolutos. Esta é a razão por que todas as 


religiões chegaram à conclusão que o Messias tem de vir absolutamente. (176-124, 1988.5.3)   


   


O lugar onde todos tendes de trabalhar não é nos escritórios mas na Federação de Cidadãos, na 


organização da VOC, ou na Igreja da Unificação. Primeiro ide e lutai para fazer as actividades de 
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implantação a nível local. Deveríeis competir com quem vai e mais influencia os seus bairros, com 
aqueles que vão para as suas comunidades locais e conseguem que mais pessoas se tornem os 


soldados da libertação para a Coreia do Norte, e que farão com que mais famílias sejam obedientes 


aos líderes regionais e sob as ordens do presidente de comité. Se não vos tivesse dito isto 


publicamente, então, tudo se destruiria. Vós, professores, nem sequer pensastes nisto. Sabeis quanto 


pensei nestas coisas? Assim, a minha conclusão aqui é que todos os professores se tornem líderes de 


comunidades locais e bairros, independentemente de estarem localizados em províncias, distritos, ou 


municipalidades. Quero dizer, todos os professores deveriam arrumar as suas malas e ir para as suas 


famílias.  


As raízes de patriotismo devem ser plantadas na família. Não é nos escritórios das municipalidades e 


distritos, mas na família. Assim… seguistes a minha declaração para as actividades de implantação a 


nível local? Tivestes sucesso, ou não? Tu professor, tiveste sucesso, ou não? Quantas vezes 


vagueastes pela noite determinados a fazer a implantação ao nível local? Esse é o problema. Se não 


tiverdes um coração que se sinta mais triste com a nação do que sentis quando o vosso próprio pai 


faleceu, não podeis salvar a nação. Se não sentirdes mais tristeza e dor no vosso coração do que 


quando a vossa própria mãe ou os vossos próprios familiares faleceram, então a unificação da Coreia 


do Norte e da Coreia do Sul não acontecerá. É assim como vejo as coisas. Quando vós professores 


entrarem nas casas das pessoas, deveríeis agarrar as suas mãos, e com lágrimas a correr proferir um 


apelo para que trabalhem para unir a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa palavra de apelo será 


mais poderosa que 1.000 palavras ditas por um académico que aí passe. Esta é a razão por que 


formei a Federação dos Professores e Estudantes para a Unificação e conectei os professores com os 


estudantes que estão dispostos a salvar os bairros. Então, unidos deveriam reunir todos os filhos e 


filhas dos bairros.  Esta é a minha ordem. (176-112, 1988.5.3)   


   


5.5. Actividades de messias tribais e actividades de implantação a nível local 


   


Temos de voltar à terra natal da nossa origem! Isto está baseado no Princípio. Como podeis negá-lo? 


É a conclusão lógica. Aqueles que não pensam assim levantem as mãos. Podeis negar isto? Não há 


nenhum outro modo, que não seja o modo da obediência e submissão. Esta é a razão por que nós 


estamos a fazer isso na Coreia, neste tempo. Ao voltar às vossas terras natais, tendes de completar a 


fundação para a nação, na fundação de ter completado as actividades de implantação a nível local na 


vossa área. Isto é feito começando por cada família e elevando-as pelas etapas de formação, 


crescimento, e conclusão. A família é a etapa de formação, a comunidade local e o bairro são a etapa 


de crescimento tribal, e depois a nação é a etapa de conclusão. Estes três pontos devem ser 


conectados na família. Se não conectardes estes pontos na família, então eles não podem ser 


conectados ao nível tribal. Eles não podem ser conectados à nação, e não podem ser conectados ao 


mundo.  (218-184, 1991.7.28)   


   


Porque é que fazemos actividades de implantação a nível local? A razão por que o governo até agora 


me fez oposição foi porque estava preocupado que eu penetrasse até ao nível familiar e lhe causasse 


problemas. A posição que tenho de agarrar com segurança não é o governo. No governo, não há 


nenhuma base para a paz. Essa base não está na República da Coreia. Então, onde está? Está na 


família. Na família de Adão e Eva. A Queda aconteceu centrada na família, assim temos de agarrar 


com segurança a família e fixá-la correctamente. Através dos falsos pais a família foi trazida para a 


ruína, então, os verdadeiros pais têm de vir e fixar a família correctamente. (203-252, 1990.6.26) 


   


A partir de agora para realizar as actividades de implantação a nível local centradas nas 3.600 


municipalidades e comunidades locais, formaremos organizações e então reorganizaremos 


completamente tudo. Vós, aqui na sede, também precisais de compreender bem isto. No futuro, 


enxotarei aqueles que aqui assistem ao serviço, se as suas terras natais estiverem noutro lugar. 


Porquê assim? Dei uma ordem para voltarem às vossas terras natais, que no mundo da religião é um 


presente precioso, então porque não ides? (197-207, 1990.1.14)   
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Agora se fizerdes a vossa missão de messias tribal, então a República da Coreia será libertada 


automaticamente. Isto é porque o messias tribal está conectado às actividades de implantação a nível 


local. Quando completarmos as actividades de implantação a nível local, centradas na nossa tribo, já 


não haverá comunistas. Então, a Coreia ter-se-á libertado da esfera individual da falsa acusação de 


Satanás.    


Estabeleci a fundação de substância a nível nacional, centrado na América. Tendo trazido uma 


fundação nacional vitoriosa da América, vou enxertá-la para que a República da Coreia possa 


transcender a nação e ir para o mundo. Com base na esfera do messias tribal serão conectados todos 


os 40 milhões de pessoas da Coreia. Assim, quando todas estas coisas estiverem unidas, então não 


haverá nenhum lugar nas vossas famílias para Satanás vos acusar falsamente. Já passámos a base 


onde Satanás nos poderia acusar individualmente, e passámos a base onde nos poderia acusar como 


uma família ou uma tribo. Se três tribos puderem ser conectadas entre si, então um povo será 


formado. (188-315, 1989.3.1)   


   


Se alcançarmos a fundação a nível tribal, um povo será automaticamente formado. Além disso, isto 


relaciona-se com as actividades de implantação a nível local. A implantação a nível local desenvolve 


a esfera tribal. Então, se trabalhardes numa aldeia, esta estará na esfera do reino tribal. Se falardes de 


aldeias, comunidades locais e bairros, então tudo isto está na esfera tribal. Deveis compreender que 


esta é a razão por que vos tenho falado sobre a implantação a nível local. Agora se vos tornardes 


messias tribais, pensais que as vossas actividades de implantação a nível local serão completadas, ou 


não? Serão completadas.     


Então como é que todos deveriam agir? Chegou o tempo em que deveis compreender com 


profundidade o Rev. Moon, que percorreu todos os caminhos de sofrimento e labutou ao longo da 


sua vida e derramou lágrimas incontáveis pela vossa terra natal, vossos pais, irmãos e familiares. Foi 


com lágrimas que os vossos familiares foram separados do Jardim do Éden e se espalharam em 


muitas direcções. Eles voltaram eventualmente às suas regiões que quase tinham sido arruinadas por 


lutas de inimigos e ocupação de Satanás. Então, deveis ganhar controlo de todas as nações, e 


centrados num amor através da família que representa todas as nações, podemos reunir-nos em 


lágrimas. Se através disto pudermos içar a bandeira da libertação nesse lugar, então toda a nação 


pode eternamente retornar centrada nesse ponto. (187-173, 1989.2.5)   


   


A expressão, “implantação a nível local” não significa destruição. Algumas pessoas poderiam olhar 


para esse termo e perguntar: "Por que dizemos implantação? Deveríamos chamar-lhe algo como 


“assimilação a nível local” ou “libertação a nível local”. Algumas pessoas podem dizer isso, mas 


ainda temos de inverter as coisas e esmagá-las. Porquê? Porque o falso amor, falsa linhagem e falsa 


vida permanecem e são totalmente egoístas. É isto que temos de inverter e esmagar. Esta é a razão 


por que se diz que aqueles que procuram perder a sua vida ganhá-la-ão, mas aqueles que procuram 


ganhar a sua vida perdê-la-ão. Os membros da vossa própria família são os vossos inimigos. Não há 


dúvida. Se disserdes que seguireis este caminho, então a vossa mãe e pai chamar-vos-á um filho 


louco. (203-252, 1990.6.26)   


   


Deveis compreender o significado das actividades de implantação a nível local. Centrados no nível 


familiar, tendes de voltar à esfera do coração dos Verdadeiros Pais, invertendo os vossos 


pensamentos 180 graus. (204-320, 11.7.1990) 


 


O que estou a dizer não vem de mim próprio. Pertence a todas as pessoas do Céu e da terra. Herdei 


através do amor a tradição do Pai e, seguindo os Seus passos, também deveria passar tudo para vós 


incondicionalmente no nome dos Verdadeiros Pais. Ao dar-vos estas coisas, também vos estou a 


suprir com a minha carne e sangue, e a minha devoção. Seguindo este exemplo de um tal coração 


sincero, então, se mostrardes o mesmo para a vossa esposa, vossos filhos e filhas, e vossas aldeias, 
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comunidades locais e bairros, as vossas actividades de implantação a nível local estarão completas. 
(199-374, 1990.2.21)   


   


Adão e Eva não puderam começar a partir da família. Por isso os messias tribais têm de resolver o 


problema da implantação na família. Esta é a razão por que aqui na Coreia começámos as 


actividades de implantação a nível local. Nesta altura, para que a família se estabeleça na Coreia, 


cada família tem de pendurar a minha fotografia e içar a bandeira da igreja nas suas casas. Isto 


significa que estamos a separar completamente o mundo satânico do mundo divino.  


Irá ser atendida pela primeira vez a fotografia dos Verdadeiros Pais na família. (218-124, 1991.7.14)   


   


Agora nas nossas actividades de implantação a nível local, eu fiz todas as organizações da aldeia e 


comunidade local. Distribuímos bandeiras e fotografias dos Verdadeiros Pais, para todas as famílias 


a cerca de 80.000 famílias. Então, de 3 de Julho a 9 de Julho, declarei os Verdadeiros Pais, o 


Salvador, o Messias, e o Senhor do Segundo Advento. O que é o Senhor do Segundo Advento? São 


os Verdadeiros Pais. Quem é o Messias? O Messias é o Senhor do Segundo Advento. (238-336, 


1992.11.22)   


   


Se não vos tornardes uma fonte que explode com o coração original, não podereis superar o cume da 


montanha. Não podeis escalar montanhas como os Himalaias. Que precisais? Precisais de levar o 


poder do amor, e não estar preocupados se ides viver ou morrer. Para contrapor, o mundo externo 


reúne países e faz-nos oposição. Tenho de ir para esse redemoinho de oposição e tomar a 


responsabilidade por destruí-lo. Estou a lutar só. Até mesmo depois de ter ido para a América, lutei 


essa batalha. Fazei a implantação pelos vossos próprios esforços! É o que significa a implantação a 


nível local, não é verdade? (214-114, 1991.2.1)   


   


Na era da unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, a primeira coisa que nós temos de fazer 


são actividades de implantação a nível local. Estamos a defender as actividades de implantação a 


nível local, não estamos? Através destas actividades, deveríeis dar às pessoas a minha fotografia para 


a pendurarem, e depois ensinar-lhes a minha ideologia. Tendes de lhes ensinar sobre quem são os 


Verdadeiros Pais. (212-138, 1991.1.2)   


   


Disse a todas as pessoas para voltarem às suas terras natais, não disse? Também vim à República de 


Coreia e venci todos os homens do topo. Estamos no ponto em que, quando as pessoas ouvem 


mencionar o nome 'Rev. Moon' dizem” "Aquele homem é um patriota!" Se abordardes até mesmo as 


pessoas proeminentes da sociedade e lhes perguntardes: "Estamos a fazer isto e aquilo para organizar 


uma conferência nacional para preparar para uma eleição unificada da Coreia do Norte e da Coreia 


do Sul. Ides apoiar-nos, ou não? Eles responderão: "Porque deveríamos opor-nos? Claro que vos 


apoiaremos!". Receberemos esta resposta à medida que trabalhamos. Até agora ninguém nos deu 


uma tal resposta. Se eles se me opuserem, flectirei um pouco os meus músculos e tirá-los-ei da sua 


posição. Se eu intervier, então não importa a inflexibilidade do argumento ou a dimensão do protesto, 


tudo se vai dissipar. Sabendo isto, todos vós deveis fazer actividades de implantação nas vossas 


comunidades e bairros locais. (213-51, 1991.1.13)   


   


A implantação a nível local não pretende ameaçar e intimidar as pessoas com armas e facas. Se 


trabalhardes dia e noite, com palavras e a prática do amor, então, até mesmo enquanto os avôs e avós 


se sentam em círculos a fumar e a beber, e a fazer outras más acções, dirão: "O meu filho e filha 


deveriam modelar-se de acordo com aquela pessoa." Depois de dizerem isso, elogiarão a Igreja da 


Unificação, e depois os diabos que os possuem e gostam de beber, fugirão. Se os avós virem as 


pessoas que lutavam entre si entrar na Igreja da Unificação e deixar de lutar, então pensarão: "Os 


nossos filhos também se deveriam tornar como os membros da Igreja da Unificação… " Se tal 


acontecer, então todos os diabos que os possuem fugirão. Compreendem o que quero dizer? (212-


100, 1991.1.2)   
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Se vos implantardes e encontrardes o vosso lugar na família, então as coisas mudarão 180 graus. 


Esta é a razão por que embora vos tivesse dito há alguns dias atrás, digo-vos novamente que 


pendurem a fotografia dos Verdadeiros Pais. Essa é a posição em que vos tornais uma pessoa una 


com as direcções dos Verdadeiros Pais. Assim vivereis, tal como as pessoas que olharam para a 


serpente de Moisés erguida numa vara. O ponto está exactamente aqui.    


As pessoas que olham para a bandeira da Igreja da Unificação e a amaldiçoam, mais tarde 


desenvolverão problemas nos seus olhos, e todo o tipo de situações lhes acontecerão. A razão por 


que tal ainda não aconteceu é porque não içastes as vossas bandeiras com verdadeira devoção. 


Também, quando pendurais a fotografia dos Verdadeiros Pais, se verdadeiramente puderdes devotar 


o vosso coração antes de o fazer, então se alguém lhe apontar um dedo com desprezo, aquele dedo 


será dobrado ou todo o tipo de coisas estranhas acontecerão. É porque não devotastes todo o vosso 


coração, que tal não tem acontecido assim. (218-72, 1991.7.2)   


   


Para fazer actividades de implantação a nível local, temos de avançar à procura da família. Adão e 


Eva perderam tudo a começar na família, e isso tornou-se a origem da perda da nação e do mundo. 


Agora indemnizei a nível mundial, e estou a unir as famílias da República da Coreia e a trabalhar 


para mudar as suas direcções. Porque estou a fazer este esforço, precisamos de uma filosofia central. 


Por isso, declarei a filosofia dos Verdadeiros Pais, Verdadeiro Professor, e Verdadeiro Dono. Que 


tipo de pessoas são os Verdadeiros Pais que fizeram tal declaração? De uma posição semelhante à 


posição de Deus, porque Deus é um Verdadeiro Pai, agora estou a ensinar-vos de forma a poderdes 


criar um evento para herdardes o domínio mundial. Este domínio mundial vai permitir tornar-vos um 


verdadeiro professor e verdadeiro senhor, a partir da posição de vos tornardes verdadeiros pais aqui 


na terra.    (204-125, 1990.7.1)   


   


Se apenas pudermos completar a organização das actividades de implantação a nível local, se todos 


os lares içarem a bandeira da igreja, e se houver famílias que não se importam que três membros da 


Igreja da Unificação as visitem diariamente, então todas as pessoas receberão a salvação. Esta é a 


razão por que vos permito ficar endividados. Estou a colocar-vos sob a obrigação, de forma a não me 


fazerdes oposição. Estais todos endividados para comigo, correcto? Levei-vos para a América e 


eduquei-vos. Sou chamado Verdadeiro Pai, mas não vos podeis opor a este facto porque estais 


endividados comigo. Todas as realizações e palavras que foram centradas em mim, beneficiaram 


ambos os campos espiritual e físico. Quem se me opõe? Quando digo “toquem uma corneta e batam 


um tambor", o mundo tem de tocar uma corneta e bater um tambor. Alcançámos essa etapa.   


Esta é a razão por que pude declarar os Verdadeiros Pais e ser bem-vindo por vós e subir ao cume do 


mundo, que Satanás usou como seu palco, mantendo-se no topo. Chegou o tempo em que posso 


voltar à Coreia, conectando o globo com a nação divina, e então posso organizar uma cerimónia de 


declaração para a implantação da soberania. Compreendem? Por isso, estou a trabalhar arduamente. 


Se focalizar totalmente a minha atenção em vós, nada podereis dizer. Não vos baterei com um punho 


cerrado. Chegará o tempo em que posso dominar as pessoas só com os meus pensamentos. (200-346, 


1990.2.27)   


   


A implantação a nível local é agora um movimento para retorno à Coreia e voltar para a família. 


Centrados na nação, se voltarmos para as comunidades locais e bairros e começarmos a partir daí, e 


organizarmos e unirmos estes grupos, então tudo será realizado.   


Isto significa as três fases do desenvolvimento: formação, crescimento, e conclusão. Centrado em 


vós, verticalmente, tendes a vossa família, e a vossa comunidade local e bairro. Também, 


horizontalmente, tendes o vosso pai, e avô. Igualmente, criais o padrão para as três fases do 


desenvolvimento, através da formação, crescimento e conclusão. Entrais então no ponto de mudança 


da vossa família. Quando tal acontece, em que é que vos teríeis centrado para o realizar? Ao mudar, 


centrados no Pensamento Unificado e na ideologia de Deus, juntamente com o amor dos 
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Verdadeiros Pais, então Satanás não terá nenhuma condição pela qual vos acuse no futuro. (213-254, 
1991.1.21)   


   


6. O Movimento da Unificação e o Papel das Mulheres   


   


Sou muito hábil, não sou? Trarei todas as mulheres que estão a viver confortavelmente, e pô-las-ei a 


fazer aquilo a que chamamos actividades de implantação a nível local… para quê? E que é que tudo 


isto tem a ver convosco? Quem apreciará o seu trabalho? Mas ao fazer isto, as mulheres Coreanas 


estabelecerão uma história tradicional da libertação das mulheres. Isto tornar-se-á uma acção de 


treino.    


Deveríeis saber que as palavras que eu ensinei e os conteúdos das realizações que levastes a cabo 


serão acções tradicionais de treino que no futuro moverão as mulheres do mundo! Ámen.    


Quem pode substanciar este tipo de acções de treino? Uma pessoa que durma confortavelmente 


durante 8 horas, que coma três refeições por dia e encontre um lugar fresco para descansar à sombra 


por causa do calor, não o pode fazer. Aquilo que se faz, suando sangue ao sol ardente, molhado com 


a transpiração, isto é o que fica na história. A situação mais miserável é a que se torna em material 


da era histórica. Se todos ouvissem a história do meu tempo na prisão, a vossa medula óssea 


começaria a chorar. Esta é a razão por que não vos posso contar essa história. Se vos desvendasse os 


conteúdos desse tempo, todas as pessoas chorariam alto em lamentação. Quantas coisas aconteceram 


nesse lugar? Quantas histórias poderiam ser contadas sobre esse lugar? Não vos falarei. (233-262, 


1992.8.1)   


   


Não dei nem sequer um centavo. Não é bom se eu der dinheiro. Se forneço o dinheiro, então, no 


futuro o caminho que a nação deve ir será bloqueado. É lógico que o dinheiro deveria vir da nação 


para as pessoas. Esse tipo de nação não existe. Então, não importa as dificuldades, os membros da 


Igreja da Unificação têm de fazer o trabalho da nação, mesmo que tenham de vender até o seu suor e 


sangue; mesmo que tenham de cortar até a sua carne e ossos e de os vender, têm de fazer o trabalho 


da nação.    


Trabalhastes sem que eu vos financiasse, e então agora estamos a entrar na fase em que as 


actividades de implantação a nível local podem ser concluídas. Tivestes sucesso, ou não? Depois de 


me ter sido feito o relato sobre a forma como têm trabalhado os membros pobres da Igreja da 


Unificação, eu vim para Seul para pôr as coisas em ordem. Não posso ir a todos os lugares na nação, 


assim eu vim para Seul como representante do todo, uma vez que é o centro. Mencionei isto à 


Verdadeira Mãe, e ela sentiu o mesmo, então agora ela está a fazer uma digressão. (233-179, 


1992.8.1)   


   


Hoje deveis escutar bem as minhas palavras, pagai as vossas dívidas e tornai-vos pessoas novas. O 


que é que vos disse par fazer? Para restabelecer através das mulheres o sistema de implantação a 


nível local que os homens falharam em fazer, agora organizei o nosso povo centrado nas aldeias e 


comunidades locais. As actividades de implantação a nível local tornaram-se bem visíveis à frente 


dos meus olhos, e assim as mulheres da Igreja da Unificação não devem dormir à noite, não devem 


comer, e não se devem divertir antes de fazer este trabalho. Deveis saber que este é o vosso dever 


divino! Aquelas que farão isto, elevem as mãos.  (233-52, 1992.7.20)   


   


Da mesma forma que eu fiquei de pé à noite e me sacrifiquei até agora ao longo da minha vida, 


deveis agir da mesma maneira. Nas vossas actividades de implantação a nível local, tendes de trazer 


120 famílias centradas na vossa tribo. No tempo de Jesus, eles eram 120 apóstolos, não eram? Da 


mesma maneira, se colocardes 120 famílias sob o vosso comando, não tereis problemas com coisas 


como dinheiro. Estais preocupados com o comer e viver? Não é um problema. Vós homens, 


compreendeis? Os homens são arcanjos e serão inúteis. Deveis estabelecer a condição de nascer 


através de uma mãe. Então, só sendo novamente abençoados podeis retornar para a nação divina. 


(232-253, 1992.7.9)   
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Tenho de salvar a Coreia pelo estabelecimento das mulheres. Com este significado, era inevitável 


que as líderes da FMPMU (Federação das Mulheres para Paz Mundial e Unificação) fossem 


nomeadas as líderes das mulheres locais. As líderes da FMPMU deveriam descer para as áreas locais 


e tornarem-se as líderes dos distritos, municípios, e comunidades locais. Será isto uma coisa fácil de 


fazer? Tenho estado a preparar isto durante os últimos 14 anos. Centrado no termo “igreja-lar”, eu 


disse às pessoas: "Descei ao nível local e administrai a vossa tribo!". Foi há 14 anos, e foi uma 


preparação para este tempo. Esta é a razão por que insisti nestes últimos sete anos em fazer as 


actividades de implantação a nível local. (232-199, 1992.7.6)   


   


Estou a criar um plano para encher completamente o Estádio Olímpico, no próximo mês de Abril, 


centrado em 150.000 mulheres. Por isso, as esposas espalhadas por esta nação devem fazer as suas 


actividades de implantação a nível local. Os homens foram incapazes de o fazer, então as mulheres 


devem fazê-lo. Até agora temos estado a trabalhar nestas actividades de implantação a nível local há 


7 anos, mas ainda não tivemos sucesso. Embora instruísse os homens a cumprir o trabalho, e por três 


vezes tivesse investido muito dinheiro nisto, não foi terminado. Agora não posso confiar nos homens. 


Agora tenho de encontrar uma solução, através da mobilização das mulheres, sem os homens.    


Mesmo que os homens façam actividades de implantação a nível local, se não recebem o 


consentimento das suas esposas e filhos, não podem mover-se livremente. Por outro lado, as 


mulheres podem entrar em cada casa, fazer sair os maridos e fazer uma reunião. Compreendem? É 


muito conveniente! As mulheres podem formar um grupo e subir por cima do portão das traseiras, 


portão lateral, ou portão da frente, expulsar o marido da casa e encontrarem-se como lhes agradar. 


Compreendem? (224-62, 1991.11.21)   


   


Todos devem centrar-se em Deus, e na medida em que quereis rapidamente ser capazes de conseguir 


um mundo de paz, tendes de reunir as pessoas deste país e apressar o padrão para a unificação da 


Coreia do Norte e da Coreia do Sul para abrir a porta da paz. O movimento que existe para apressar 


esta meta é pelas actividades de implantação a nível local! Compreendeis? O lugar onde os espiões 


invasores se escondem está no seio das mulheres. Estão dentro da largura das saias de uma mulher. 


Escondem-se debaixo. Estes espiões desceram ao Sul da Coreia e adquiriram uma esposa. Então, 


ganham algum dinheiro, e depois disso aproximam-se até mesmo de familiares distantes e oferecem 


apoio. Eles até ganham as mentes das famílias e clãs no seu bairro. Levam o dinheiro para as suas 


operações de espiões no Sul da Coreia e organizam festas, fazendo uma recepção calorosa às pessoas. 


Deveis compreender que eles são pessoas que criaram um nome para si. É isto que devemos destruir.   


(214-255, 1991.2.2)   


   


Até agora, não tive outra escolha a não ser trabalhar com os homens, mas agora é diferente. A Igreja 


da Unificação avançou, pondo os homens na frente, e agora ainda damos a prioridade aos homens, 


não damos? Quanto dinheiro foi investido nas actividades de implantação a nível local, com os 


homens a liderarem? Agora está absolutamente claro que temos de fazer uma fundação, mesmo que 


até tenhamos de vender a nossa carne e sangue. Este trabalho deve ser alcançado, mesmo se tiverdes 


até de vender a vossa terra, o campo de arroz da família, ou reunir o dinheiro dos vossos familiares. 


Compreendeis? No futuro darei uma ordem. Quando adquirirdes 70 famílias, dir-vos-ei que 


prepareis 100 milhões de won por cada família, e então chegará a 7 biliões de won.   


Uma vez que esta é a era da unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, devemos estar 


preparados para fazer isto.  Derramando lágrimas, suor e sangue, fazei uma grande quantia de 


dinheiro e então abri uma conta bancária sem os vossos maridos saberem. O que é que disse há 


pouco? O que é que quero que façais sem o conhecimento dos vossos maridos? Uma conta bancária. 


Deveis abrir uma conta bancária. (235-126, 1992.8.29)   


   


Começámos em 1978, assim agora é o 14º ano. Este trabalho tem-se vindo a desenvolver há 14 anos. 


Se todos já tivessem feito este trabalho com um coração de desespero, como teria sido maravilhoso! 
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Se tal tivesse acontecido, então tudo seria conectado pelas actividades de implantação a nível local, 
centradas na Igreja da Unificação. Centrados na fundação da Igreja da Unificação, organizamos tudo 


até às aldeias, de forma a fazermos a implantação ao nível local. Centrados nos homens, 


organizámos conferências nos distritos, comunidades locais e bairros. Distribuímos o Principio 


Divino e um livro chamado "A Esperança do Mundo", em meu nome, a todos os 120.000 líderes dos 


bairros. Talvez mesmo até alguns de vós que também estais aqui hoje recebestes estes livros. Apesar 


do facto de tudo isto ter sido feito, ainda assim todos os homens fracassaram na sua responsabilidade. 


Não se preocuparam e pensaram que isto era apenas algum tipo de jogo. Então, porque os homens 


fracassaram a sua responsabilidade, as mulheres têm de a realizar. Aconteça o que acontecer, têm de 


fazer isto.     


As mulheres não devem estar apenas preocupadas com o sustento das suas próprias casas. Por favor, 


notai que mobilizei as mulheres, com base na Federação das Mulheres. Será esta mobilização devida 


ao poder de seres humanos? No princípio, quando primeiro disse que teríamos uma conferência de 


iniciação para a Federação das Mulheres Asiáticas de Paz Mundial (AWFWP), todas as pessoas 


ficaram com os olhos abertos, e os nossos próprios membros da Igreja da Unificação opuseram-se 


dizendo que as mulheres não podem fazer nada e que as mulheres da AWFWP não podem fazer 


nada. Entretanto, a Verdadeira Mãe avançou e a oposição desfez-se. Ao ver o ambiente, os membros 


não puderam opor-se mais. Então, declarei a chegada da era das mulheres. Fiz esta declaração, 


porque o tempo estava maduro para o fazer. Esperai e vede se agora a era das mulheres chegou, ou 


não. (233-111, 1992.7.31)   


   


Como as actividades de implantação a nível local começaram em 1978, isto significa que já 


passaram 14 anos. Estivemos 14 anos a fazer a implantação a nível local para esta era. O conceito de 


igreja-lar é o conceito de actividades de implantação a nível local. Porque estáveis a começar a 


deixar a igreja-lar, eu mudei um pouco a descrição e fi-los avançar com base nas actividades de 


implantação a nível local. Nós gastámos 7 anos seguidos doutros 7 anos, assim se passaram 14 anos. 


O meu plano era estar preparado e ter iniciado isto antes, mas os líderes da Coreia não 


compreenderam isto e não puderam cumprir a sua responsabilidade. Os homens falharam duas vezes, 


então as mulheres têm de o fazer a partir de agora. (237-65, 1992.11.11)   


   


Quando for realizada uma eleição unificada da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, o que acontecerá 


a este país da Coreia do Sul? Eu não sou uma pessoa incompetente. Já estou a preparar tudo para 


esse dia, e por isso estamos a fazer as actividades de implantação a nível local. Já vos treinei nisto 


por várias vezes. Esta é a razão por que precisamos das mulheres.  (206-70, 1990.10.3)   


   


As mulheres têm de se encarregar dos soldados do regime Norte Coreano. As mulheres têm de se 


encarregar dos diabos desta terra. Desse modo, os homens podem derrotar os diabos no mundo 


espiritual. Precisamos de empregar uma estratégia dupla. Os espiões da Coreia do Norte vêm aqui e 


vivem sob a protecção das mulheres. Eles vivem sob a protecção de uma mulher. Os homens podem 


não o querer, mas as mulheres mantêm-nos escondidos. Para vencermos, temos de fazer as 


actividades de implantação a nível local. Agora compreendeis muitas coisas.   


Nenhum de vós sabe quando vos darei um certo comando e uma certa missão. Se disserdes que a não 


podeis fazer, então sereis postos na prisão. Isto não é um campo de recreio. Este é o caminho para 


decidir a vida e a morte. Não são actividades para ganhar um salário e viver bem. Não é o lugar para 


trazer inúteis e alimentá-los. Precisais compreender isto. Este é o lugar para formar a unidade de 


combate elite do Céu. (180-121, 1988.8.7)   


   


Compreendeis as actividades de implantação a nível local, não compreendeis? Falei sobre a igreja-


lar nestes últimos 14 anos. Gastei muito dinheiro para vos educar. Nestes últimos cinco anos, falei 


sobre actividades de implantação a nível local. Pus os homens a fazê-las, mas, porque falharam 


miseravelmente, não tenho outra escolha senão pôr as mulheres na tentativa final. (238-305, 


1992.11.22) 
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CAPÍTULO IV 


 


Necessidade de Trabalhar como Messias Tribais 


 


1. Agora é o Tempo para a Unificação do Norte, Sul, Este e Oeste   


 


Passei por sofrimentos ao longo da minha vida, para criar a fundação para um movimento para a 


unificação do Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Espero que sejais entusiasticamente activos e 


corajosos, agora que será muito mais fácil com o ambiente já criado. Deverá haver alguém que se 


oponha ao movimento da unificação Norte-Sul; tendes de mudar as suas mentes mesmo que tenhais 


de fazer demonstrações em frente deles. (149-170, 21.11.1986)   


   


Pensais que sereis capazes de alcançar a meta da Unificação do Norte e do Sul trabalhando 


confortavelmente na Coreia? Esta é a linha de frente, a linha de frente do mundo. Este é o ponto 


focal do mundo. Então, vejo que todo o tipo de fenómenos está a acontecer aqui, baseado na vontade 


de Deus. O mundo espiritual trabalhará quando puderdes unir e influenciar completamente o Sul da 


Coreia, não trabalhará? Quem mais pode compreender tais coisas? (165-215, 1987.5.27)   


   


Deveis ser activos, mesmo que não tenhais dinheiro. Deveis vender até mesmo a vossa casa se 


tiverdes falta de dinheiro. Só se o fizerdes é que Deus vos protegerá e será responsável pelo vosso 


futuro. É aqui que reside o problema. Não sejais dependentes do dinheiro ou da organização 


estruturada. O dinheiro que não faz Deus feliz é veneno. Acabareis na ruína. Precisais duma devoção 


sincera. A partir de agora, deveis trabalhar derramando mais lágrimas que as que derramastes na 


igreja. Isto é simples. Estou a dizer que deveis chorar mais para a unificação da Coreia do Norte e da 


Coreia do Sul, que o fizestes quando orastes na igreja. (166-183, 1987.6.5)   


   


Quando pensamos em como fazer um sistema unificado, deve haver outro tipo de pensamento 


unificado que, de um ponto de vista filosófico, pode ir além das estruturas da democracia e 


comunismo, e os digere. Pode-se concluir que um sistema unificado deve ser estabelecido baseado 


numa tal fundação lógica. A Coreia é um modelo para a criação de um sistema unificado. A 


Federação para a Unidade do Norte, Sul, Este e Oeste no mundo tomou a forma da Federação de 


Cidadãos na Coreia. A própria Coreia tornar-se-á um modelo para o mundo. Se o mundo seguir esse 


modelo, tudo mudará para um sistema global unificado. (173-67, 1988.1.3)   


   


Agora o problema do futuro será como mover o mundo. Para o fazer, primeiro, precisamos de uma 


ideologia bem desenvolvida segundo, de uma organização mais forte, e terceiro, de actividades 


comunais. Então, temos de confrontar o comunismo com uma habilidade organizacional e vitalidade 


de actividade mais forte que a do comunismo. Além disso, se desenvolvermos um pouco mais 


devemos tornar-nos sistematizados. (15-94, 1965.9.30)   


   


A Federação de Cidadãos para a Unificação do Norte e Sul da Coreia é um movimento para a 


unificação. Através desta organização, as pessoas da nação unem-se e trabalham activamente para a 


unificação do Norte e do Sul. Tendes de mobilizar todos os sessenta milhões de pessoas para isso. 


Os sessenta milhões de pessoas têm de se tornar um. Se um corpo unificado representativo de 


seiscentas mil pessoas se mover para o novo Éden e se expandir para seis milhões ou mesmo até 


sessenta milhões de portadores da bandeira unificada, o mundo mover-se-á directamente para o 


Reino do Céu na terra. (163-24, 1987.4.18)    


   


No nosso movimento da Igreja da Unificação, temos a igreja, a Federação Internacional para a 


Vitória Sobre o Comunismo (FIVOC), a Federação de Professores e Estudantes para a Unificação da 


Coreia do Norte e da Coreia do Sul, e a Federação de Cidadãos para a Unificação da Coreia do Norte 


e da Coreia do Sul. O que é que todos estão a tentar fazer? Só é a reunificação de Coreia. Não é 
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apenas libertar o Norte e Sul. Estão a trabalhar para libertar a humanidade e libertar Deus. Baseado 


em quê? Baseado no verdadeiro amor. Isto é algo que deveis saber. (166-155, 1987.6.5)   


   


O movimento para a reunificação da Coreia é para unir o Norte e Sul com base no pensamento 


tradicional de Deus. E depois todas as pessoas da nação têm de estabelecer a nação divina com a 


nova ideologia para estabelecer um país. (163-165, 1987.5.1)   


   


Esta é a questão. Como soldados valentes que estão a lutar a batalha final para determinar a última 


vitória ou derrota da história, a questão é quão fortes e corajosos podeis ser face à próxima batalha e 


guerra feroz? Quanto podeis superar? Podeis ser lutadores esperançosos e valentes que podem 


determinar-se uma vez mais até mesmo ao ponto onde a vida e a morte se cruzam? Podemos digerir 


o comunismo, se tendes o desejo de viver e lutar novamente até mesmo na estrada da morte, ou a 


filosofia pessoal de que, se não o puderdes realizar agora, lutareis novamente depois de reavivardes. 


(61-35, 1972.8.20)   


   


Ainda há aqueles que não conhecem a igreja da Unificação, correcto? Isso significa que não 


cumpristes as vossas responsabilidades. Embora haja pessoas que descansam confortavelmente e 


procuram o caminho fácil, não há quem possa tornar-se responsável pelas pessoas desta nação. 


Mesmo que os meus ossos se desfaçam em pedaços, terei de ir porque as pessoas aqui nas 


montanhas, nos vales e nas aldeias almejam alcançar as minhas mãos de devoção cheias de sangue e 


suor. Para não falhar em o conseguir, terei de tocar um sino e juntar todas as pessoas num lugar e 


formar uma frente unificada. Caso contrário, não há nenhum modo de cumprir o plano, nem mesmo 


através de conferências para a unificação do Norte e Sul. Tendes de ocupar a posição sujeito e 


pavimentar o caminho. (61-237, 1972.8.31)   


   


Agora, qual é o tipo de tempo em que vivemos? Estamos na hora da partida dos Israelitas do Egipto 


para a Terra Prometida de Canaã. Por isso, tendes de anunciar, sem dormir e dedicando o vosso 


esforço supremo, às pessoas de Israel que vivem na terra do Egipto, que têm de deixar as suas casas 


num determinado momento. Aqueles que o sabem e não dizem aos Israelitas, serão castigados para 


sempre. Porque agora entrámos no período em que começa a partida para a Terra Prometida de 


Canaã, somos responsáveis por notificar todos os 30 milhões de pessoas, quer elas decidam partir ou 


ficar. Esta é a razão por que desenvolvemos um movimento de âmbito nacional, e por isso, não 


deveria haver ninguém que ainda não conhecesse a Igreja da Unificação. (61-237, 1972.8.31)   


   


A questão será em como manter a nossa posição sujeito, para que possam sair do caos as pessoas de 


fé religiosa na Coreia, os Coreanos residentes no estrangeiro e a própria República da Coreia, os 


quais devem tentar encontrar o caminho para a última intersecção a nível mundial. Não deveis ficar 


indecisos. Deveis poder discernir entre sujeito e objecto e ocupar e tomar uma posição onde Deus é 


claramente o sujeito e os homens são os objectos. Então estamos a avançar para a era sufocante da 


transição. Agora estamos nesse momento. (65-152, 1972.11.5)   


   


Para que o Norte e Sul se tornem um, o governo do Sul deveria prover alimento ao Norte com um 


amor maior que o amor pelo seu próprio povo. Actualmente, a província de Jolla e a província de 


Kyung-sang estão a lutar por poder político. Como é que podem ser unificados o Norte e o Sul? Não 


há caminho. Será tudo arruinado. Embora não queirais ouvir-me dizer tais palavras, ainda as direi 


porque são a verdade. (168-230, 1987.9.20)   


   


Tendes de obedecer à vontade do Céu. A Coreia perderá o seu lugar, se deixar fugir a fortuna dos 


indivíduos, da nação e da Ásia. A Coreia deveria ser uma nação que podia estar em sintonia com a 


fortuna da Ásia, em paralelo com a fortuna divina. A Coreia deveria obedecer à vontade do Céu para 


ser protegida por ele; caso contrário irá arruinar-se. Concluí que tendes de aprender comigo embora 


digais que já sabeis esse caminho. Hoje passa-se o mesmo. (168-230, 1987.9.20)   
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Uma vez unificados, o Norte e o Sul, a Coreia deverá tornar-se uma nação que se vai sacrificar pela 


causa do mundo e se vai colocar orgulhosamente na linha de frente, deixando ficar uma tal tradição 


filosófica. No caso, de até mesmo a Coreia e o seu poder perecerem, a filosofia do seu povo 


permanecerá longamente para além dos séculos XX e XXX, como o povo que pode conduzir 


seguramente o mundo. Isto é algo que deveríeis saber. (56-273, 1972.5.18)   


   


Acreditais que a unificação do Norte e Sul pode ser realizada através do comércio? Não, não pode. 


Até mesmo a ideologia do comunismo se debilitará e destruirá pelo amor de Deus. Embora não o 


soubéssemos até agora, se tivermos um coração de amor, a unificação do Norte e Sul não será um 


problema. Também os problemas entre o Este e Oeste e o Norte e Sul podem ser solucionados 


completamente com o amor de Deus. Quando, centrados no ideal de Deus, este mundo ideal digere a 


nação, e a nação, por seu turno digere a raça, e a raça, a família, e a família, o indivíduo, então, um 


ambiente de paz eterna será estabelecido. Nesta altura, a utopia virá seguramente à terra.  (143-285, 


1986.3.20)   


   


A meta deste período é a unificação da Coreia do Norte e da Corei do Sul. Deus espera a formação 


de uma base nas vossas famílias, nação e mundo, onde Ele pode entrar no Seu Sábado sagrado ao 


unificar o Norte e Sul da Coreia. Então com que é que ides atender Deus? Não há mais nada. A 


unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, a integração ideal de culturas Orientais e 


Ocidentais, e a libertação do Céu e inferno ocorrerá quando a pessoa criar um ambiente centrado 


num amor maior que aquele pelo seu pai e mãe, marido ou esposa, e filhos, e desejar construir um 


altar de sacrifício centrado nesse amor. Nunca poderá ser resolvido sem amor. O amor é a chave.  


(170-103, 1987.11.8)    


   


A unificação mundial será cumprida automaticamente quando a unificação do Norte e Sul da Coreia 


for realizada. Pensais que a força militar e a força dos braços trarão a unificação? Claro que não 


trarão. Sou a pessoa que poderia organizar o que fosse necessário, se apenas a força militar fosse 


tudo aquilo que é preciso. Porém, porque a unificação não será certamente alcançada com poder do 


exército, estou a difundir as minhas palavras desta forma. (142-318, 14.3.1986)   


   


Será que os nossos líderes políticos amam a nação? Sem perceberem o que se passa com o país, os 


partidos de Min Jung e Shin Min ainda estão a lutar para conquistar a posição do presidente. Que 


eles tentem fazê-lo! Tudo desaparecerá eventualmente, dissolvendo-se como bolas de sação, porque 


eles não têm o coração para amar viver sinceramente com as pessoas. Se a pessoa for um líder 


incapaz de amar as pessoas, então não poderá escapar ao julgamento das pessoas e da história. (148-


275, 1986.10.11)   


   


A Coreia do Norte e a Coreia do Sul não se podem unir como estão. Precisamos de patriotas que 


lutam sem dormir e possuem corações determinados, desejando superar todos os obstáculos. A 


unificação do Norte e Sul da Coreia começa com vós que pensais: "quero verdadeiramente viver 


junto, gostaria de morrer junto se tiver de morrer, e viver junto se tiver que viver, gostaria de morar 


junto com os nossos antepassados e espíritos no mundo espiritual.” (148-277, 1986.10.11)   


   


A razão por que a Coreia do Norte vive em conflito é porque se tornou uma sociedade fechada. 


Porém, quanto mais conheceis a situação, mais lamentável parecem as pessoas sob aquela sociedade. 


O comunismo é o inimigo, e não as pessoas. Quando chorais com lágrimas, ao contemplar a Coreia 


da Norte, por aqueles compatriotas que vivem miseravelmente, simpatizais com a sua situação, e 


jurais aparecer perante eles, tendo preparado um dia de libertação e podendo desenvolver um plano 


para a unificação, então o dia para ir para a Coreia do Norte não está longe. (148-268, 1986.10.11)   
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Onde começar a unificação é a questão. Com quê e donde alcançareis a unificação da Coreia do 


Norte e da Coreia do Sul? Fá-lo-eis com o punho ou poder? Se fizerdes o Norte ceder pela força, 


então haverá outra batalha mais tarde quando eles se fortalecerem em poder. Não podeis alcançar a 


unificação por tal caminho. (148-268, 11.10.1986) 


 


Embora moreis no Sul, o caminho para unir só se abrirá quando verdadeiramente desejardes viver 


juntos com os do Norte e vos tornardes unos com eles. (148-268, 1986.10.11)   


   


"Gostaria de viver junto." O que pensais ser o denominador comum para aqueles que dizem isto? 


Não é o poder. O poder não pode transcender a história. É apenas para um determinado tempo. Então 


é o conhecimento? O mundo do conhecimento avança, não é verdade? Gostaríeis de “viver junto” 


para sempre no mundo do conhecimento? Sabemos sem dúvida que não podemos viver juntos com 


conhecimento ou dinheiro. Deste ponto de vista, qual é o denominador comum que pode ser aceite, 


quer esteja no topo ou o fundo, na esquerda ou na direita, e num lugar que transcende o passado, o 


presente e o futuro? Este é o amor. (148-260, 1986.10.11)   


   


Quando pensamos em como vivemos ou como navegamos pela vida, percebemos que deve haver 


algum princípio fundamental ou base para nos guiar. Isto aplica-se a todos, como a crianças, sujeitos 


leais, santos, e filhos e filhas divinos. Este é o coração que deseja estar junto, viver junto. É o desejo, 


ao longo da nossa vida, estar junto transcendendo o topo ou fundo, frente ou traseira, esquerda ou 


direita, dia ou noite. Temos de chegar a uma tal conclusão. (148-258, 1986.10.11)   


   


Que vamos fazer ao viver numa nação onde o Norte e Sul estão divididos entre si, ao longo do 


paralelo 38º? É um desafio, a forma como vamos solucionar este assunto. Quer dizer, temos de 


sofrer mais que as pessoas Norte Coreanas, e mais que as pessoas Sul Coreanas. Pelo sofrimento, o 


nosso patriotismo que abrange a nação será solidificado. A maneira como é dirigido tornar-se-á o 


atalho para salvar a Coreia. Esta é a solução. O mesmo se passa para a unificação do mundo do mal e 


do mundo do bem. Têm de aparecer sujeitos leais que são mais fiéis que os sujeitos leais do mundo 


do mal. Esta história destroçada pode ser restaurada quando uma pessoa puder demonstrar uma 


submissão mais forte ao mundo do que a dos nossos antepassados leais. É este o meu ponto de vista. 


(61-125, 1972.8;13)   


   


O Norte e o Sul estão agora a cruzar caminhos. Porque os dois estão na posição de direcções opostas, 


um a querer ir para o sul e o outro a querer ir para o norte, as suas metas são diferentes. Este é um 


problema sério ao pensar em como os unir. Quem vai conduzir esta missão? O Norte contestará se o 


Sul conduzir a missão, e o Sul contestará se o Norte a conduzir. Desmoronará novamente se cada um 


aderir a si mesmo. A questão é como resolver este assunto. Tem de haver um Coreano que ama a 


Coreia do Norte mais do que qualquer outro no Sul. É a única solução. O plano para a unificação só 


pode ocorrer quando houver alguém que é mais leal que qualquer outro no Sul, e alguém que é mais 


leal que qualquer outro no Norte. Há qualquer outro caminho? Não há outro caminho excepto este. 


(61-125, 1972.8.13)   


   


Agora queremos a unificação do Norte e Sul da Coreia, mas qual é a solução para a unificação do 


Norte e do Sul? A não ser que seja provida uma solução claramente definida, a Coreia do Norte e a 


Coreia do Sul não podem ser unidas. Não pode acontecer se o Norte ou o Sul disserem 


simplesmente: “Tendes de fazer aquilo que dizemos”. Não podem ser unificados se ambos tiverem 


de perder algo. É possível quando houver uma vantagem para ambos. Não é assim? Nem sequer o 


homem e mulher se podem tornar um depois do casamento, se forem uma desvantagem um para o 


outro. Então, eles têm de encontrar algo que possam ganhar um com o outro. (61-73, 1972.8.27)   


   


Não se deve tentar levar a Coreia do Norte a submeter-se, usando o poder militar Sul Coreano. 


Deveríamos ter uma fundação filosófica mais forte que a deles. Deveríamos ser pessoas habilidosas 
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para fazer o Norte ceder naturalmente e ter a força filosófica de amar a nossa nação mais do que eles 


amam a sua, e amar Deus mais do que eles amam o comunismo. Caso contrário, não poderemos 


absorver a Coreia do Norte. Com base no nosso carácter, deveríamos impressioná-los com a nossa 


visão diária de vida, o nosso estilo de vida e história pessoal. A não ser que os possamos ultrapassar, 


não podemos ganhar aqueles que estão armados com a ideologia do comunismo.   


Não podemos restaurar a nação Caim, sem um ambiente que os possa influenciar. Além disso, se a 


nação Caim não puder ser restaurada, então a nação de restauração, que se poderia tornar a nação 


terrena centrada na nação Divina, não será estabelecida. (46-123 1971.8.13)   


   


Se Deus alimentasse pensamentos de vingança, pensando em Satanás como oponente e inimigo, 


então Ele nunca poderia ocupar o ápice da vitória. Deste ponto de vista, Deus abriu a estratégia de 


amor ao dizer: “Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos!” A observação final dos 


ensinamentos de Jesus também é: “Amai os vossos inimigos”. (O Caminho da Unificação – 595, 


3.4.1983)   


   


Tendes de estabelecer a condição de os ter amado, até mesmo se o mundo vos persegue, até mesmo 


se terminardes enfrentando um inimigo global. Deus e as pessoas de todas as religiões que estão a 


tentar ser os filhos de Deus são apanhados nisto. O ensinamento, “Amai os vossos inimigos” é a 


grande verdade. Embora o conteúdo seja simples, ninguém soube que aqui está a linha divisória 


entre Deus e Satanás. (O Caminho da Unificação 595)   


   


Qual é a nossa esperança? É a unidade. Porém não é a unidade centrada na Igreja da Unificação. Por 


isto, quero dizer a unificação do Norte e Sul centrada no sacrifício da Igreja da Unificação. (56-283, 


1972.5.18)   


   


Qual é o caminho que a Igreja da Unificação está a tentar seguir? É o caminho da unidade. 


Unificação é o ponto chave. (90-64, 1976.12)   


   


2. O Significado da Proclamação de messias tribais   


   


Eu proclamei a era dos messias tribais. Porquê? É porque a Coreia me traiu. Então, deve ser 


restaurado por indemnização. Eu restaurei a traição da América por indemnização, mas tenho de o 


fazer novamente. Não é verdade? (188-59, 1989.2.16)   


   


Sabeis porque é que proclamei os messias tribais para o mundo, aqui na Coreia? É porque voltei à 


Coreia e agora conectei a Coreia a todas as nações. Imaginai a mobilização de espíritos no mundo 


espiritual cujos olhos são completamente abertos em antecipação da libertação, e que estão a dizer 


que chegou o tempo certo para voltar à terra para indemnizar milhares ou dezenas de milhares de 


anos de história. Assim, se eu não estabelecer todas estas pontes para conectar o mundo espiritual à 


terra, estaria isso certo? Agora nos níveis nacional e mundial...Porque tudo se desmoronou, não há 


nenhum lugar para mim. Para criar um lugar, tive de mandar sair as famílias abençoadas como 


messias tribais e mandá-las estabelecer os padrões ancestrais de três gerações: perfeição de Jesus, 


perfeição de si próprio, e perfeição de Adão. Nesta fundação, foi criado um ambiente no qual eu 


poderia trabalhar. Esta é a razão por que proclamei o messias tribal. A unificação do Norte e Sul da 


Coreia não acontece automaticamente. Só é possível depois de tentar todas estas coisas. Uma vez 


que estejam conectadas ao nível familiar e ao nível tribal, unir-se-ão então ao nacional, e então a 


Igreja da Unificação e o governo deverão tornar-se um. (219-97, 1991.8.25)   


   


Uma vez que a missão de Jesus não foi completada, confiei-vos serem messias tribais e abençoar os 


vossos próprios pais que se tinham casado como desejaram, tal como Adão caído. Devido à graça de 


Deus, chamada “Bênção”, os vossos pais podem ser elevados à posição de pais não caídos. Isto é 


maravilhoso! É como um sonho! Proclamei os messias tribais para realizar isto.   
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Jesus proclamou ser o messias tribal. Jesus foi enviado sozinho para ser messias tribal e nacional. 


Porém, eu anunciei como messias tribais mais de 25.000 famílias abençoadas do mundo. Pensai 


nesta grandiosidade. (228-173, 1992.3.27)   


   


Embora a Igreja da Unificação Coreana e a Igreja da Unificação Japonesa se tivessem tornado unas, 


como Caim e Abel, todas as organizações de mulheres ligadas à Igreja da Unificação, como a 


Federação Internacional para a Vitória sobre o Comunismo, Federação de Cidadãos para Unificação 


do Norte-Sul, e assim por diante, deveriam se sacrificar pelo movimento unificado das nossas 


mulheres como pólos positivos. Onde se sacrificam? Devem encontrar a família, mas a partir de 


onde? Devem começar da família. Proclamei os messias tribais para promover isto.   


Os homens foram enviados no meu lugar, e se estes homens escolherem quatro mulheres treinadas 


para os ajudar, eles podem tornar-se os reis tribais dessa nação. Então, estas mulheres podem ser 


enviadas para pôr todas as pessoas, até mesmo todos os homens, em ordem. Tudo vai ser feito pela 


educação. (230-287, 1992.5.8)   


   


As realizações na terra são também realizações no Céu. Chegou o tempo em que a realização na terra 


pode ser colhida como vitória divina. Através de todas as cerimónias realizadas hoje, no nome de 


Verdadeiros Pais, centradas em Jesus no mundo espiritual, e centradas nos Verdadeiros Pais do 


mundo unido espiritual e físico, estes dois mundos foram unidos. Eu proclamei os messias tribais 


como a era para que os dois mundos avancem e expandam o mundo novo, através da relação de 


sangue da família centrada no verdadeiro amor. Foi-vos dado o período para indemnizar todas as 


dívidas.    


O coração do noivo pode ser enxertado sobre a fundação da noiva e família, quer dizer, a verdadeira 


família centrada na esfera de Eva, Caim e Abel que podem receber isto. (246-136, 1993.4.7)   


   


A não ser que o messias tribal estabeleça a ponte que liga ao messias familiar, então a oportunidade 


para uma pessoa ser renascida será bloqueada. Porque estava consciente de tudo isto, proclamei os 


messias tribais para libertar a humanidade. Este é um evento revolucionário mundial. É um 


privilégio especial e graça. (265-136, 1994.11.20)   


   


3. A Razão para Dar a Responsabilidade como Messias Tribais   


   


Quem são os messias tribais? Os messias tribais são senhores de verdadeiro amor. Tornarem-se 


senhores de verdadeiro amor, era a esperança de Jesus, de Adão e Eva, e Deus. Então, todos devem 


ser senhores de verdadeiro amor e seguir em frente. Então tudo será realizado. Ser messias tribais 


significa ser os antepassados tribais. (182-98, 1989.1.3)   


   


O que é um messias tribal? Em resumo, é a pessoa que promove o pai e mãe aos lugares de rei e 


rainha. Através do messias tribal, podereis voltar à pátria original na nação divina que é a pátria 


original onde nascestes do amor dos vossos pais. Se não cumprirdes isto, não haverá qualquer pátria. 


Sem pátria, não pode haver os pais. Ao estabelecer a pátria, as terras natais de todas as pessoas que 


habitaram a Coreia tornar-se-ão parte do reino divino. Então todos os locais de nascimento na terra 


da humanidade pertencerão ao reino divino, e herdareis a posição de pais não caídos. (194-121, 


1989.10.17)   


   


Tendes de saber que messias tribal é o guarda de protecção de uma geração centrada na tribo que 


guia as pessoas para a pátria. É tal como Moisés que era o guarda de protecção do Êxodo. O messias 


tribal não foi anunciado sem um propósito. Moisés conduziu o Êxodo sem qualquer conhecimento 


anterior. No vosso caso, sabeis tudo em detalhe. Sabeis tudo teoricamente. Tendes de ir e procurar a 


vossa pátria.   


Não obstante, o facto de vós não poderdes entrar na vossa pátria sem encontrar Caim é um facto do 


Princípio. Porque a tribo do irmão mais velho ainda permanece no mundo satânico, tendes de salvar 
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o irmão mais velho para que venha à vossa tribo. Tendes de o fazer porque, caso contrário, irá para o 


lado de Satanás. Caim pode salvar a sua própria família alargada quando voltar à sua pátria e tornar-


se uma protecção depois de ser salvo. Caso contrário Satanás levará o vosso pai e mãe, até mesmo 


que lhes tenhais dado testemunho. Eles serão arrastados. Uma vez que há um tal risco, Deus não teve 


outra escolha senão conduzir uma tal providência. Até mesmo se derdes testemunho ao vosso pai, 


mãe, toda família e a toda terra natal, serão todos novamente afastados. (102-264, 1979.1.14)   


   


A primeira tarefa como messias tribal é fazer com que o vosso pai e a vossa mãe se tornem tal como 


Adão e Eva antes da Queda. Então a seguir vem a terra natal. O direito do rei é restaurado ao 


estabelecer a terra natal. Quando tal acontece, não terminará tudo? Tudo deverá ser incluído. 


Primeiro o messias tribal tem de ocupar uma posição semelhante aos pais, e restaurar a terra natal, e 


então restaurar o direito do rei. Então, todos os que nasceram quer na União Soviética ou na América, 


todos irão ter uma terra natal no reino divino.   


Tendes de ter pais no reino divino para terdes uma terra natal no reino divino. A missão do messias 


tribal é fazer os pais pertencerem ao reino divino. (194-121, 1989.10.17)   


   


Deveis ocupar a posição vertical para vos tornardes o filho ou filha de Deus. Entrareis na posição 


original, a posição de um filho, depois de terdes uma posição em que dominastes todas as 


experiências do Norte-Sul-Este-Oeste, antes e depois, esquerda e direita, para cima e para baixo, e 


Deus possa dizer que experimentastes e dominastes tudo. Satanás está a fazer todos os esforços para 


vos bloquear de entrar na posição original. Contactar com o amor de Deus é o que Satanás mais teme. 


Não é o dinheiro nem o poder. O poder não é necessário perante Deus. Porque Deus é omnisciente, 


não necessita de conhecimento. Que conhecimento precisa um ser Todo-Poderoso se ele é o rei do 


conhecimento? (198-260, 1990.2.4)   


   


Em lugar de Deus no Céu, que está na posição vertical, estou a enviar messias tribais 


horizontalmente  Este é o meu empreendimento actual. Os messias tribais serão certamente 


enxertados no sólido domínio mundial e mundo vertical, mesmo que eu morra agora. Esta é a razão 


por estou a enviar os messias tribais para se tornarem os antepassados de famílias Abel.   


Estes antepassados têm a semente da vida. Porque os messias são pais, têm as sementes. A vossa 


família e mãe e pai receberam a semente do mundo satânico. Porém, podeis usar esta semente de 


vida para irdes onde quiserdes. (198-267, 1990.2.4)   


   


Ao comprimir as vitórias das falhas restauradas do Judaísmo, do Cristianismo, e da Igreja da 


Unificação e ao combinar isso com as bênçãos do Budismo, Confucionismo e outras religiões, é 


formado um núcleo consolidado. Esta é a vossa herança. Esta é a essência da posição do messias 


tribal. Não precisais de vos preocupar com a nação. Também não há qualquer necessidade de vos 


preocupardes com o mundo. Tudo aquilo com que precisais de vos preocupar é a vossa família. 


(198-270, 1990.2.4)   


    


Para restaurar a vossa tribo, tendes de completar a vossa responsabilidade como messias tribais. 


Nunca foi dada uma tal directiva na história. A posição do messias tribal é a posição dos segundos 


verdadeiros pais, que é melhor do que a posição de Jesus. Há um grande valor ao receber uma tal 


posição. Nada o pode substituir. (217-125, 1991.5.12) 


  


Porque é que todos devíeis completar a vossa porção de responsabilidade como messias tribais? A 


primeira razão é porque tendes de salvar os vossos pais. Os vossos pais estão na posição do primeiro 


Adão, e vós estais na posição do segundo Adão. Então, tendes de cumprir a missão de Adão, ao 


restaurar e recriar os vossos pais. A segunda razão é porque precisais da pátria. Obtendes a vossa 


pátria ao cumprir a vossa missão como messias tribais. Afinal de contas, a perfeição da família de 


Adão é a razão última por que deveis cumprir a vossa porção de responsabilidade como messias 


tribais. Para ser concreto, tendes de educar a vossa tribo. (217-125, 1991.5.12)   
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Agora tendes de corrigir as vossas raízes. O vosso pai e mãe seguiram errados ao abandonar as suas 


raízes originais.  O primeiro filho também seguiu errado. Então, tendes de os fazer voltar para trás 


com base no direito original dos pais e do primeiro filho que é centrado nos Verdadeiros Pais e 


verdadeiros filhos e filhas. Uma conexão não será feita automaticamente, de modo simples. Só 


depois de vos inverterdes 180 graus e enxertardes nas verdadeiras raízes é que podeis começar de 


novo. Então, tendes de voltar à vossa pátria e tornar-vos os novos antepassados para a vossa 


linhagem. Tendes de entender que este é vosso destino final. (178-99, 1998.6.1)   


   


Como é que os messias tribais são nomeados? Há muito tempo, Jesus enviou-os para o mundo físico 


a partir do mundo espiritua, por um processo vertical. Porém, eu enviei milhares de famílias tipo-


messias que podem representar o Céu perante as suas tribos. Agora nada irá dar errado. Anunciei o 


tempo dos messias tribais no dia 3 de Janeiro de 1989, às 2:30 da tarde. (185-238,1989.1.8)   


 


Os membros da Igreja da Unificação são a tribo. É onde gravita a nossa linhagem. A tribo deverá ser 


comovida até às lágrimas se eu chorar, e ficar feliz se eu estiver feliz. Estamos conectados pelo 


sangue. Somos a raça que se uniu para estabelecer o novo reino divino, para além das cinco raças e 


dos vários padrões nacionais com diferentes antecedentes culturais. A criação do reino divino 


manifestar-se-á, quando esta raça se tornar divina. E a criação do mundo abrir-se-á, quando 


vivermos como um povo da nação divina, com o Reino do Céu e terra cósmico ligado com o topo 


desse mundo. (168-136, 1987.9.13)   


   


Abençoei-vos. A bênção significa uma posição melhor do que a de Jesus. Satanás não pode levantar 


falsos testemunhos contra aqueles que são abençoados. Não podem ser feitos falsos testemunhos 


contra homens e mulheres. Porque é assim? É porque a linhagem da Bênção está ligada aos 


Verdadeiros Pais.   


Neste caso, Satanás não vos pode acusar em qualquer dos níveis seguintes: indivíduo, família, raça, 


nação, e mundo. É assim que Deus vê. De modo algum Satanás vos pode acusar falsamente. Este é o 


estado de ser totalmente livre. Esta é a razão por que vos anunciei os messias tribais neste tempo. 


(189-147, 1989.4.1)   


   


Que significa que vos anunciei que deveis tornar-vos messias tribais? Significa que Deus vos apoiará 


quando cumprirdes a vossa responsabilidade em meu lugar. No passado, quando a Igreja da 


Unificação estava a enfrentar dificuldades e a abrir caminho, o mundo espiritual ajudava-nos. Estou 


seguro que a mesma ajuda ainda nos está a ser dada hoje. Durante aquele tempo de oposição, Deus 


guiou a Igreja da Unificação e ajudou-a a passar à era da restauração tribal. Mas agora podemos 


prosseguir o desenvolvimento, porque não há qualquer oposição. (185-240, 1989.1.8)   


   


Estou a anunciar, com a autoridade divina do reino celestial, a qualificação da vossa família 


restaurada, que Adão e Eva caídos falharam em alcançar. Este é o propósito da proclamação de 


messias tribais. (193-308, 1989.10.8)   


   


Terra natal. Agora também gostaria de ir para a terra natal. Não quero morar aqui em Seul. A terra 


natal do Rev. Moon aparecerá automaticamente quando os membros da Igreja da Unificação 


Coreanos estacionados no estrangeiro voltarem para as sua terras natais e praticarem actividades da 


terra natal, e quando aquela influência ultrapassar o regime Norte Coreano. A meta será alcançada 


sem lutas. A maré pode encher e fluir através da minha terra natal. Então, a missão das famílias da 


Igreja da Unificação é estabelecer a terra de Canaã, a terra natal dos nossos corações, devotando-nos 


mais profundamente que a facção de Kim Il-Sung. Esta é a razão por que hoje vos estou a dizer para 


serdes messias tribais. (187-193, 1989.2.5)   
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Dei-vos o título de messias, messias tribais! Então, que deveríeis fazer? Que deveríeis fazer como 


messias? Preparei tudo o que podereis precisar para vos tornardes o messias nacional, o messias 


mundial e o messias cósmico. Preparei tesouros do tamanho de uma montanha para vós. Herdareis 


toda esta montanha de tesouros quando vos tornardes messias. Tudo vos será legado tal como a água 


flui através de tubos de água que estão conectados. (189-247, 1989.4.9)   


   


Pensais que o messias tribal é uma coisa trivial? Embora este Rev. Moon inteligente tenha 


sacrificado toda a sua vida para completar a missão como um messias, estou envergonhado por não 


me ter sacrificado mais. Para vós, o nome de messias tribal deve ser bastante interessante. Podeis 


ocupar uma posição mais valiosa que Jesus. Além disso, até mesmo aqueles que foram contra e 


amaldiçoaram a Igreja da Unificação podem ser elevados até à posição de Adão antes da Queda. 


Como pode haver uma tal coisa neste mundo? Aquele Moon, conhecido deste modo, que agora 


mesmo vos fala, realizou tudo o que vos disse, porque está na posição do Verdadeiro Pai. Não há 


nada que não tivesse sido cumprido. (219-150, 1991.8.29)   


   


Tendes o nome de messias tribal, salvador tribal. Quanto tempo esperou a família de Jacob pela 


vinda do messias? Esperou milhares de anos. É algo pelo qual tendes de esperar milhares de anos. 


Porém, anunciei e mandei-vos como os messias das vossas tribos. Sois as sementes. Quão precioso 


isto é! (197-207, 1990.1.14)   


   


Entre vós que estais aqui hoje, se pertencerdes à família dos Kims, então tendes de cumprir a missão 


de messias da família Kim. Se sois Kim, então na família dos Kims, e se sois Park, então na família 


dos Parks, tendes de acreditar que sois o messias que representa a vossa tribo para estabelecer o 


reino celestial. Pensai que sois o salvador. Devíeis pensar que sois o salvador que salva a família 


Kim. Para fazer assim, tendes de cumprir a responsabilidade como o sumo-sacerdote que representa 


toda a família Kim. (155-265, 1965.10.31)   


   


Qual é o restante destino final? Qual é a solução? O que deveríeis fazer para receberdes um tal 


privilégio como podendo demolir todos as barreiras e oferecer soluções? Devíeis todos tornar-vos 


messias tribais. Uma vez isso feito, não haverá qualquer condição para a acusação de Satanás aos 


níveis individual, familiar, tribal, racial, nacional, e mundial. (189-110, 1989.3.19)   


   


Devíeis mudar toda a vizinhança, centrados na vontade de Deus, com a nova experiência e treino que 


obtivestes em terras estrangeiras. Não deveis seguir os velhos hábitos do vosso bairro. Tendes de vos 


investir a vós próprios tal como Deus fez o investimento de Si próprio ao criar o Seu objecto de 


amor. Estes dois, sujeito e objecto, têm de ser unos.   


O mundo espiritual cooperará quando adquirirdes a posição mais elevada entre todas as pessoas da 


vossa terra natal. Esperai e vede se isto é verdade ou não. E tendes de fazer e dar testemunho com 


muitos vídeos. (179-27, 1988.6.15)   


   


Tendes de entrar na vossa terra natal e ser alguém que se pode tornar a semente. Além disso, através 


da plantação dessas sementes, deveis ser capazes de criar um ambiente que a Coreia, o Céu e a terra, 


e Deus gostariam de visitar a qualquer hora. Quando fordes para o mundo espiritual, depois de terdes 


cumprido isto, seguramente podereis viver sendo amados como filhos e filhas do reino celestial. 


Deveis estabelecer correctamente um tal curso de vida, que começa agora. (197-221, 1990.1.14)   


   


Quando vos digo “ide encontrar a vossa terra natal”, ir e encontrar a vossa terra natal significa 


plantar uma nova semente. Uma vez que vos tornastes a semente de Adão e Eva, estou a tentar 


plantar uma nova raiz ao plantar novas sementes através de vós. Então, ao plantar as novas sementes, 


devem ser providos baldes de fertilizante. Assim deveis ir e receber insultos. Deveis receber insultos 


para o bem e sofrer muito. Tentai durante três anos aproximadamente. Não ides precisar de três anos. 


Vejo que pode ser feito em seis meses. Quando primeiro fostes mandados ir testemunhar, mandei-
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vos trabalhar com 120 lares para construirdes igrejas em cidades diferentes das vossas terras natais, 


correcto? E foi um fracasso, não é verdade? Então, dei a directiva para começar a igreja-lar mas 


também falhou, não falhou? Foi assim. (219-158, 1991.8.29)   


   


O que quero dizer ao falar-vos para ir como messias tribal é para irdes para a vossa tribo e plantar a 


nova semente e produzir uma verdadeira oliveira. Uma vez que todas as árvores selvagens existentes 


são falsas, elas devem ser cortadas e receber um enxerto da verdadeira oliveira, para fazer um jardim 


de verdadeiras oliveiras. Não há qualquer melhor notícia que esta para a família. É mais valioso que 


restaurar a nação, o mundo, ou o Céu e a terra. (197-207, 1990.1.14)   


   


A unificação da Coreia pode ser alcançada quando, com o Rev. Moon como o pólo positivo vertical, 


e todos os membros da Igreja da Unificação como o perfeito pólo negativo horizontal nos unirmos e 


avançarmos. Para fazerdes uma tal fundação, uma vez que construí esta fundação para a nação, as 


tribos têm de se unir para construir a fundação para a unificação da Coreia do Norte e da Coreia do 


Sul. (185-200, 1989.1.8)   


   


Será que parece bem ver os messias tribais virem pedir ajuda? Líderes nacionais! Respondam! 


Nunca orei pedindo ajuda. Além disso, não os podeis ajudar. Se os ajudardes, eu tornar-me-ei como 


uma pupa. Sabeis o que é uma pupa?  


Se não o puderdes fazer, mesmo com toda a vossa força, então orai. O dinheiro seguir-vos-á até 


mesmo sem orardes. É assim que as coisas são. (202-306, 1990.5.25)   


   


Ao voltardes à vossa terra natal, sereis liquidados se pensardes nos vossos assuntos pessoais da vida 


e na educação dos vossos próprios filhos. Aqueles que não seguiram Moisés durante o Êxodo dos 


Israelitas para fora do Egipto morreram, não é verdade? Podeis tornar-vos uma raça amaldiçoada. 


Uma vez que existe uma tal vontade divina, estou de antemão a proclamar os messias tribais. (207-


165, 1990.11.9)   


   


4. Vamos plantar o verdadeiro coração na pátria original.   


   


Até agora, a Igreja da Unificação tem lutado para encontrar a família, uma vez que o indivíduo não 


pode descansar sem a família. Além disso, sem a esfera da tribo, a família não pode descansar. Não 


podeis sobreviver numa família confortável, a não ser que a tribo crie um palco que funcione como 


um muro que bloqueie as agitações e todas as outras interferências. Para assim ser, tendes de vos 


tornar o chefe da família entre os vossos familiares.   


Quando vos tornardes o chefe da família, todos os familiares sairão para lutar, se houver uma batalha. 


Então podeis descansar enquanto os comandais. Esta é a razão por que eu vos disse para 


desenvolverdes a missão de messias tribais. O que é que eu vos digo que façais? Digo-vos que façais 


a vossa missão como messias tribais. Até agora, na realidade, tendes vivido longe de casa. Agora 


tendes de ir procurar a vossa terra natal. Tendes de vos desfazer em lágrimas e mostrar todo o vosso 


coração na vossa terra natal.    


Da mesma maneira que os Israelitas tinham vivido fora no Egipto durante 400 anos, nós fizemos o 


mesmo durante 43 anos. Por isso, temos de voltar à nossa terra natal e deixar que o amor ganhe 


raízes. Tendes de amar Deus, vossos pais, e vossos irmãos e irmãs. Tendes de desconectar a fonte 


pela qual o Satanás a nível mundial vos pode acusar falsamente. O estabelecimento do reino divino 


ideal na terra abençoada de Canaã não foi cumprido, porque os Israelitas não puderam remover 


aquela fonte. Por isso, não espereis nada do mundo satânico. Até mesmo se tivermos de continuar a 


levar um fardo, somos os melhores. Até mesmo se formos amaldiçoados ou o cão na aldeia nos 


ladrar à noite, somos os melhores. Tendes de progredir digerindo as aldeias e emproando-vos 


orgulhosamente com um clamor de amor. Com isto em mente, quero que luteis em frente. (178-139, 


1988.6.1)   
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Posso dar-vos o direito de herança e o direito a ter a mesma posição que tenho, porque tendes o 


nome de ser verdadeiros filhos perante os Verdadeiros Pais. Tendes de confiar neste privilégio dado 


por Deus e investir tudo dentro do reino de amor. Com o vosso investimento total, tal como Deus 


investiu, a vossa família ressuscitará, e a nação ressuscitará com a revitalização da família. (177-161, 


1988.5.17)   


   


Deveis ser os pais da vossa terra natal, que derramastes e enterrastes o vosso sangue vermelho no 


vaso de terra onde plantastes e produzistes novas sementes, fazendo com que todos os campos e 


montanhas elogiem o preço de todos os sacrifícios e inclinem humildemente as suas cabeças. 


Quando florescerem as flores da semente plantada, tendes de fazer a primeira flor como a flor de 


Deus, a segunda como a flor dos Pais, a terceira como a flor do vosso filho primogénito, e a quarta e 


quinta como as vossa próprias flores. Pode isto ser feito indiferentemente? Claro que não! (181-273, 


1988.10.3)   


   


Neste tempo, estais na mesma posição que os Israelitas que foram para a Canaã abençoada. Quando 


voltais para a vossa terra natal, não fiqueis invejosos daqueles que são ricos! Não fiqueis invejosos 


das pessoas com poder e autoridade! Não vos corrompais. Tendes de educar as pessoas 


correctamente. O melhor é manter a tradição de amar Deus, amando as vossas gerações futuras, e 


amando a vossa raça na posição de Israel. Não deveis tornar-vos parte do mundo secular quando 


entrais e saís da igreja com os vossos filhos.   


Com a alegria de estardes de volta na vossa terra natal depois de milhares ou dezenas de milhares de 


anos, devíeis humedecer aquela terra com o vosso sangue e lágrimas, juntamente com os gritos das 


vossas células e ossos. A terra deveria receber o título de terra divina que foi humedecida com o 


sangue e lágrimas de Deus. Isto é onde o reino divino começará. (177-228, 1988.5.20)   


   


Tendes de voltar às vossas pátrias e de as restaurar. Os Israelitas não puderam realizar isso. Tendo 


voltado após terem sido um grupo de mendigos durante quarenta anos, os Israelitas ficaram 


invejosos das sete tribos de Canaã, que comiam e viviam bem, e dos seus cordeiros e suas casas. Isto 


foi porque eles estavam a viver em tendas. Nesta situação acabaram por vender Deus e a nação. 


(175-34, 1988.4.6)   


   


Quando amardes as pessoas, tendes de começar pelas pessoas mais lamentáveis, amar a criança mais 


lamentável, e mover para as pessoas de meia-idade. Há muitas pessoas conscienciosas dentre aquelas 


que não têm um bom nível de vida de acordo com os padrões seculares. As famílias da Igreja da 


Unificação devem amar aqueles que vivem nas mais pobres circunstâncias. Embora aquelas que 


vivem em circunstâncias pobres estejam no mundo de Satanás, as pessoas que podem herdar o 


destino de Deus sairão desse grupo de pessoas. (175-31, 1988.4.6)   


   


Então, que devereis fazer quando voltardes à vossa terra natal? Tendes de os fazer unir convosco. O 


método é simples. O vosso filho deveria tornar-se um professor que ensina tradição divina e mostra, 


através do exemplo, que a nação divina será realizada quando determinadas coisas forem feitas. E a 


mãe e o pai devem mostrar às outras mães e pais da vizinhança que “por este caminho, a aldeia se 


tornará divina”. Isso é o que tendes de fazer. É simples.   


Tendes de formar uma família de amor onde o marido ama a esposa e a esposa ama o marido, os pais 


amam os filhos e os filhos amam os pais, e criam esta tradição. (135-35, 1985.8.20)   


   


Percorri um tal caminho para mundialmente ocupar a posição de antepassado. Deveis estar 


conscientes do facto que tendes de percorrer o caminho para herdar a tradição que vos corresponde, 


a tradição para vos tornardes o antepassado tribal. Tendes de estabelecer uma tradição para a vossa 


tribo e família. A partir de agora, serão formadas doze tribos. Por isso a tradição é necessária. 


Aqueles que pensam em si serão excluídos. (131-62, 1984.4.1)   
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Tendes de plantar o vosso verdadeiro coração na vossa terra natal. A inabilidade para o fazer foi a 


Queda. E deveis ser o chefe de família da vossa tribo. (177-80, 1988.5.15)   


   


Deus é o Abel do universo. As pessoas do mundo estão na posição de Caim perante Deus, e uma vez 


que Deus conduziu a providência da restauração através de servos dos servos, de filhos adoptivos, e 


de filhos legítimos, temos de herdar essa tradição e ir para a nossa tribo, apresentá-la e trabalhar para 


conquistar a sua simpatia. Isto não levará muito tempo. Será aproximadamente três anos no máximo. 


Assim, estou pensando em dez anos. (159-80, 1968.3.3)   


   


5. A nossa Tarefa para Este Período de Tempo   


   


5.1. Demos testemunho dos Verdadeiros Pais 


   


Que é que todas as pessoas esperam? Elas tentam receber os Verdadeiros Pais, antes de receber as 


nações do mundo. A partir de quem querem começar? Os vossos novos filhos e filhas não querem 


nascer através da vossa linhagem. Eles gostariam de nascer através da linhagem dos Verdadeiros 


Pais. Por isso, os Verdadeiros Pais serão o ponto de partida do novo futuro. (35-237, 1970.10.19)   


   


Onde termina tudo? Chegará a uma conclusão ao conhecer os Verdadeiros Pais. A vinda dos 


Verdadeiros Pais da humanidade é a esperança da história, da nação e da providência. Por isso, os 


Verdadeiros Pais vêm num ponto fixo da história; um período de tempo que nunca existiu nem 


existirá novamente. Pensando em termos do mundo eterno, o tempo de vida do homem é igual ao 


tempo que leva a respirar uma vez. (A Vontade de Deus e o Mundo 105)   


   


Que tipo de seres são os Verdadeiros Pais? Os Verdadeiros Pais são o símbolo de toda a esperança, o 


símbolo de esperança absoluta para a humanidade caída. Eles são o fruto da história, o centro dos 


períodos de tempo, e o centro de todas as nações deste mundo, em que hoje vivem 6 biliões de 


pessoas. Os Verdadeiros Pais são o ponto de partida do futuro que podem conectar ao mundo ideal. 


(35-237, 1970.10.19)   


   


Quando pensarmos no nome Verdadeiros Pais, descobriremos que a história é guiada por eles. Eles 


são o ponto de partida de um mundo novo. Através dos Verdadeiros Pais, é formada uma relação 


interna pela qual Satanás pode ser subjugado, e é decidido o centro para libertar Deus de Satanás, 


que possui o mundo externo. Então, deveis agradecer primeiro esta graça surpreendente de poder 


viver juntamente com os Verdadeiros Pais e mover-vos de acordo com as directivas deles. (43-144, 


1971.4.29)   


   


A esperança do homem é encontrar os Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros Pais são aqueles que 


devemos encontrar até mesmo ao descer a estrada da morte. Podereis restaurar a história, a era, e o 


futuro que estiveram perdidos, quando encontrardes os Verdadeiros Pais. Tendes de saber que este é 


o significado de Verdadeiros Pais. (35-237, 1970.10.19)   


   


Quando vos tornais completamente unos com os Verdadeiros Pais, aí existirá a verdadeira nação, 


tribo, raça, e família. Os Verdadeiros Pais são os seres substanciais de valor igual a toda a glória 


encontrada no Céu e na terra. Trocaríeis os Verdadeiros Pais por dinheiro? Quereríeis trocá-los pela 


vossa vida? Esta é a razão por que é diferente de antes.   


Não importa onde ides, tendes de encontrar o vosso caminho para a Coreia e atender os Verdadeiros 


Pais. É o mesmo para os vossos filhos e filhas e descendentes por milhares e dezenas de milhares de 


anos. Portanto, a Igreja da Unificação é diferente e única. (30-237, 1970.3.23)   


   


Sobre o que é que tem falado o verdadeiro pai na Igreja da Unificação? Se não tivesse ocorrido a 


Queda da humanidade, Deus teria sido o amor vertical, e Adão e Eva seriam o corpo de Deus. Isto 
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significa que eles teriam sido o corpo de Deus. Deus é como os ossos, e Adão e Eva são como a 


carne. Deus também tem uma mente e um corpo.   


Deus seria os pais internos da posição interna, e Adão e Eva seriam os pais externos da posição 


externa. Podeis atender os pais internos e manter a posição de pais externos, tecida com amor, onde 


os pais internos e externos são unos. Baseado na unidade do amor Deus e da humanidade, seria 


realizado o verdadeiro pai que é o homem perfeito. Não haveria qualquer homem perfeito sem 


cooperação em amor. (184-71, 1988.11.13)   


   


5.2. Veneremos a fotografia dos Verdadeiros Pais em todas as Famílias   


   


Tornais-vos uma família do reino divino quando expondes a fotografia dos Verdadeiros Pais e a 


bandeira da Igreja da Unificação. Quero dizer que vos farei uma família do reino divino. É por isso 


que há várias pessoas que sofreram desastres, como ser golpeadas por um relâmpago, depois de 


amaldiçoarem a colocação das bandeiras. Houve um incidente em que alguém partiu o dedo que 


apontava para mim e teve que rezar durante várias noites e de se arrepender para recuperar. Porque é 


que estes incidentes acontecem? O destino individual não pode bloquear a aproximação da vontade 


do Céu. Este é o destino. As pessoas que olhavam para Moisés, quando ele segurava a sua vara, 


viveram todas. Vivereis se vos inclinardes todas as vezes que passais pela bandeira da Igreja da 


Unificação, e vos inclinardes todas as vezes que passais pela fotografia. (219-91, 1991.8.25)   


   


Há razões para expor a bandeira da Igreja da Unificação. É porque tendes de estar sempre 


preparados para dar as boas-vindas aos convidados. Na Unificação deveis fazer as preparações para 


convidar, em lugar dos pais, os membros da igreja que estão de passagem, para que entrem, 


descansem e comam se estiver na hora. Por isso, também devem ter um quarto separado.   


Porém, mesmo que os pais não venham, atendei os convidados no lugar dos pais. A ideia por detrás 


disto é tratar todos igualmente, perante o padrão mais elevado do céu. Digo-vos que atendam os 


convidados tal como atenderiam Deus ou os Verdadeiros Pais. Então sereis abençoados. (169-220, 


1987.10.30)   


   


Sou muito famoso. Todos me reconhecem como um patriota da nação. Também, todo o mundo 


presta honra às minhas realizações. Se vós, como um casal, disserdes: “Não deveríamos lutar em 


frente da fotografia dos Verdadeiros Pais”. E, de igual modo disserem para os vossos filhos e filhas: 


“Filhos não o deveis fazer em frente do Rev. Moon!”, que há de errado com isso? Deveis atender a 


fotografia dos Verdadeiros Pais mais do que atendeis os vossos próprios pais, de forma a que os 


antepassados possam vir e servir os Verdadeiros Pais como os seus antepassados. Além disso, torna-


se um altar onde os antepassados podem servir a casa.  


Uma vez que há um caminho para eles receberem as bênçãos do mundo espiritual, embora estejais 


todos a dormir às três horas da manhã, os vossos antepassados afugentarão todos os maus espíritos 


ao redor da casa. (219-91, 1991.8.25)   


   


A começar hoje, seria bom que andásseis com a minha fotografia. Então, proteger-vos-á na 


superação de dificuldades com que podereis deparar. Quando Moisés estava a executar proezas e 


milagres para ajudar os Israelitas a escapar do Faraó e a guiá-los para Canaã, todos os primogénitos 


foram mortos. Aqueles que pintaram com sangue as ombreiras da porta puderam evitar uma tal 


maldição. O mundo espiritual vê não só todas as nossas acções, mas também nos pode proteger. 


(130-290, 1984.2.7)   


   


Da mesma maneira que os Israelitas escaparam à maldição, ao pôr sangue nas ombreiras durante o 


tempo do Êxodo, vós podeis experimentar o mesmo com a fotografia dos Verdadeiros Pais. O 


mundo espiritual reconhece a fotografia, mesmo que esteja na vossa algibeira. Uma tal pequena 


condição tem o mesmo efeito protector que o experimentado pelos Israelitas quando espalharam 


sangue de cordeiro nas ombreiras das suas portas. (132-190, 1984.6.1)   
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Agora, a minha reputação ultrapassou os limites nacionais. Sei que há muitos estadistas em muitos 


lugares que prestam reverência à minha fotografia. Dr. Yoon, também expôs a minha fotografia? 


Inclina-se todos os dias perante ela? Beija-a todos os dias? Devia beijá-la apaixonadamente. Devia 


beijar a fotografia. Não é indelicado fazê-lo. 


Quando beijais a fotografia, e dizeis a Deus que o estais a fazer com o Seu amor e estais a permitir 


àqueles que foram para o mundo espiritual terem igual participação, Deus não se oporá a tal acção. 


Deus dirá: “Está bem!” Yoon Se-Won, o que pensa? Porque não tenta? (171-239, 1988.1.1)   


   


Provavelmente já experimentastes que há um lado misterioso no meu sorriso, como no da Mona Lisa. 


Acredito que a maioria de vós está a ver as minhas características misteriosas de centenas de 


milhares de vezes diferentes. Algumas vezes parece assim, e outras vezes parece diferente. A razão é 


porque em tempos diferentes o mundo espiritual coopera convosco de formas diferentes. Penso que a 


maioria de vós experimentou isto. Todos os espíritos no mundo espiritual me conhecem. Assim, 


quando eles vêem esta fotografia, será que o mundo espiritual gosta dela, ou não? Os vossos 


antepassados podem ser conectados ao usar a fotografia como meio. Quero que saibais como tal é 


bom. (132-190, 1984.6.1)   


   


5.3. Façamos serviços de revitalização espiritual para as nossas tribos   


   


Deveria haver serviços de revitalização espiritual para a família, no futuro. Esses serviços devem ser 


levados a cabo, com base na vossa família. Esses serviços representam toda a tribo. Não deveríeis 


apenas pensar no serviço de revitalização espiritual como o serviço representativo da tribo da Coreia, 


mas uma tribo que conecta inúmeras famílias abençoadas espalhadas pelo mundo. Todas as pessoas 


do mundo participarão neste serviço.   


Hoje, a Igreja da Unificação na Coreia pode celebrar o serviço de revitalização, representando o 


mundo centrado na fundação tribal, com a Coreia como sua base. Não sabeis quão grande esta 


bênção é! Então, está certo matar uma vaca para este banquete do serviço de revitalização. É tudo 


convosco. Se pelo contrário gostais de comer galinha, então matai galinhas; recebereis bênçãos de 


acordo com o número de galinhas que matardes. Se tiverdes morto vacas, sereis abençoados de 


acordo com o número de vacas; a bênção de cem vacas, se tiverdes matado esse número delas. Tudo 


depende do quanto pensais pela causa dos outros, e do vosso esforço. A libertação dos vossos 


antepassados acontecerá na proporção dos vossos esforços. (185-141, 1989.1.3)   


   


Entrámos no período de tempo em que a unificação da Coreia é possível. Tudo é possível. Agora, se 


levardes a cabo o serviço de revitalização da tribo, depois de encontrardes a vossa pátria, então esse 


serviço de revitalização será histórico. Este é um evento mais surpreendente do que gritar manseis 


durante o Movimento da Independência de 1919 na tentativa de trazer de volta a nação.   


Agora existe um ambiente de boas-vindas no qual a lei do Céu pode trabalhar. Mereceis morrer se 


não puderdes mobilizar a vossa tribo num tal ambiente. (186-232, 1989.2.5)   


   


A história é um curso que procura a verdade. A verdade tem de mostrar o modo como um verdadeiro 


indivíduo e uma verdadeira família deviam viver, e o caminho que uma sociedade, nação, e mundo 


verdadeiros deviam estabelecer. Então, é possível a perfeição do mundo, nação, tribo, família, e 


indivíduo quando é uno o foco do nível individual ao nível mundial. As pessoas que trazem estas 


lógicas palavras-chave, por outras palavras, a verdade, são os Verdadeiros Pais. E esta verdade é o 


verdadeiro amor de Deus. (20-25, 1968.3.31)   


   


Agora as pessoas do mundo inteiro deveriam prestar atenção. O ensinamento do Rev. Moon da 


Igreja da Unificação é a verdade para a salvação do mundo. São as palavras de verdadeiro amor e 


vida da humanidade, que são precisas eternamente. Se o Salvador vem para salvar o mundo, ele não 


deverá julgar a humanidade com uma vara de ferro. Não podereis fazer com que uma pessoa ceda, 
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batendo-lhe. O amor sacrificial de uma mãe, com mãos tão ásperas como a pele de sapo e os dedos 


tão curvados do trabalho árduo pelos seus filhos que não se podem endireitar, tem o poder para fazer 


um filho desobediente arrepender-se e voltar a corrigir-se. Não será através de um pau. Até mesmo 


para Deus, que é o Rei poderoso do julgamento que conduz o céu e a terra de acordo com a Sua 


vontade, a unificação cósmica é impossível sem verdadeiro amor. As dificuldades não são um 


obstáculo no verdadeiro amor. No verdadeiro amor existe vigor para avançar sacrificando-se a 


própria vida. (201-339, 1990.4.30)   


   


Falhareis se as pessoas disserem: “Na Igreja da Unificação, as palavras são boas, mas as pessoas são 


más”. Será que eu vos dei só palavras? Não, não falei apenas. Fiz todas as coisas que agora vos estou 


a ensinar. Por isso, sobre elas não deveria haver qualquer dúvida. Estou a ensinar-vos através da 


criação de um sistema de pensamento livre de inconsistências e contradições tanto nos seus aspectos 


intelectuais como práticos. Ninguém pode dizer nada sobre o assunto. Satanás e Deus aprovam-no. 


(24-108, 1969.7.13)   


   


Deus está a chamar-nos com as Suas palavras. Por isso, temos de ir de acordo com as Suas palavras. 


Qual é o caminho que permite o encontro dos Verdadeiros Pais com os verdadeiros filhos? É pelas 


verdadeiras palavras. Essas palavras são as minhas palavras. Não podeis ser filhos sem saber as 


minhas palavras. As palavras do Pai são absolutas e verdadeiras. Não vos sentireis cansados mesmo 


que escuteis as mesmas palavras durante mil ou dez mil anos. Nunca vos cansareis. Temos de 


procurar tais palavras. Encontrar apenas palavras lógicas não é suficiente. É um princípio dominante 


que pode dar vida até mesmo depois de as ouvir continuadamente pela eternidade. Tendes de 


procurar tais palavras. (10-130, 1960.9.18)   


   


As palavras dos Verdadeiros Pais são eternas. Elas transcendem o tempo e o espaço. Por isso, as 


palavras de Deus transcendem a história. Elas transcendem os períodos de tempo, princípios e 


ideologias. Elas são mais preciosas que as palavras de outros. Estas palavras, quer as escuteis à noite 


ou durante o dia, as leiais à noite ou durante o dia, fluem eternamente no vosso coração. Tendes de 


procurar tais palavras. (10-130, 1960.9.18)   


   


Qual é a minha maior tristeza? Falhar em cumprir o meu dever como um filho filial. Deveria ter 


chorado e suplicado aos meus pais para aderirem à Igreja da Unificação. Estou a tentar solucionar 


isto através de vós. Nunca pude nem mesmo dar testemunho à minha família. Éramos oito irmãos e 


irmãs, mas não pude dizer uma palavra do Princípio Divino. O meu irmão mais velho obedecia-me 


completamente quando lhe dizia algo. Restaurei Caim completamente. Se lhe dissesse para vender a 


casa, ele vendia-a, e se lhe dissesse para vender a vaca, ele vendia a vaca. A minha mãe e pai não 


puderam ser como ele. Àquele irmão mais velho, não pude falar nem sequer uma vez sobre o 


Princípio Divino. (208-183, 1990.6.24)   


   


A partir de agora deveis voltar à vossa pátria e construir um farol. O farol, que é um farol? Ilumina a 


escuridão. Que é aquele farol? Estou a dizer-vos para que sejais uma luz para a unificação do Norte-


Sul e unificação do Este-Oeste. A partir de agora tendes de acender a luz, de forma a que a luz da 


Terra Sagrada nunca se apague. (181-296, 1988.10.3)   


   


A partir de agora, não fiqueis quietos. Quando as pessoas se congregarem, tentai ensiná-las durante 


sete anos, tal como vos ensinei durante sete anos nos anos de 1950, sem dormir mais de duas horas 


por noite. Não tendes de o fazer durante sete anos. Também não levará quatro anos. Tudo será feito 


dentro de quatro meses. Quando voltar à minha pátria, uni-la-ei num instante. Por isso, também 


tendes de ensinar os vossos pais. Ensinai também os vossos irmãos e irmãs com clareza sobre o 


verdadeiro significado destas palavras. Vós próprios tendes de ensinar isto, sem a ajuda de outros, 


com o vosso próprio sangue e suor. Tornar-vos-eis “o tio precioso, irmão mais novo, irmã mais 


velha, e filhos e filhas”, quando os vossos pais, irmãos e irmãs mais velhos, irmãos e irmãs mais 
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novos, e sobrinhas e sobrinhos seguem o modelo da vossa atitude pedagógica sincera. (185-116, 


1989.1.3)   


   


A partir de agora tendes de proclamar estas palavras. A partir deste momento, tendes de proclamar o 


Princípio Divino ao vosso bairro tal como eu o fiz durante sete anos, oito horas por dia ou as horas 


que forem necessárias, ainda que isso signifique estar a pé toda a noite, como eu fia durante sete 


anos. Tendes de fazer isto. Não levará sete anos. Provavelmente será restaurado em sete meses. 


Quando isto acontecer, não sei o que irei carregar num camião para vos trazer. Estou seguro que as 


vossas famílias me convidarão e darão as boas-vindas. (185-250, 1989.1.8)   


   


Dormi diariamente apenas duas horas, durante sete anos. Também o deveis fazer. Fiz com que o 


líder nacional, Sr. Eu, dissertasse dezasseis horas por dia, durante três anos e meio. Dói-me o 


coração ao pensar no modo como o disse ao Sr. Eu quando ele se sentia cansado: “Ao deitar-vos, 


quem estais a tentar matar? Deitais-vos até mesmo sem me perguntar?”. Ele gostava de peixe. Ainda 


está vivo nos meus olhos o modo como comia deliciosamente aquele tipo de camarão minúsculo do 


qual nem sequer me podia aproximar por causa do cheiro. Agora podia dar-lhe costeletas de vaca às 


dúzias, mas dói-me o coração ao pensar naqueles dias de miséria. Porque vivemos assim? Vivemos 


daquele modo para estabelecer a tradição. (185-250, 1989.1.8)   


   


5.4. Organizar Hoon Dok Hae  


   


As minhas palavras não são ditas por mim. Não sou eu que as digo. São palavras ditas por Deus 


através de mim. Os vossos corações começarão a mover-se, não importa onde e quando as ouvirdes. 


Haverá uma grande revolução dentro do vosso corpo, quando o coração é inspirado. Há um tal poder 


nessas palavras. (289-295, 1998.2.1)   


   


Sempre que há uma reunião, é um tempo de estudo. Sempre que tenhais tempo, deveis estudar, quer 


seja noite ou dia. Deveis continuar a ler centenas e milhares de vezes, até que o material se torne 


vosso e possais encarnar a sua substância. Os membros da Igreja da Unificação ficarão doentes se 


ficarem sentados. Para não ficardes doentes, tendes de ler arduamente, ser testados e fazer esforço. 


(288-41, 1997.10.31)   


   


Os Verdadeiros Pais são os antepassados das palavras, carácter e coração. (14-22, 1964.4.19)   


   


Hoon Dok Hae é o cofre do tesouro que fui acumulando sob todos os tipos de sofrimentos e 


privações, e que abri às pessoas. Disse a todos para não fazer a sua tradução. Não o podeis traduzir. 


Deveis fazer Hoon Dok Hae, enquanto não vos disser o contrário. Deveis sabê-lo. Deveis fazer Hoon 


Dok Hae sempre que o tempo o permita. Deveis ter sempre um livro de discursos no vosso bolso e 


fazer Hoon Dok Hae, mesmo quando estiverdes só, até mesmo na casa de banho, e fazer um registo 


da parte que lestes, até mesmo que seja duas horas por dia.     


Já é um facto conhecido que tendes de ler o Caminho da Vontade de Deus e o Princípio Divino, mas 


também deveis ler A Bênção e a Família Ideal e todos os outros sermões principais, uma vez que são 


registos de vitória sobre o mundo satânico. Na Igreja da Unificação, deveis tornar-vos unos com 


estes sermões que contêm todas as batalhas passadas dos Verdadeiros Pais, até ao presente. Ao unir-


vos e seguirdes estes conteúdos, tornais-vos unos com os Verdadeiros Pais. Estes sermões devem 


ganhar raiz centrada em vós mesmos, na vossa família, na vossa família expandida até à sétima 


geração, e horizontalmente a 160 e 180 famílias. (288-16 1997.10.31)   


   


Até mesmo entre maridos e esposas o Hoon Dok Hae das famílias abençoadas deve ser feito durante 


uma hora todas as manhãs. Se não o puderdes fazer pela manhã, então deveis fazê-lo à noite, antes 


de ir para a cama, até mesmo à meia-noite ou 1 hora da manhã. Faço Hoon Dok Hae todos os dias. 


Quando fiz uma digressão para falar na América do Sul, embora estivesse cansado, fazia Hoon Dok 
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Hae todos os dias, até mesmo depois da meia-noite. Não perdi um dia sequer. Compreendem? 


Também vos digo que tentem ler as Famílias Abençoadas e o Mundo Ideal.  Este livro ensina todo 


conteúdo sobre as famílias abençoadas e o mundo ideal. Uma vez que eu construí uma auto-estrada 


sobre a fundação vitoriosa, deveis tornar-vos carros e combustível e andar à velocidade máxima. 


(288-41, 1997.10.31)   


   


Tentai falar sobre o Princípio Divino da Igreja da Unificação, até mesmo que fiqueis doentes quando 


pensais nisso. Quando pensardes em tentar até ficardes doente, descobrireis como é interessante e 


excitante. Deveis saber claramente que os sermões têm a habilidade de criar. Porque Deus está 


sempre convosco não importa onde possais estar, o vosso coração influenciará as pessoas 


directamente. Compreendeis? (107-251)    


   


Aqueles que já leram toda a colecção dos meus sermões levantem as mãos. Sois um grupo horrível 


de pessoas! Líder nacional, como os educaste? Nem mesmo eu podia dizer os conteúdos mais 


profundos desses sermões. Nem agora os posso dizer. Tendes de saber como são preciosas essas 


palavras, e que nelas existe a fonte de vida. Não é uma fonte de água nascente. Não é um tipo 


qualquer de água. E não é água da chuva. Deveis saber que esta fonte de vida está a fluir. É a 


responsabilidade dos Unificacionistas encontrar um caminho para ter esta água eterna de vida, 


tacteando no escuro a procurar um caminho que conecte os tubos de água a esta fonte, mas o que é 


que tendes feito? Todos esses livros serão algo que facilmente podeis vender a uma loja de 


antiguidades? (181-268, 1988.10.3)   
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CAPÍTULO V 


 


A Nossa Atitude em Relação a um Novo Começo 


 


1. Uma determinação para recomeçar 


   


Não podemos declinar, nem podemos morrer. Temos de sobreviver e permanecer, correcto? O 


caminho da sobrevivência não é fácil. Temos de superar os nossos inimigos. Se superarmos os 


nossos inimigos, veremos o Reino do Céu. Assim, no dia em que superarmos os nossos inimigos, na 


altura do retorno à nossa terra natal emergirá o domínio do Reino do Céu. Também emergirá o reino 


da raça unificada. Assim, agora há uma boa oportunidade de poderdes acompanhar a Verdadeira 


Mãe e acenderdes o fogo do retorno à terra natal no coração de dez milhões de pessoas. Ao fazer isto, 


as pessoas deveriam servir e atender a partir da base, e os irmãos coreanos do Sul e Norte deveriam 


partilhar tudo o que têm, como irmãos e irmãs, fazendo um recomeço. Aqui não há nação. Será que 


havia uma nação na era de Caim e Abel? Será que havia uma nação, ou não? Não deveríamos 


receber apoio da nação. Se houvesse apoio nacional, tudo pereceria. (219-339, 1991.10.13)   


   


Previamente, eu disse que teríamos de ultrapassar a linha divisória, não foi? No meu “gohee” 


(aniversário dos setenta anos), espiritualistas vindos de fora começaram a dançar e disseram: "Agora 


o Ver. Moon ultrapassou o Paralelo Trinta e Oito". Estavam a dizer que ultrapassei o limiar. Agora 


virá o mundo da felicidade. É assim que deveríamos atravessar os anos noventa. Depois desta 


ultrapassagem, a Igreja de Unificação poderá fazer um progresso rápido e desenfreado. Agora neste 


“gohee” tenho setenta anos, assim são indemnizados os sete mil anos e o número sete, e vamos 


entrar na era do número oito. O número oito é o número da libertação e recomeço, não é verdade? 


Esta é a razão por que a América declarou o colapso do comunismo e assim sucessivamente. Tudo 


está acabado. Isto é bastante curioso. Isto aconteceu no sétimo e oitavo, depois de termos terminado 


o nosso evento. (199-96, 1990.2.15)   


   


Porque o Céu sabe da vinda de uma tal era turbulenta, tem de nos guiar a fazer uma preparação para 


recomeçar centrados na Vontade de Deus. Que tipo de seita, igreja ou denominação deveria estar lá? 


É a denominação da unificação. Tal como o nome diz, a palavra tongil (unificação) não significa 


uma unificação baseada numa liderança; mas, a palavra tong (統) significa comandar. Temos de 


comandar. Centrado no parceiro sujeito, temos de ensinar os nossos parceiros de forma a tornarem-


se parceiros ideais e formarem o domínio daqueles que compreendem a teoria do sujeito e objecto. 


Temos de possuir e ensinar tal ideologia. A Igreja da Unificação faz isto. Não comecei este trabalho 


de acordo com o meu próprio plano. O mundo presente não compreendeu que tudo começou com 


base em algo que transcende a história. (219-289, 1991.10.13)   


   


Para percorrer o caminho de filho de devoção filial, não importa quão más possam ser as 


perseguições e não importa quantas tribulações surjam no caminho, tendes de ser homens confiantes 


e sem receio de poder superar estas coisas. Em lugar de serdes vencidos pelas dificuldades e 


tribulações e retrocederdes ao caminho da tristeza com um coração vencido, deveis superar 


continuamente os caminhos de sofrimento de centenas de milhões de anos. Enquanto vos apressais 


no caminho para fazer um novo começo cheio de esperança no amanhã, devíeis deixar por detrás um 


caminho que se possa distinguir do caminho da morte. Devíeis saber que Deus e a história exigem 


tais coisas. (174-43, 1988.2.23)   


   


Comecei a organizar a Federação para a Paz Mundial há alguns anos. Temos de terminar isto até ao 


fim de Agosto deste ano. O mesmo se passa com a Federação Religiosa para Paz Mundial. Não pode 


ultrapassar Setembro. Tem de ser formada, porque Agosto é o mês em que temos de fazer um 


recomeço mundial. Foi para isto que fizemos a Cerimónia da Declaração da Bênção Eterna de Deus, 


no primeiro de Julho. Temos de ultrapassar todos os cursos de indemnização. Através disto, temos 
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de unir as esferas religiosas e fazer a declaração. Este é o dia 28 de Agosto. Até lá, temos de fazer a 
cerimónia da declaração e depois começar de novo no primeiro de Setembro. Vamos ultrapassar. 


Depois de ultrapassar, o mundo retrocederá no seu caminho, para se tornar meu seguidor. (220-45, 


1991.10.14)   


   


Se viverdes uma vida pelo bem dos outros, ultrapassareis o padrão dos antepassados das eras 


passadas e finalmente prosperareis no mundo como vencedores da história e como gigantes que 


podem ser chamados filhos e filhas de Deus e seguem o caminho divino. Chegou uma tal era. 


Entrámos numa era surpreendente em que podemos recomeçar a nossa própria vida. (201-169, 


1990.3.30)   


   


2. A Atitude para Herdar a Tradição dos Verdadeiros Pais    


 


Sois filhos e filhas caídos. Originalmente, sozinhos não podeis atingir aquele lugar. Estais numa 


posição caída. Esta é a razão por que tendes de aprender primeiro dos Verdadeiros Pais. Quando agis, 


tendes de seguir as directivas. É nessa posição que podeis unir-vos uns com os outros para aí se 


desenvolver o verdadeiro amor. Essa será a primeira tradição da família de Adão. Sem Verdadeiros 


Pais, como iríeis aprender a tradição do verdadeiro amor para amar? Sem os Verdadeiros Pais, não 


pode ocorrer uma tal herança. (131-238, 1984.5.4)   


   


O pai e mãe querem deixar em herança tudo o que têm aos filhos e filhas que verdadeiramente amam. 


Para a herança do universo, deveríeis herdar todas estas coisas cem por cento, sem qualquer 


preocupação, quando atingis uma posição de igual valor na tradição de amor. Esta é a razão por que 


os pais querem ter filhos com devoção filial. Quem são os filhos de devoção filial? São aqueles que 


continuam a herança de amor, como participantes no amor eterno dos seus pais. (140-233, 


1986.2.12)    


   


Quem quereis que se torne senhor da vossa família? Quem quereis que se sente na posição de 


senhor? Que tipo de pessoa é que o vosso pai, avô e todos os membros da vossa família querem que 


seja o herdeiro? É aquele que ama mais. Se o avô for aquele que ama mais toda a família, os 


membros da família informá-lo-ão em vez do pai. Isto é inevitável. Então, aquele que deve ser o 


senhor de uma casa é aquele que serve os outros com um coração de amor. Aquele que mais serve os 


outros com um coração de amor herdará a tradição de amor daquela família. Deveis saber que aquele 


que mais serve com amor os outros participará na herança eterna. (141-292, 1986.3.2)   


   


Na vossa família ouvis: "Sede uma criança de devoção filial!" Que significa isto? É vos dito para 


entrardes no amor genuíno. Então, que significa dizer: "Sede um herdeiro" ou "Sede um patriota"? É 


dizer-vos que deveríeis herdar a nação. Quando se diz: "Sede um santo!", que significa? Significa 


que devemos amar o mundo; então, seremos o senhor do mundo. Herdaremos o mundo. Quando se 


diz: "Sede um filho e filha sagrados" e "Sede um filho de Deus", que significa? Está-se a dizer que 


deveríamos participar no amor de Deus e receber o direito a herdar todo o universo. 


Tradicionalmente há um caminho para herdar todas estas coisas, uma fundação que Deus tem vindo 


a ligar até aos dias de hoje, para desenvolver esta etapa lógica no mundo caído da humanidade. Esta 


é a razão por que concluímos que é possível atingir o propósito da religião ou o caminho da 


realização espiritual. Porque causa? Por causa do amor. (142-337, 1986.3.14)   


   


O caminho de Deus, que tem estado a pavimentar o caminho da tradição de amor, é um caminho 


cheio de sofrimento. Temos de percorrer este caminho, porque devemos herdar a tradição que Deus 


tem estado a estabelecer. Não me alegra assistir ao vosso sofrimento. Deveis saber que existe o Céu, 


que vos pode abençoar incondicionalmente com toda a graça que Ele tem estado a preparar com 


devoção e esforços dolorosos. A glória só chega, quando nessa fundação recebeis a herança. Não é 


assim? A glória só chega quando recebeis a herança do vosso inimigo. Aí habita Deus. Uma vez que 
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foi propagado pela cruz, deve ser colhido através da cruz. Deveis saber isto. Uma vez que foi 
espalhado pelas lágrimas, deve ser colhido através das lágrimas. (150-209, 1961.2.15)     


   


Para que todos herdemos a providência plena de Deus, temos de ser fiéis à tradição. Para a fidelidade 


à tradição, que temos de fazer? Temos de assumir responsabilidade. Depois de assumir 


responsabilidade, temos de fazer a revolução. Se esta tradição não está correcta perante o Pai, e se 


quisermos que seja herdada pelo todo, temos de lutar para desfazer a contradição do ambiente social. 


Caso contrário, não haverá qualquer desenvolvimento. Tendes de ter em mente ainda mais 


claramente que, para herdar tais ligações históricas e cumprir a responsabilidade de pioneiros da era, 


temos de herdar a tradição historicamente pura da providência de Deus, assumir tal responsabilidade 


no ambiente presente da nossa vida quotidiana, e avançar em frente de modo a construir a fundação 


para um novo ideal para o futuro. (152-196, 1963.5.10)   


   


Devíamos ter os mesmos pais e unir-nos com os nossos irmãos e irmãs. Deste modo, devíamos 


herdar o modo de vida diária, hábitos e tradições vindos dos mesmos pais e da maneira como são. 


Então, depois devíamos formar a família que alegra o Céu. Só assim se deviam formar os membros 


da família. (155-209, 1965.10.30)   


   


Se alguém quer ter uma grande nação, mas passa a vida na ociosidade, tal como os outros que 


comem e dormem, e diz: "Se tivéssemos uma grande nação. Como isso seria esplêndido!" quem 


assim age deve ser um sucessor do diabo. Se quiserdes ter uma grande tribo, raça e nação, tendes de 


investir não só a vossa própria família, mas todo o vosso clã. Se desejais um tal mundo, primeiro 


tendes de investir uma nação. Só então ocupais uma posição na tradição providencial em que podeis 


herdar um grande mundo. Esta é a verdade. (172-314, 1988.1.31)   


   


Embora a vossa mãe e pai mantenham as suas vidas, sem aquilo a que chamamos amor eles não 


podem criar uma relação. Também, sem amor não podem herdar qualquer conexão de frente e trás e 


esquerda e direita. Assim, um homem e uma mulher que estão casados têm de aprender amor 


parental e, ao mesmo tempo, têm de estabelecer um eixo de vida para os seus filhos, com base na 


tradição de transmitir este amor. (173-84, 1988.2.7)   


   


O Reino do Céu é um lugar para o qual vão as pessoas que vivem pelo bem dos outros. Aqueles que 


se investiram no mundo, enquanto o abraçaram e comunicaram com ele, e que tentaram encontrar 


algo de maior valor enquanto atenderam a Deus, serão os donos da nação celestial. Deveríeis 


orgulhar-vos de tais coisas. Deveríeis orgulhar-vos da vossa mãe, da vossa esposa e marido, dos 


vossos filhos e filhas e dos vossos irmãos e irmãs mais velhos e mais novos. Tendes de aplicar esta 


tradição à nação, aplicar aquela fórmula ao mundo e ao cosmos. Tais pessoas, onde quer que estejam, 


podem ter o direito de participação, igualdade de posição e de herança. Esta é a razão por que Deus 


se torna o meu Deus. O amor de Deus torna-se meu. Onde quer que Deus vá, há o direito a igualdade 


de posição e participação. Se alguém quiser ir para outro lado, mesmo depois de ter aprendido um tal 


facto surpreendente, por favor que vá. Será destruído por raios. Devíeis saber que realizar isto é a 


missão da Igreja da Unificação. (175-138, 1988.4.10)   


   


Os filhos e filhas não devem viver pela sua própria causa. Ao servirem como a si mesmos o céu, a 


terra e a humanidade, deveriam ser os filhos e filhas que podem herdar uma tradição mais forte e de 


nível mais elevado. É assim que eu vejo. Mas ninguém se pode queixar. Esta é a razão por que não é 


qualquer um que pode ser o sucessor do fundador da Igreja da Unificação. Devem ser os filhos e 


filhas que podem herdar a linhagem de sangue e ajustar-se ao amor tradicional que vive pelo bem 


dos outros. Devem ser os filhos e filhas que atingem um nível mais elevado e podem fazer melhor 


que a sua mãe e pai. Esses filhos e filhas que podem fazer melhor, não o farão a menos que tenham 


vivido com eles e os tenham servido. Aqueles que entram e saem não o poderão fazer. Precisamos 
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que o filho mais velho viva para os outros ainda mais que filhos e filhas de alto nível o fazem, para 
que ele possa receber a herança. (175-185, 1988.4.16) 


 


Que é que deveis fazer na Coreia do Sul? Até que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul sejam unidas, 


a Coreia do Sul está no domínio de Abel. Assim, deveis ocupar a posição de Abel e eu elevar-vos-ei 


para que possais exercer o domínio global. Tendes de herdar o padrão que amadureceu e, como meus 


representantes, deveis representar o mundo, a nação, a tribo e a raça; e como tal deveis voltar à vossa 


terra natal e ganhar raiz na vossa casa. Ao aderir aqui firmemente com o padrão original da tradição 


centrada no verdadeiro Deus e no amor de verdadeiro marido e esposa, será plantada e viverá com 


firmeza a raiz do meu padrão global. (177-160, 1988.5.17)   


   


Não deveis deixar para trás a igreja e ir para casa tentar viver sozinhos confortavelmente. O que 


tendes de fazer em primeiro lugar quando retornais à terra natal é organizar a igreja. Em segundo 


lugar, os vossos filhos e filhas não devem ser objecto de desprezo público. Não devem ser mendigos 


que confiam nos outros para o seu sustento. Deveis ajudá-los a encontrar a forma de ganhar o seu 


sustento e ensinar-lhes a nova tradição, que foi criada derramando sangue e suor de modo a 


estabelecer uma fundação de verdade e justiça. Além disso, só vivereis quando puderdes investir 


para salvar o vosso clã que vos estabelecerá. Sem os herdeiros que têm o espírito sacrificial prontos a 


desaparecer como ofertas sacrificiais se o objectivo não for alcançado, não estaria preparada a 


fundação nacional para que esta terra da Coreia do Sul possa permanecer como base do Reino do 


Céu. Deveis saber isto com clareza. (177-163, 1988.5.17)   


   


A herança é feita em nome do céu e pelo seu comando. A herança não se faz democraticamente. Isso 


conduziria à ruína. Na assembleia nacional, o partido que governa não o pode exercer usando os seus 


próprios métodos. A tradição do país deve ser estabelecida. Funciona por ordens, assim devíamos 


estar aptos a receber comandos. Tem de ser uma sociedade assim. (178-38, 1988.5.27)   


   


Nesta altura, fostes enviados e nomeados para a vossa terra natal, porque quero que possais agir 


como um senhor orgulhoso, como estando na posição de terdes restaurado a consciência de senhor, 


com um amor maior que o amor de Satanás, e com a autoridade de um descendente e herdeiro do céu 


que herdou a tradição orgulhosa no nome de Deus, no nome de Jesus, e no meu nome. Embora a 


vossa terra natal nos tenha feito oposição, de agora em diante estão na posição de nos seguir. Agora 


estão numa situação para seguir as minhas palavras. (179-93, 1988.7.22)   


   


O amor também tem o direito de herança. Este é um facto surpreendente. Até mesmo no mundo, 


quando os pais dão o direito de herança, eles tentam dá-lo àquele que ama os pais, a nação, os seus 


irmãos e irmãs, não é verdade? Por que é que deve ser assim? É porque uma pessoa só pode se tornar 


a semente certa, se estiver conforme à origem histórica desta tradição e ao começo da origem. Nós 


não o sabíamos. (179-235, 1988.8.12)   


   


Eu estabeleci a tradição mais elevada, assim nenhum dos outros pais na história o podem fazer. 


Estou a tentar que herdeis uma tal tradição. O que estais a fazer? Agora as estações estão a mudar. A 


Primavera está a chegar. O Verdadeiro Pai não é só Primavera; ele tem as quatro estações. 


Deveríamos proceder com uma tal atitude. (189-117, 1989.3.19)   


   


Que é mais precioso que a vida? Eu sou precioso? Mas que é mais precioso que a minha vida? 


Porque é o amor, temos de ser leais àquele que tem o amor mais elevado. Esta é a razão por que 


temos de obedecer aos nossos pais quando chegamos à nossa família. Considerando que o que está 


na posição mais elevada de amor é amor paternal, os filhos e filhas que almejam esse amor 


obedecer-lhes-ão durante mil ou dez mil anos e sentir-se-ão felizes em explorar montanhas e vales 


para herdar esse amor. Quando ocupais a posição em que estais determinados a herdar e a continuar 


a tradição de amar os vossos pais, mesmo que vos atirem com estrume fedorento, as palavras dos 
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vossos pais "Pratica devoção filial" são palavras pelas quais podeis herdar o amor que vos dará 
orgulho eternamente. É assim que deveria ser. (191-222, 1989)   


   


O maior presente que posso deixar por detrás para este mundo, quando partir, são as minhas palavras. 


É algo que não pode ser comprado nem vendido com algo que exista no Céu ou na terra. Sendo eu o 


Verdadeiro Pai e havendo verdadeiros filhos, aquele presente uni-los-á na linhagem de sangue. 


Quando nos tornamos unos na linhagem de sangue, todos os aspectos do nosso ambiente, para não 


mencionar a nossa vida diária, serão postos em ordem. Porque somos os representantes dos nossos 


pais e do seu amor, temos de herdar deles as palavras, a cultura e o estilo de vida. Este é o caminho 


tradicional. (190-227, 1989.6.19)   


   


3. Vamos Plantar o Verdadeiro Amor 


   


Sem amor não pode ser alcançada unidade. Para com dois criar a unidade, as palavras não funcionam. 


O que é que tem de existir para que dois formem uma unidade? Se eles se unissem através de algo 


material, separar-se-iam com a fuga do material. Se eles se unissem pela introdução de uma terceira 


parte e através de alguma história, separar-se-iam se aquela pessoa desaparecesse. Para que dois 


criem uma unidade, e sejam eternamente uma unidade, aí tem de haver amor. Não funcionaria sem 


amor. (51-75, 1971.11.1)   


   


Do ponto de vista de Deus, o centro fundamental é o amor. Se há amor, a unificação será alcançada 


automaticamente. Se amarmos num nível mais elevado que Satanás, também Satanás será puxado. 


Deus criou o céu e a terra para nos dar o amor e bondade mais elevados. (13-95, 1963.10.23)   


   


Esta é a razão por que o amor é excelente. O poder do caminho do amor transcende as distâncias 


entre cima e baixo, grande e pequeno e também transcende o espaço e tempo para que haja união e 


participação na esfera onde imediatamente podemos partilhar o ideal de posse comunitária! Este é 


um facto surpreendente. (168-197, 1987.9.20)   


   


Que acontece se houver amor? Faz com que as coisas que estavam separadas e distantes se separem 


mais, ou se aproximem? Por que é que gostamos de amor? Devíamos saber isto. Pode fazer com que 


as coisas que estão separadas e distantes se tornem muito próximas e se unam. Quem é que pode 


usar o poder político, militar, ou cultural para unir as pessoas do Este e as pessoas do Oeste? 


Nenhum poder cultural, económico, ou qualquer outro fará isso acontecer. Assim, qual é a única 


coisa necessária para criar unidade? É o amor. Agora, podeis compreender porque gostamos do 


amor? (96-212, 1978.1.22)   


   


Os seres humanos gostam mais do amor porque é o parceiro sujeito que pode unificar o todo e torná-


lo deles. As pessoas não têm maneira de conhecer plenamente a grandeza do amor. Esta é a razão 


por que vim ensinar-vos acerca de amor. (18-328, 1967.8.13)   


   


O coração de amor e o poder do amor podem fazer com que inimigos que tentavam matar-se um ao 


outro, venham até mesmo a unir-se entre si. Pode criar a unidade entre extremos e opostos. O que 


são um homem e uma mulher? São dois pólos. Não são dois pólos? As mulheres gostam de 


mulheres? Se duas mulheres se unirem e disserem: "Apaixonei-me pelas tus mãos. Estou tão 


contente, tão feliz!" como isto é ofensivo! (96-212, 1978.1.22)   


   


Qual é o método da unificação? Está onde nós vivemos pelo bem dos outros. Então, para unificar o 


Sul e o Norte, vamos fazer o que diz Kim Il Sung? Nós não estamos a fazer o que Kim Il Sung diz. 


Tudo aquilo em que habite o amor é bom e desejável, por isso se estivermos nesta boa posição de 


poder dar eternamente, o Norte será unificado. Agora, se tornarmos segura a fundação para 


podermos dar eternamente, a um nível mais elevado que o padrão da vivência actual das pessoas do 
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Norte, a propaganda comunista não funcionará. Se a Coreia do Sul superar em todas as áreas, 
incluindo a área económica, estilo de vida e conhecimento, e estiver na posição de poder dar 


eternamente, os Norte-coreanos unir-se-ão, mesmo que lhes seja dito o contrário. (36-76, 


1970.11.15)   


   


A bondade desenvolve-se sempre quando esbarra contra algo, e ganha sempre onde quer que vá. Isto 


pode parecer impossível, mas se agarrarmos este princípio, encontraremos necessariamente a vitória, 


desde que não haja erro na aplicação deste princípio. Aquele que pratica este princípio, e se sacrifica 


tendo-o por base, triunfará seguramente. Se houver uma organização que espalhe a filosofia que 


ensina que ganho pessoal não é só para um indivíduo, mas para a nação e para ele, e que também 


ensine que a vitória não pertence só a um indivíduo, mas à nação e ao mundo, então esta organização 


não perecerá, ainda que o mundo pereça. Deveis saber que o Pensamento Unificado, porque possui 


um tal conteúdo, não perecerá. (41-96, 1971.2.13)   


   


A unificação não pode ser alcançada quando nos encontramos endividados. O endividamento não 


consegue qualquer unificação. Se estivermos endividados, o Reino do Céu não pode ser realizado. 


Se estivermos endividados, não há qualquer modo de prosperamos. Uma nação rica só é estabelecida 


quando tivermos algo agradável que salde completamente a nossa dívida e multiplique os ganhos. 


Porque o Reino do Céu é a mais rica de todas as nações ricas, o endividamento tornaria impossível 


construir tal reino. (82-333, 1976.2.1)   


   


Eventualmente para onde deveríamos ir? Deveríamos ir à procura do amor. As pessoas acumularam 


dinheiro, governaram o mundo, tornaram-se grandes académicos, e fizeram aquilo que seres 


humanos consideram de magnífico, mas tudo acaba por ser inútil. Assim, para onde deveríamos virar 


e ir? Temos de nos unir com verdadeiro amor e unir a nossa mente e corpo com Deus vertical e 


horizontalmente. Um homem e uma mulher que tiverem atingido tal estado, terão a sua essência 


alinhada com o amor vertical de Deus.  Tal como a carne se liga aos ossos, o homem e a mulher 


unem-se com o amor de Deus. Não há outra maneira senão esta. (178-112, 1988.6.1)   


   


Agora devíeis pensar que estais a viver como servos do amor, na nação divina. Pensai em vós como 


servos do amor, lutadores secretos do amor e espiões inteligentes para construir a nação divina. 


Então, que é que não podeis fazer? Se for para sobreviver, um homem pode agir como uma mulher. 


Pode até mesmo agir como um mendigo. Se na verdade agirdes assim, com uma atitude para fazer 


até mesmo mais para salvar a vossa tribo, clã e nação, então a vossa aldeia submeter-se-vos-á 


naturalmente. (185-105, 1989.1.3)   


   


Precisamos de uma raiz vertical, centrada no amor genuíno, e de um verdadeiro rebento vertical, 


centrado no amor genuíno. Rebentos como vós não resultarão. Assim, a própria raiz começará em 


vós, se estabelecerdes o padrão em que derramais lágrimas, suor e sangue, a trabalhar pela terra, 


pelas pessoas da aldeia e por Deus, com um amor maior que aquele praticado por pessoas 


incontáveis que já viveram nesta terra e passaram para o mundo espiritual. (178-116, 1988.6.1)   


   


Podeis ser dotados com o direito de herança e de igualdade de posição, porque tendes o título de 


verdadeiros filhos. Devíeis acreditar tal facto privilegiado do céu e investir tudo no reino do amor. 


Se investirdes completamente, da mesma maneira que Deus investiu, o vosso clã será ressuscitado, e 


com a ressurreição do vosso clã uma nação será ressuscitada. (177-161, 1988.5.17)   


   


Fiz tais coisas para ocupar a posição de antepassado do mundo, mas deveis saber o facto que vós 


próprios deveis seguir um tal caminho para herdar a tradição e tornar-vos um antepassado tribal e na 


tradição que pertence a uma tal área. Deveis estabelecer uma tradição pela causa da vossa tribo e 


para o vosso clã. A partir de agora serão organizadas doze tribos. Esta é a razão por que precisamos 


de uma tradição. Aqueles que pensam egoisticamente serão excluídos. (131-62, 1984.4.1)   
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Quando fordes para a vossa terra natal, deveis ir com amor genuíno. Se levardes amor genuíno para 


a vossa terra natal, plantardes amor genuíno e o praticardes, tornar-vos-eis antepassados. Sereis os 


antepassados da primeira geração. Se sois Park, a vossa geração poderá ser enxertada à nação divina 


com o nome de família Park. Então, inverter-se-á e o vosso pai tornar-se-á o vosso filho. (177-161, 


1988.5.17)   


   


4. Plantai a Raiz do Amor na a Vossa Terra Natal    


   


Tendes vivido como quisestes até agora, mas agora é a sério. Temos a responsabilidade de decidir se 


vamos ser derrotados ou vitoriosos. Essa responsabilidade não está em mim, mas em vós. Ides 


retornar com o título da derrota ou com a supremacia da vitória? Qual título? Deveis retornar com a 


vitória dos Verdadeiros Pais e a vitória de Deus. Com esta avançais para a vossa terra natal. Uma vez 


que o mundo está condensado e reflectido como um todo na minha família, se pensardes na história 


de indemnização dos Pais e de Deus para recuperar este mundo, deveis dar as boas-vindas com 


lágrimas às pessoas que vêm ter convosco. Quando alguém vos visitar, deveis ter um tal coração 


para lhe falar durante toda a noite, sem vos cansardes. (178-116, 1988.6.1)   


   


Da mesma maneira que os Israelitas foram para o Egipto e lá viveram durante 400 anos, nós também 


o fizemos durante quarenta e três anos; consequentemente, agora temos de retornar à nossa terra 


natal e lá plantar a raiz de amor. Devemos amar Deus, os nossos pais e os nossos irmãos e irmãs. 


Assim, deveríamos cortar a origem pela qual Satanás nos pode acusar globalmente. Porque os 


Israelitas falharam em o fazer, não puderam construir o ideal do Reino do Céu em Canaã. Assim, 


não estejais à espera de nada do mundo satânico. Somos melhores, mesmo até que seja a andar com 


as nossas malas às voltas. Somos melhores, mesmo até que sejamos amaldiçoados e os cães da aldeia 


nos ladrem. Com um tal orgulho, deveis participar na campanha para digerir toda a aldeia, com um 


grito de amor e marchar com passos de orgulho. Espero que vos lembreis disto à medida que lutais. 


(178-139, 1988.6.1)   


   


Quando retornardes à vossa terra natal, deveis dizer: "Ah, este é presente de Deus para mim" 


enquanto olhais para as montanhas e rios da vossa terra natal. Olhando para as árvores centenárias, 


que são mais velhas que vós, os seixos no rio, mais velhos que vós e para o jardim, deveis dizer: 


"Como tendes passado?" Isto é amor. Tendes de saber amar a natureza para amar as pessoas. Tendes 


de o fazer novamente. Isto é a restauração. Deveis amar todas as coisas, porque Adão e Eva não 


puderam amar todas as coisas. Deveis retornar à vossa terra natal e amar a natureza. Amai tudo 


desde a erva às montanhas, rios e árvores na vossa aldeia. Quando o tiverdes feito, então a seguir 


amai as pessoas. Se atingirdes a posição de poder amar as montanhas, rios, árvores e animais, então 


amai as pessoas nessa fundação. As pessoas devem ser amadas depois de todas as coisas terem sido 


restauradas. (175-31, 1988.4.6)   


   


Ao amar as pessoas, deveríamos amar as pessoas mais miseráveis e os filhos miseráveis e depois 


subir para as pessoas de meia-idade. Entre as pessoas pobres no mundo, há muitas pessoas de 


consciência. Nós, as famílias da Igreja da Unificação, devemos amar as pessoas mais pobres no 


mundo. Embora as pessoas pobres estejam a viver no mundo de Satanás, vejo que vão aparecer entre 


elas aquelas que podem herdar a fortuna divina. (175-31, 1988.4.6)   


   


Hoje deveríamos retornar à nossa terra natal e ser as pessoas que se tornam a semente. Esta semente 


deve ser plantada e criada num ambiente em que o céu e a terra, para não mencionar a República da 


Coreia, podem visitar e que Deus quer visitar a qualquer hora. Se fordes para o mundo espiritual 


depois de o ter feito, seguramente que sereis amados como filhos e filhas da nação divina. 


Deveríamos estabelecer um tal curso de vida a partir de agora. (197-221, 1990.1.14)   
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5. A Cooperação do Mundo Espiritual e a Nossa Convicção    


   


Agora, que o mundo espiritual está muito próximo, chegará uma era na qual os bons espíritos se 


manterão na terra permanentemente. Eles virão para viver aqui. Compreendeis o que estou a falar? 


Até agora, Satanás e os maus espíritos dividiram e regeram a terra. Mas agora os bons espíritos 


reclamarão essas áreas e regê-las-ão. Para isto, os membros da nossa Igreja da Unificação devem 


derramar lágrimas, sangue e suor a fazer actividades de igreja-lar. Deveis fazer esforços com 


devoção. Deveríamos orar com corações ardentes, com mais seriedade que as devoções mostradas 


pelo Cristianismo e do que qualquer religião, incluindo o Islão e o Budismo. Deveríamos orar: "Uma 


vez que a fundação espiritual foi restaurada na terra, através de bons espíritos, por favor permite que 


a Igreja da Unificação avance juntamente com o mundo espiritual, com base na fundação espiritual. 


(169-9, 1987.10.1)   


   


Sabeis que as pessoas no mundo espiritual só podem ser salvas por nós? Assim, se ajudardes as 


pessoas no mundo espiritual, a bênção do mundo espiritual virá para vós. Se fizerdes a indemnização 


e arrependimento pela causa do mundo espiritual, aquele mundo espiritual seguir-vos-á. O mundo 


espiritual mover-se-á como um todo, ao vosso redor como o centro. Deveis saber que esta é a razão 


por que é importante a indemnização e o arrependimento. Todas estas coisas deveriam ser feitas com 


a igreja-lar como centro. (125-50, 1983.3.1)   


   


Se trabalharmos, centrados no altar da igreja-lar e fizermos esforços de devoção na terra, espíritos de 


uma variedade de áreas e níveis voltarão e darão assistência aos crentes na terra. Dentro do altar da 


igreja-lar com 360 lares estão a viver, numa variedade de estilos de vida, budistas, cristãos, judeus e 


outras pessoas de consciência. Aí ocorrerão fenómenos espirituais, nos quais os espíritos no mundo 


espiritual transcendem as denominações e religiões para retornar à terra e conduzir os seus 


seguidores à figura central da providência. A igreja-lar serve como um altar condicional através do 


qual os espíritos participam na ressurreição pelo retorno. (210-197)   


   


Deveis conhecer como uma regra de ouro que deveis trabalhar mais arduamente que os esforços 


devotados pelos patriotas, filhos de devoção filial e pastores de igreja que nasceram na região. Se 


trabalhardes com mais intensidade, todos eles vos ajudarão. Esta é a condição. Se o fizerdes, 


vencereis a acusação satânica; então, Satanás não vos acusará e os antepassados da vossa terra natal 


ajudar-vos-ão espiritualmente, encaminhando os seus descendentes para a Igreja da Unificação. 


(179-17, 1988.6.15)   


   


Os vossos antepassados no mundo espiritual olham para este mundo e desejam descer à terra, porque 


orgulhosamente querem ajudar os seus descendentes. Esta é a razão por que muitos antepassados 


descem ao vosso redor. Este é um mundo da religião que está centrado na tribo e transcende as 


denominações. Compreendem isto? Os vossos antepassados confiam em vós, amam-vos e querem 


seguir-vos. Eles seguir-vos-ão. Esta é a razão por que querem dedicar-se a ajudar-vos. (189-278, 


1989.5.1)   


   


Então, se seguirdes com convicção forte, os vossos antepassados porão pressão na vossa mãe ou 


qualquer um dos vossos familiares para os manter imóveis e com a boca fechada. Será como a dizer-


lhes: "Escutem-me!" Por que é que é assim? A fundação tribal original dentro do domínio da 


bondade pode ser ligada ao nível global, e isto, por sua vez, pode ser ligado ao nível global no qual 


Satanás foi expulso. Como resultado, Satanás e os maus espíritos caídos começaram a retroceder, e 


os vossos antepassados no mundo espiritual arcangélico podem agora ajudar-vos. (184-91, 


1988.12.20)   


   


Então, que ritmo devemos seguir? Será que devo ser eu a seguir o vosso ritmo ou deveis ser vós a 


seguir-me? Não deveria haver qualquer objecção. Caso contrário, o mundo espiritual não se moverá. 
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Não importam as vossas capacidades e talentos, porque não funcionarão senão seguirem as minhas 
palavras. Não funcionará se vos prenderdes a algo que eu não quero ou fizerdes algo que não é a 


minha directiva. O Céu abandonar-vos-á por esse motivo. A ajuda do mundo espiritual não se 


materializará. O arcanjo só destrói sem ajudar. (169-133, 1987.10.29)   


   


Sou aquele que conhece a lei da nação divina e conhece todo o caminho que temos de andar. Sou 


aquele que conhece os segredos dos passos de Satanás e das estratégias de Deus. Esta é a razão por 


que sou um problema no mundo, não é verdade? Agora chegou o tempo em que o mundo espiritual 


me ajudará. Se o mundo se me opuser durante muito mais tempo, muitos acontecimentos trágicos 


terão lugar. (169-12, 1987.10.1)   


   


Hoje na terra, se uma pessoa vier à Igreja de Unificação e orar, os seus antepassados aparecer-lhe-ão 


dentro de uma semana e ensinar-lhe-ão tudo. Estamos agora em tal era. As religiões têm estado a 


pavimentar um caminho vertical, pela construção do domínio global, através dos laços de coração. 


Agora eu alarguei o domínio horizontal através do mundo e liguei-o a toda a parte. Como resultado, 


a era chegou na qual os antepassados no mundo espiritual podem finalmente regressar à terra, 


através dos seus descendentes, e cooperar com eles. As igrejas-lar são a fundação que condensa um 


tal domínio global. Assim, o que irá acontecer aos espíritos bons? No passado, costumavam vir 


ajudar e retornavam, mas agora viverão na terra permanentemente. Esta era chegou. Vivem 


permanentemente, compreendem? Quando digo jeong ju (viver permanentemente) não quero 


significar a minha terra natal Jeong Ju. Estou a dizer que estamos a entrar na era na qual os espíritos 


bons no mundo espiritual podem finalmente estabelecer-se na terra. Assim, ao juntar-vos à Igreja da 


Unificação e fazer actividades, os vossos bons antepassados viverão juntos convosco e ajudar-vos-ão. 


É assim que é possível a restauração tribal. (163-301, 1987.5.1)   


   


A fortuna divina está a entrar. Agora, em Abril de 1987, nascerá uma luz nova e as esperanças do 


mundo juntar-se-ão num lugar para produzirem um rebento. Quanto tem sido o desejo dos espíritos 


no mundo espiritual de virem para a Coreia! Juntaram-se todos. Assim, as pessoas que derramaram 


sangue pela nação e os espíritos que serviram como um sacrifício, estão-se a unir para 


empreenderem um movimento comum final para servir os Verdadeiros Pais. Servirão no futuro 


como mediadores para reunir todos os espíritos do mundo. Assim inverteremos imediatamente este 


mundo, ao ligar-nos com eles. (163-25, 1987.4.18)   


   


Agora temos de o fazer. Agora estamos na era em que o mundo espiritual poderá dizer: "Vamos 


ajudar a Coreia! " Até agora, espíritos bons espalhados pelo mundo trabalharam fora para estabelecer 


uma fundação, mas agora esta fortuna está a convergir. Quem a está a fazer convergir? Eu vou à 


frente e os pastores leais, as esposas devotadas e os patriotas seguem o meu rasto. Depois de 


convergirem, ajudarão o movimento da unificação da Coreia, com base nos fundadores de religiões e 


denominações quer sejam Cristãs ou Islâmicas. Um tal vento está a soprar. (163-18, 1987.4.18)   


   


O mesmo se passa convosco. Se Deus pensa assim, porque é que o mundo espiritual não vos ajuda? 


É o mesmo. É porque o eu permanece. Fiz uma tal advertência porque o eu permanece. 


Presentemente, quando as minhas pernas se tornam rígidas, eu digo: "Minhas pernas, tenho de ir." Se 


eu faço assim, será que as pessoas jovens devem ficar inactivas? Vós pirralhos, mereceis o castigo 


divino. Pirralhos jovens desperdiçam tempo deitando-se a dormir. Digo-vos para o não fazerdes. 


(162-119, 1987.3.30)   


   


Quando fordes para o mundo espiritual, quão gratos estareis que eu vos tivesse oferecido as 


qualificações de vos tornardes filhos e filhas do dono de um Céu e terra livres, sem barreiras. Se me 


escutastes e vivestes em conformidade, uma vez que o mundo espiritual não tem qualquer barreira, 


se fordes para a vastidão infinita do mundo espiritual, eles dirão: "Eu ajudei-vos. Quando tivestes tal 


responsabilidade, fui lá durante esse tempo e ajudei-vos". Todos serão vossos amigos. Serão vossos 







 10 


colegas, dentro do reino da mesma era. Como eu disse, o mundo espiritual deve ser mobilizado. Sem 
que seja mobilizado, o Reino do Céu não pode ser formado. Não pode ser formado. O Reino do Céu 


deve começar com verdadeiros pais e não com descendentes caídos. Tal como quando Deus criou 


Adão, em que Ele recebeu a ajuda do mundo angélico, na recriação, também todo o mundo espiritual 


deve descer e ajudar na terra. Caso contrário, não é possível. Este é o princípio, não é verdade? 


Assim é o princípio da ressurreição, não é verdade? Só se pode chamar verdade quando o princípio 


da ressurreição se torna realidade. Assim, quanto gosta de mim o mundo espiritual? (162-114, 


1987.3.30)   


   


Entrastes na era global e embora possais estar numa posição individual, estais ligados aos maiores 


santos do mundo. Se tiverdes o carácter e coração de santos e viverdes uma vida santa, tereis a 


fundação espiritual através da qual os espíritos vos ajudarão livremente quando for necessário. Por 


isso, agora, para ajudar as actividades correntes da Igreja da Unificação, os patriotas de cada nação 


voltaram aos seus países de origem na terra e estabeleceram anexos à volta da fundação da Igreja da 


Unificação. O número de pessoas que morreram até agora é dezenas ou centenas de vezes mais alto 


que a actual população da nação, não é verdade? Eles vieram e agora esperam pela expansão do 


nosso trabalho. Esta é a razão por que todos os missionários deveriam liderar movimentos nacionais 


e mobilizar todas as pessoas.  Se derem uma ordem de marcha em frente, como um todo unido com 


o mundo espiritual, e em nome do todo, estes espíritos não podem deixar de ajudar. (162-108, 


1987.3.30)   


   


A Igreja da Unificação tem a habilidade para mobilizar os seres espirituais e os antepassados, através 


de um sistema de interligação. Deveis saber isto. As religiões até agora, incapazes de conectar o 


mundo espiritual e o mundo físico, tiveram de fazer esforços espirituais e criar o mesmo 


comprimento de onda com o ritmo religioso para fazer a conexão, mas agora entrámos na própria 


estação difusora. Quer dizer, que ocupamos a posição de transmissores. Não é a onda mas o próprio 


transmissor que envia ondas. Aqui podemos enviar ondas eléctricas, com uma frequência de 


milhares ou milhões de hertz, ondas curtas ou outras. Uma vez que tenho a estação difusora, 


precisamos de um transmissor que diga: "Meus antepassados no mundo espiritual, por favor, venham 


e ajudem-me. Bons antepassados, venham e ajudem-me". Então, eles virão e ajudarão. Podemos 


chamar e mover indivíduos, chamar e mover famílias; eles mover-se-ão e descerão, se tivermos a 


fundação na terra para conectar as esferas tribais, raciais e a esfera global. Se isto acontecer, até 


mesmo se o meu corpo quiser ir deste modo, voltará para trás até mesmo sem o perceber e será 


atraído. Quando vierem dois espíritos e agarrarem alguém, este será arrastado porque não sabe que 


está a ser agarrado. Tendes qualquer outro caminho? Correreis sozinho para este. Acreditais nisto? 


Isto não são apenas palavras; é lógico-103, 1987.3.30) 


 


Quando a Igreja da Unificação mobiliza, Maomé ajudará, e o mesmo acontecerá com os 


representantes do Confucionismo e Budismo e com o próprio Deus. Isto é completamente lógico. 


Portanto, devíeis sentir orgulho que representais a humanidade, o mundo espiritual e Deus, e que vos 


estais a mover com todo o seu apoio. (162-15, 1987.3.15)   


   


No passado, mesmo que rezásseis e fizésseis esforços de devoção, só poderíeis encontrar-vos com os 


fundadores religiosos naquele momento; depois da reunião, separar-vos-íeis. Assim tínheis de vos 


elevar de novo. Agora, chegou o tempo em que eles podem voltar à terra através das suas esferas 


religiosas. Uma vez que chegou este tempo, não podereis ir para o Reino do Céu a não ser que 


tenhais resultados que tenham um impacto nas eras do passado, presente e futuro. A era do passado 


foi a era dos espíritos bons do mundo espiritual incluindo os anjos, e a era presente é a era dos 


Verdadeiros Pais. E a era do futuro é a era de Deus. Esta é a razão por que aqueles que não têm 


realizações para mobilizar o mundo espiritual, os Verdadeiros Pais e Deus não poderão entrar no 


Reino do Céu. Do mesmo modo, Adão e Eva eram capazes de mobilizar Deus e os anjos.  Nessa 


altura, Adão e Eva deviam ter mobilizado o universo. (161-199, 1987.2.3)   
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Agora, o mundo espiritual só vos ajudará se fizerdes actividades de igreja-lar. Assim, depois de 1988, 


embarcaremos em plena força na campanha de igreja lar. Nessa altura, tanto faz que eu esteja aqui 


como não. Como poderei ensinar-vos algo maior que isto? Ensinei-vos tudo para preparardes um 


certificado para entrardes no Reino do Céu. Este não pode ser trocado nem sequer por vários 


diamantes do tamanho da terra. Estou a pedir-vos que não desperdiceis tal oportunidade preciosa. 


(146-346, 1986.8.10)   


   


Até agora o mundo espiritual não tem podido apoiar e ajudar os Verdadeiros Pais, porque o mundo 


espiritual caído não pode ajudar aqueles que estão na posição de Pais aperfeiçoados. Este é o 


Princípio, não é verdade? Os Pais aperfeiçoados são supostamente apoiados por Deus e pelo arcanjo 


não caído, e não importa o número elevado de espíritos que estão no reino satânico, eles não podiam 


ajudar os Pais. Uma vez que os espíritos actualmente existentes no mundo espiritual nasceram 


através de falsos pais, em vez de através de verdadeiros pais, eles não podem ajudar os Verdadeiros 


Pais. Mas agora, que todos os fracassos do arcanjo foram indemnizados e vós permaneceis na 


posição de filhos que estão a assumir os papéis de Adão e Eva, eles podem ajudar-vos conforme for 


necessário. Assim, através da ajuda do mundo espiritual, o mundo caído sucumbirá muito 


rapidamente. (146-312, 1986.7.20)   


   


6. A Nossa Terra Natal Original e o Caminho para Entrar no Reino do Céu    


   


6.1. A terra natal é um mundo da criação original    


   


Deveríamos compreender que estamos numa altura em que não podemos esperar por um mundo de 


paz ou mundo unificado usando qualquer coisa que tenhamos, incluindo o poder, sabedoria e cultura 


humanos. Qual é a questão mais central para solucionar o problema do mundo nestas circunstâncias? 


Acredito que a resposta à pergunta relacionada com a existência de Deus é o assunto mais 


importante. Quando todos os seres humanos compreenderem claramente que Deus existe, virão a 


conhecer claramente a direcção em que vai a Sua Vontade, e conhecendo a direcção da Sua Vontade, 


o mundo tornar-se um mundo unificado  ideal de paz. (56-131, 1972.5.14)   


   


Sereis um nacionalista ou um globalista? A religião não inclui somente o globalismo. Não busca 


simplesmente o benefício dos seres humanos, mas também procura beneficiar Deus. Mas o 


comunismo e a democracia só procuram beneficiar os seres humanos. Assim qual é a melhor 


filosofia, aquela que também tenta beneficiar Deus, ou aquela que só procura beneficiar os seres 


humanos? Qual é a melhor filosofia, aquela em que Deus e os seres humanos se alegram, ou aquelas 


em que só os criados têm alegria entre si, sem o mestre? Esta é a razão por que a religião é boa. (41-


44, 1971.2.12)   


   


É nisto que a nossa Igreja da Unificação difere. A Igreja da Unificação está a dizer para amarmos os 


nossos irmãos e irmãs, da mesma maneira que amamos a nossa mãe e pai, e para amarmos a nossa 


tribo, raça e nação, da mesma maneira que amamos os nossos irmãos e irmãs. Para amarmos o 


mundo teremos até mesmo de abandonar a nossa nação. Além disso, para amarmos o Céu teremos de 


abandonar até mesmo o mundo. É o ensinamento principal da Igreja da Unificação procurar o 


caminho do amor onde podemos sacrificar as coisas pequenas e que estão perto de nós, pelas coisas 


grandes e que estão longe. (100-80, 1978.10.8)   


   


O que é a Igreja da Unificação na terra? Ao abraçar a ala direita e a esquerda, e segurando as duas, 


onde é que vai? Ao ultrapassar o mundo de conflito, onde as pessoas se reúnem e lutam, conduzir-


nos-á ao mundo da felicidade e da utopia, tal como somos guiados pelo Céu. Falhareis se vos 


tentardes mover no mesmo plano abraçando-as e guiando-as de um modo humanista. Por outras 


palavras, a Igreja da Unificação tem de se equipar com um sistema de lógica através do qual possa 
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restaurar todos os fracassos e perdas devidos a modo de pensar incorrecto e mover-se 
horizontalmente para as abraçar. Ao mesmo tempo, a Igreja da Unificação tem de equipar-se a si 


própria com um sistema de pensamento que vos encoraje a tentar tornar-vos num ser transcendente 


de substância, com experiências verticais espirituais, na base da religião. O Pensamento Unificado 


tem de poder sistematizar e integrar o humanismo, materialismo e todas as formas passadas de 


Deusismo. Ao mesmo tempo, deveria ser uma filosofia religiosa de experiência sobrenatural que 


possa transcender verticalmente e conectar as denominações. (162-102, 1987.3.30)   


   


Que tipo de nação é a desejada pela Igreja da Unificação? Agora a Igreja da Unificação está a ir para 


o mundo através da República da Coreia. Mas a Igreja da Unificação não quer um mundo onde o 


materialismo do comunismo e o idealismo da democracia lutam como agora. Estamos a procurar a 


nação que pode transcender este mundo e pode ser governada pelo coração e amor de Deus. (32-264, 


1970.7.19)   


   


O lugar onde queremos viver é a nação divina; queremos viver na nação divina. Haverá barreiras na 


nação divina? Não há. Haverá dois idiomas na nação divina? Não há. Haverá diferenças raciais? Não, 


não há. Então, que é a nação divina? Uma em que todos os seres humanos nascem no seio de Deus, 


em que todos os seres humanos são irmãos e irmãs. Do ponto de vista de Deus, são todos irmãos e 


irmãs porque são os filhos e filhas de Deus, e do ponto de vista do Reino do Céu na terra, eles são o 


povo. Eles são o povo do Reino do Céu na terra. Eles são o povo. (66-281, 1973.5.16)   


   


Sem uma nação, não há qualquer nacionalidade. Sem uma nação, há qualquer fundação através da 


qual possamos entrar no reino. Temos de organizar a raça e entrar novamente no reino. Antes de ir 


para o mundo espiritual, temos de formar uma nação divina nesta terra e viver com esta 


nacionalidade juntos da nossa tribo ou família, como filhos e filhas vitoriosos que herdaram a 


linhagem de sangue de verdadeiros e bons pais que amam a nação e a raça; só então poderemos 


entrar no Reino do Céu. Este é o Princípio. (58-145, 1972.5.22)   


   


Se perguntardes que tipo de coisa é o Reino da família do Céu, quando a esposa vive cem por cento 


para o bem do seu marido e o seu marido vive e morre para o bem da sua esposa, isto será 


seguramente nada mais que o Reino do Céu. Temos um ditado que diz: "A harmonia na família traz 


sucesso a tudo." O mesmo se aplica à prosperidade da nação. O valor da existência do governo da 


nação não está no exercício da soberania, mas no serviço às pessoas, e as pessoas existem para o 


bem da nação e não para si próprias. Se isto é atingido, a nação tornar-se-á o Reino do Céu. 


Ampliando um tal princípio, surgirá um mundo onde as pessoas vivem para o bem dos outros, 


transcendendo a nação e raça. Esse mundo tornar-se-á o mundo utópico ideal de amor, de paz e de 


felicidade desejado pelos seres humanos. Não há nenhum lugar onde o princípio de viver para o bem 


dos outros não resulte. (75-325, 1975.1.16)   


   


Aquilo a que chamamos a pátria que temos de encontrar, não é uma nação nesta terra com uma certa 


história e tradição. Para restaurar e merecer tal nação, a qual existe numa dimensão diferente, temos 


de nos tornar pessoas que tenham uma ideologia com a capacidade de prever futuros problemas, 


necessidades, ou mudanças. Mas essa ideologia tem de estar de acordo com a ideologia do criador 


absoluto. Se houver uma nação desejada pelo Ser Absoluto, teremos de desejar que seja a nossa 


nação onde as pessoas se unem à volta da Sua soberania. Teremos de nos assemelhar a esta nação, 


tanto em carácter como em forma. (49-93, 1971.10.9)   


   


Tendes de viver com a atitude mental que tudo aquilo que fazeis é por causa da restauração da nação 


e da restauração dessa terra pátria. Tendes de viver pensando no facto que fostes enviados pelo Céu 


para este mundo mau, como agentes secretos, e estais envolvidos em actividades diárias para a 


missão de vos tornardes os patriotas fundadores dessa nação. A não ser que tenhais esta atitude 


mental, não tereis dignidade e orgulho como pessoas dessa nação. (50-255, 1971.11.7)   
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6.2. O registo no Reino do Céu 


 


Não podeis simplesmente aparecer em frente dos Verdadeiros Pais. Tendes uma linhagem de sangue 


diferente, não é verdade? Antes de serdes registados, não podeis receber o direito de herança. 


Contudo, ainda não fostes registados. Já estais registados na minha árvore genealógica? Não sois 


registados só porque sois abençoados. Recebestes a bênção no topo da fase de crescimento. Ainda 


tendes mais sete anos para o estágio da perfeição. Este é o Princípio. Fazemos a restauração através 


deste Princípio. (139-230, 1986.1.31)   


   


Estamos a fazer uma lista à medida que entramos na era do registo e não o podemos fazer 


arbitrariamente. Sem passar pela igreja-lar, não podeis fazer parte da lista. Não podeis tornar-vos 


parte da árvore genealógica da nação divina. Sereis excluídos mesmo até que sejais uma família 


abençoada. Saíreis. Com esta compreensão, deveis andar depressa e fazer tudo o que vos é sugerido 


pelo Céu. Não o fazeis só porque alguém o faz, mas porque tem de ser feito. Se fosseis para o mundo 


espiritual sem o fazer, tê-lo-íeis de fazer pela eternidade no mundo espiritual. Será um grande 


problema se fordes para lá sem cuidar da vossa igreja-lar na terra. (143-118, 1986.3.16)    


   


Se não vos arrependerdes, recebereis um julgamento de rectidão pública. Ninguém pode pôr-se à 


frente da lei governadora do amor. Na altura do libelo acusatório, o material em vossa defesa tem de 


ter mais peso que o material usado para vos acusar – com Deus, eu próprio, a minha família, clã, 


líderes e toda a gente na Igreja da Unificação que vos está a ensinar, na posição de vossos advogados 


de defesa. Só então podereis ser registados como pessoas do reino celestial. Se a evidência a vosso 


favor for menor que a evidência contra, não sereis registados. (147-331, 1986.10.1)   


   


Os membros da Igreja da Unificação nunca podem viver como lhes agrada. Não podeis enganar a 


vossa própria mente, não é verdade? Será que podeis enganar a vossa própria mente? Uma vez que 


não podeis enganar a vossa própria mente, não podereis enganar o registo familiar da nação divina. 


Tudo é tomado em consideração. Se elevar esta mão uma vez, tudo será registado em vídeo, 


correcto? Quando é feito no mundo humano um registo assim, pensais que não será feito um registo 


no céu? Se premirdes um botão uma vez, ver-se-á tudo sobre uma tal família abençoada desde a sua 


infância e dos seus antepassados. Ver-se-á num segundo. Não irá demorar muito tempo. Aqui temos 


um conceito de tempo, mas no céu tudo é feito num momento. (148-290, 1986.10.25)   


   


Sabeis o que é o registo? Quando uma mulher se casa e vai com o seu marido, ela tem de mudar o 


seu registo. Sabemos que uma tal pessoa tem de apagar o seu registo original feito ao nascer e mudar 


para outro lugar. (177-302, 1988.5.22)   


   


Chegará o tempo em que seremos registados na República da Coreia, quando a República da Coreia 


se tornar a pátria através da Igreja da Unificação; consequentemente, chegará um momento em que 


todas as pessoas que previamente foram mobilizadas podem comprar um pedaço de terra na 


República da Coreia. Isto acontecerá se a República da Coreia me seguir. Chegará um tempo em que 


tendes de vender tudo o que tendes no Ocidente e trocar até mesmo por uma pequena cabana na 


República da Coreia. (185-250, 1989.1.8)    


 


Ainda que sejais velhos e fracos até ao ponto de olhardes para fora da porta e dizerdes: “Ah, já sou 


velho”, mesmo assim devíeis sair e dar testemunho. Será um grande problema se não registardes no 


céu a vossa mãe e pai, antes de irdes para o mundo espiritual. As famílias abençoadas da Igreja da 


Unificação entraram neste tempo e era em que podem realizar grande trabalho histórico em nome 


dos seus pais, antepassados, irmãos e irmãs, focando-se nos seus parentes. (186-165, 1989.2.1)   
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Foi para manter a vossa dignidade que vos pedi até agora para dardes testemunho. No futuro, serão 
estabelecidos os líderes tribais para as setenta e duas tribos, e deste modo, com a vinda da nova era 


de registo quero incluir-vos. Mas como é que vos posso incluir, se nada tiverdes feito? (194-96, 


1989.10.17)   


   


No futuro teremos de ser registados. Quando forem unidos o Sul e o Norte, as famílias da Igreja da 


Unificação espalhadas pelo mundo, aquelas famílias abençoadas que tiverem sido activas, irão todas 


para além do nível tribal e serão registadas. Se o Sul e o Norte forem unidos pelo meu poder, farei 


uma lei e estabelecerei membros leais da Igreja da Unificação espalhados pelo mundo como 


representantes da raça, para espalhar a semente. Quem se oporia a isto? Historicamente falando 


quem irá vai fazer oposição, quando trabalhei tão arduamente pela causa da independência da Coreia 


e pelo seu retorno como terra natal? (197-212, 1990.1.14)  


   


No futuro virá a era do registo. Não será uma era do registo individual. Está a chegar a era do registo 


tribal. Virá a era do registo nacional para as famílias Kim, Park e assim sucessivamente. Será rápido. 


A partir de agora será rápido. Correrá de um tal modo que estareis muito ocupados, sem mesmo 


tempo para abrir os olhos ou assoar o nariz. Agora, o mundo está a mover-se tão rapidamente que 


não tendes mesmo tempo para abrir os olhos ou assoar o nariz. Por que é que as coisas se movem 


assim? É por causa do Presidente Moon. A causa não está noutro lugar. (197-363, 1990.1.20)   


   


Para devolver a posse a Deus, temos de passar através do nome dos Verdadeiros Pais. Sem passar 


pelo nome dos Verdadeiros Pais, não há qualquer modo de retornar. Assim, a unificação do mundo 


tem de ser alcançada através da Igreja da Unificação. Até mesmo sem que façamos algo, todas as 


pessoas esperarão em fila para serem registadas o mais rapidamente. Chegará o tempo em que as 


pessoas lutarão com unhas e dentes para serem as primeiras, segundas e terceiras. (198-242, 


1990.2.3)   


   


No futuro, virá o tempo do registo. Virá a era do registo em que vos juntareis ao círculo que está 


conectado ao meu clã e à família real. Mas até mesmo que possa vir a era de registo, aqueles que não 


restauraram a sua tribo não podem ser registrados. Deveis saber isto. Será o mesmo que para as doze 


tribos. Sem terdes restaurado a vossa tribo não vos podereis registrar. Se as pessoas souberem desta 


restauração tribal, juntar-se-ão à Igreja da Unificação para se registar antes das outras. O que vai 


acontecer na altura do registo? Até agora as pessoas e todas as coisas não têm pertencido a Deus. 


Têm estado na posse de Satanás. Porém, agora, através de mim, que cumpri a Vontade de Deus, os 


meus filhos e filhas e todas as coisas que estão centradas em mim têm de ser estabelecidos. Também, 


nesta altura não tenho uma nação. Deve ser alcançada uma nação. (208-339, 1990.11.21)   


   


Está na posse de Satanás e não na posse de Deus. O céu e a terra ir-se-ão unir sem uma guerra, 


porque há aquilo a que chamamos a restauração de posse. Sem precedentes na história mundial, no 


futuro criar-se-ão filas de pessoas que tentam reunir todas as suas posses para serem registadas como 


um clã no céu. A posição de irmão mais velho e mais novo será determinada por quem for registado 


primeiro. (208-345, 1990.11.21)   


   


Até agora não houve nenhum registo na nação divina. Não houve nenhuma nação no céu. Não houve 


nenhuma família ou nação. Quando uma família foi para o mundo espiritual, todos os membros 


familiares eram espalhados. Mas a partir de agora não será esse o caso. Deveis saber que 


originalmente, sem a Queda, era suposto entrarem juntos no Reino do Céu a mãe e o pai e todo o clã. 


Isto é o Reino do Céu. Se os avós, mãe, pai, casal e os filhos e filhas se unirem pelo verdadeiro amor 


e possuírem o verdadeiro amor de Deus, em que se vive pelo bem dos outros, até mesmo Deus 


obedecerá plenamente. No mundo que obedece a uma tal tradição de amor e se move só com amor 


que vive pelo bem dos outros, não haverá maneira para que as bases de paz não apareçam. (210-306, 


1990.12.27)   
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No futuro temos de superar tudo. Ao vencermos, precisamos reorganizar. Deveis unir-vos e escrever 


um diário do marido e da esposa. Depois, devíeis adquirir reconhecimento público dos vossos filhos 


e filhas e registar-vos como um todo. A era do registo está a chegar. Tudo tem de ser liquidado. 


Então, Satanás não nos seguirá. Um tempo tão sério está a seguir. Assim, a partir de agora, as 


famílias abençoadas devem escrever diários. Não podereis usar artimanhas para o evitar. (208-39, 


1990.11.15)   


   


A partir de agora todo o mundo tem de registar-se. Quando o fizermos centrados nas doze tribos, 


teremos de registar em detalhe tudo sobre a nossa vida e sobre o que fizemos desde que entramos na 


Igreja da Unificação. Se tirastes até mesmo uma coisa pequena da igreja, digamos, um pano de 


cobertura, deveis escrevê-lo. Se diferir do registo do computador no mundo espiritual, não vos é 


permitido entrar. (212-56, 1991.1.1)   


   


Quando atingimos a família real e o reino de coração, só receberemos acolhimento e não haverá 


nenhuma colina ou barreiras. Será um chão plano. Todos nos darão as boas-vindas, e o mundo de 


amor eterno ser-nos-á conectado. Estaremos aí como senhores. O vosso clã tornar-se-á assim. 


Entrareis no Reino do Céu, ao registar-vos com o valor da honra de todo o clã unido. Como chefe 


tribal de clara libertação, como Messias e como Pai, estou a ordenar-vos que tragam os vossos 


parentes para o Reino do Céu, registando-os novamente. (218-358, 1991.8.22)   


   


Isto é o que acontecerá quando a nação divina for construída na terra no futuro. É assim que será a 


constituição. O todo deve ser devolvido à nação divina. Esta é a razão por que não há maneira da 


unificação não acontecer. Não será pela força. Para tal tendes de vos oferecer. Virá assim o dia do 


registo. Quando for a vez da tribo se registar, sereis o antepassado se vos registardes primeiro. Os 


restantes terão de curvar as suas cabeças. (219-209, 1991.8.29)   


   


Deveis lembrar-vos claramente que nesta era, o tempo para um ambiente mais livre chegou, que vós 


sois lutadores pela liberdade, construindo a realeza de Israel. Quereis comandar um pelotão, uma 


companhia, um regimento, uma divisão, ou um corpo de exército? Será determinado pelas vossas 


próprias actividades. A partir de agora, os irmãos e irmãs mais velhos e os mais novos têm de 


completar tudo num lugar. O que ganhou, o que se registou primeiro, será o irmão mais velho, o 


antepassado. Chegou o tempo do começo do céu e da terra. Será uma era em que o avô se torna um 


neto, o pai se torna um filho, o irmão mais novo se torna um irmão mais velho e a irmã mais velha se 


torna uma irmã mais nova. A questão está em quem se regista primeiro. (220-251, 1991.10.19)   


   


Deveis manter a lei da nação divina e respeitar a lei real da nação divina. Não sabeis isto, não é 


verdade? A partir de agora temos de preparar tudo para o mundo em que o Sul e Norte são 


unificados. Ainda permanece termos de fazer esse treino. Então, nem todos podem entrar. A era do 


registo está a chegar. Nessa altura, será mais difícil fazer o registo que registar-se como leitor ou 


professor de uma universidade, depois de ter obtido um doutoramento. Na vossa própria geração, 


tendes de indemnizar a história do vosso clã e passar uma avaliação. Isto será determinado depois de 


terdes sido avaliados pelo mundo físico e pelo mundo espiritual. (210-368, 1990.12.27)   


   


A fortuna divina deve proteger aqueles que se entreajudam. Esta é a razão por que vos digo que 


façam doações. Isto é natural. Temos de levar todo o nosso clã de volta para Deus. Quem serão lá os 


vossos antepassados? Aquele que liderar à frente será o antepassado. Embora Kuboki seja o 


presidente da Igreja da Unificação, se não o fizer e alguém que agora está a escutar as minhas 


palavras vier liderar o todo e for registado, Kuboki tornar-se-á um descendente de várias gerações. 


Para o registo, aqueles que o fizerem primeiro serão os antepassados. (227-97, 1992.2.10)   
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Estou a dar-vos ordens porque chegou uma tal era: "Apressai-vos com a restauração tribal! Devolvei 
a posse a Deus! Registai-vos rapidamente!" Esta é a maior esperança para um ser humano. Aqui está 


a esperança que transcende as dez milhões de gerações desde os nossos primeiros antepassados. 


Deveis gravar profundamente estas palavras nos vossos ossos, para nunca as esquecer. Deste modo, 


no futuro, podereis experimentar a alegria de receber um sol brilhante depois da passagem do 


crepúsculo da manhã do Japão. (227-107, 1992.2.10)   


   


A que é que chamamos a riqueza do Reino do Céu? Uma vez que agora não há nenhuma pessoa no 


Reino do Céu, não há outra maneira que não seja ressuscitar as pessoas do Reino do Céu e levá-las 


para lá. Sem as pessoas do Reino do Céu, o mundo espiritual não terá nenhuma riqueza. 


Consequentemente, não são vossos filhos e filhas só porque lhes destes nascimento. Todos os 120 


milhões de pessoas do Japão têm de encontrar o caminho para se tornarem as pessoas da nação de 


Deus. Como conseguis que as incontáveis pessoas japonesas se registem como pessoas do Reino do 


Céu conjuntamente com os vossos filhos e filhas? Aquele número será a base para o vosso 


estabelecimento no mundo espiritual. Sem isso, mesmo até que tenhais servido como presidente da 


Igreja da Unificação durante dúzias de anos, seria tudo em vão. Até agora isto tem sido impossível, 


porque a Igreja da Unificação esteve debaixo de perseguição, mas agora podemos fazê-lo, porque 


todo o mundo me respeita. (228-120, 1992.3.26)   


   


Podeis ser registrados na família real da nação divina, quando vos unirdes com os Verdadeiros Pais e 


herdardes a tradição, atingindo assim a fundação para governar todas as nações, através da tradição 


central (juche-jeok) e de vos tornardes uma família que pode possuir centralidade (juche-seong). O 


lugar em que entrais deste modo é o Reino do Céu. O Reino do Céu não é um lugar onde qualquer 


um pode entrar. Três gerações têm de fazer a determinação para lá entrar. Os estágios de avó e avô, 


mãe e pai, marido e esposa, e filhos e filhas são quatro estágios, e as linhagens do marido e esposa 


são três gerações. (228-295, 1992.7.5)   


   


Agora, o caminho a percorrer não terá qualquer perseguição. Preparei tudo para vós. Bloqueei tudo 


para vós. Demoli tudo para vós. Assim quanto me tendes de honrar? Notifico-vos que a não ser que 


os vossos descendentes deixem uma tradição familiar de me honrar centenas de vezes mais que vós o 


fizestes na idade da perseguição, será difícil o seu registo na linha ancestral original. Se não 


estabelecerdes uma fundação para que os vossos filhos e filhas me possam servir várias vezes 


melhor que vós me servistes, eles declinarão. Serão empurrados para fora. (184-243, 1989.1.1)   


   


Tendes de ser registados. Onde vamos para o registo? Não podemos evitar o nosso destino de ter de 


voltar à nossa terra natal original. Se falharmos em o fazer durante a nossa vida, não haverá maneira 


de no mundo espiritual nos libertarmos do domínio do reino caído, o qual tem de ser atravessado 


voltando repetidamente durante centenas de milhões de anos, com profundo sofrimento. Uma vez 


que eu vos disse tudo isto em detalhe, com esperança que avanceis directamente, espero que vos 


lembreis claramente disto, e vos torneis nas pessoas que podem herdar a realeza para entrar no 


portão vitorioso do Reino do Céu. Quero que sejais as pessoas que, herdando isto, se possam registar 


no reino celestial e na terra natal original. Aqueles que prometem fazer isto levantem as mãos. (177-


351, 1988.5.22) 
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CAPÍTULO VI 


 


O Manual dos Verdadeiros Pais para a Unificação do Mundo e Reunificação da Coreia   


 


1. A Unificação do Mundo e a Unificação da Coreia do Norte e do Sul através do Verdadeiro 


Amor   


 


Distintos convidados que desejais fervorosamente a unificação do mundo e a reunificação da Coreia, 


senhoras e senhores!   


O novo milénio que agora começou é um tempo para acabar com as divisões e conflitos do último 


século e para actualizar o ideal de uma única família humana global de harmonia e unificação. 


Desejo a bênção para todas e cada uma das vossas famílias para o novo milénio. Gostaria de 


começar por agradecer com sinceridade por terdes vindo aqui, provenientes de todas as partes do 


mundo, para me felicitar no meu octogésimo aniversário. Em primeiro lugar, gostaria de devolver 


toda a glória a Deus, que me acompanhou até este dia.   


Em retrospectiva, não houve um tempo fácil na minha vida. Passei por sofrimentos históricos tal 


como o nosso povo na península Coreana que foi colocada no meio dos grandes poderes e percorreu 


o caminho com todo o tipo de sofrimento.   


Era um jovem de dezasseis anos e entrei em contacto com a vontade do Céu através da oração, e 


depois disso e ao longo de minha vida dediquei todo o meu espírito e energia para realizar a Vontade 


de Deus. Vim a compreender que a causa fundamental da infelicidade humana se deve ao corte da 


relação com Deus, como resultado da Queda dos antepassados da humanidade, que fez os seres 


humanos entrar num estado de ignorância espiritual. Através da Queda, as pessoas caíram na 


ignorância a respeito de Deus, da vida e dos problemas fundamentais do universo. Falei 


publicamente em mais de 10.000 ocasiões em muitos lugares espalhados pelo mundo e partilhei uma 


verdadeira visão da humanidade, do mundo e da história baseada no Deusismo, a Ideologia de Deus. 


Esses discursos foram traduzidos em doze idiomas e publicados em trezentos volumes. Os seus 


conteúdos que ensino não são o resultado de um estudo compreensivo de documentos históricos ou 


pesquisa académica, mas são os princípios e respostas fundamentais a que cheguei através da 


comunicação livre com ambos os mundos visível e invisível.   


Hoje, ao expressar a minha gratidão por este evento significativo, estou consciente do facto que o 


assunto da unificação da Península Coreana é o desejo solene do nosso povo e o acto final para 


concluir a Guerra Fria global. Então, gostaria de partilhar convosco a resposta básica para a 


unificação sob o tópico, "A Unificação do Mundo e a Unificação da Coreia do Norte e do Sul 


Através do Verdadeiro Amor."   


A unificação do nosso país não envolve apenas a unificação do território nacional, mas é antes o 


modelo para a unificação do mundo que foi dividido entre Este e Oeste, começando com a 


unificação da mente e corpo humanos que foram divididos pela Queda. Assim, este assunto deve ser 


compreendido da perspectiva da providência da salvação de Deus e deve ser solucionado num nível 


providencial. A história da humanidade é a história da providência da restauração por indemnização 


para recuperar o mundo original que foi perdido devido à Queda dos antepassados da humanidade. 


Assim, a história consiste na luta entre o bem e o mal, o lado de Deus e o lado de Satanás, num 


esforço pela meta de actualizar o ideal da criação de Deus.   


Ao longo da história, por detrás das cenas, espíritos de bondade cooperaram sempre com o lado de 


Deus e espíritos de maldade cooperaram com o lado de Satanás. A separação criada como resultado 


da Queda expandiu-se à família, tribo, raça, nação e mundo. Manifesta-se nos tempos modernos no 


confronto entre materialismo e teísmo, com base no humanismo e religião respectivamente. Se Jesus 


Cristo fosse aceite pelo povo Judeu há dois milénios, ele teria unificado as tribos e raças Judias e 


também o reino árabe habitado pelos descendentes das doze tribos. Depois disso, a sua ideologia e 


ensinamentos seriam espalhados através da região do Médio Oriente, Índia até ao Extremo Oriente. 


Ele teria então conquistado o Império Romano e toda a Europa e formado um novo reino cultural 


religioso ao tornar-se o Rei de todos os reis. Porém, com a sua morte na cruz, o Helenismo, que se 


tinha desenvolvido primeiro como a esfera cultural humanista baseada no corpo humano externo, 
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continuou a formar a cultura central do Império Romano. Por outro lado, o Cristianismo, que 


representa o Hebraísmo, que é a esfera cultural religiosa baseada no espírito humano interno, 


enfrentou todo o tipo de perseguições dentro do império durante quatro séculos.   


Então, qual é o objectivo último de Satanás por detrás da história da luta entre o bem e o mal, uma 


vez que este conflito foi trazido como resultado da Queda dos antepassados da humanidade? Satanás 


tem a sua visão fixada precisamente no próprio Deus. Deus é eterno, imutável, absoluto e único, e o 


padrão do ideal que Ele celebrou no começo da criação também tem de ter estas qualidades. Satanás 


procura destruir a Vontade absoluta de Deus. Se perguntásseis directamente a Deus, Ele confirmaria 


o que eu estou a dizer. Como responderia Deus se Satanás Lhe perguntasse: "Deus, quando no 


princípio me criastes como um arcanjo, foi com amor efémero ou eterno"? Deus responderia que o 


criou com um amor eterno. Se Ele respondesse que foi com amor efémero, Deus tornar-se-ia um 


deus efémero. A não ser que Deus mantenha um padrão de amar Satanás eternamente, 


eventualmente chegaria um momento em que Ele não poderia exercer a Sua autoridade como Deus, 


em relação a Satanás. Assim, apesar da grande oposição que Satanás possa fazer, Deus não tem outra 


escolha que não seja estabelecer a base para o amar. Assim, Deus é um proponente da filosofia da 


não resistência ao mal. Porque é assim? É porque, até que o mundo do ideal divino seja manifestado 


na terra, Deus tem de amar o arcanjo que se tornou Satanás, apesar das circunstâncias.   


Mesmo com as muitas dificuldades que Satanás possa causar, Deus não o pode castigar ou afastar. 


Ele tem de estabelecer a base de ter amado Satanás em qualquer situação. Deus só pode ter uma 


vitória completa quando Satanás Lhe confessar, dizendo: "Oh, Deus realmente é Deus. Rendo-me a 


Ti." Esta é a questão. Uma vez que o caminho da providência da restauração, de acordo com 


princípios, é levar Deus a trazer a rendição de Satanás ao amá-lo, nós, que devemos tornar-nos os 


Seus filhos, temos de percorrer este mesmo caminho. Mesmo que sejamos perseguidos por todo o 


mundo e considerados um inimigo mundial, temos de estabelecer a base de ter amado aqueles que se 


nos opõem. Nesta perspectiva, a Palavra de Deus, "Amai os vossos inimigos" é a Sua estratégia para 


dominar naturalmente o mal. Estas palavras são simples, mas ninguém percebeu que elas marcam a 


separação da vitória e da derrota entre Deus e Satanás. Se Deus abrigasse o pensamento de tratar 


Satanás como Seu inimigo e procurasse vingança contra ele, então, Ele nunca poderia ocupar o 


pináculo de vitória. Pelo contrário, Ele implementou uma estratégia de amor, declarando: "Amai o 


vosso inimigo."   


É notável que Jesus, o filho unigénito de Deus, rezasse por Satanás apesar de Satanás o estar a tentar 


matar. Se Jesus, enquanto estava a morrer na cruz, tivesse abrigado qualquer sentimento de malícia 


contra os seus inimigos, a providência de Deus teria sofrido uma inversão total. Ao superar a morte 


com um coração de amor aos seus inimigos e rezar pela sua bênção, Jesus subjugou Satanás 


naturalmente. Foi aqui que se qualificou para permanecer eternamente como o filho de Deus. Até 


mesmo Satanás reconhece esta qualificação e dá a sua aprovação. Temos de seguir um caminho tal 


de também podermos vir perante Deus e perguntar: "Eh Satanás, não sou eu um filho de Deus puro?" 


e ele responderia: "Sim, sem dúvida" e se lhe perguntarmos: "Está bem contigo, mas se as pessoas 


que vivem como eu expandissem o domínio recíproco de Deus, a partir do indivíduo e ampliando à 


família, tribo, raça, nação e mundo?" a sua resposta seria: "Esse é o Princípio, assim não poderei 


interferir." Foi sob estas condições que Deus guiou a Sua providência, com a esfera cultural Cristã 


ao centro.     


A percorrer o caminho do sacrifício chegando mesmo até ao martírio, pronto para derramar sangue, 


tenho desenvolvido um movimento de amor a Deus e até mesmo aos meus inimigos. Temos também 


de desenvolver este movimento nas nossas famílias, sociedades e nações.   


Através de um coração de amor, o Cristianismo subjugou o Império Romano que severamente o 


perseguiu. O Cristianismo tornou-se assim uma religião mundial. Até agora os cristãos têm pensado 


apenas em amar os seus inimigos pessoais, mas isso não está correcto. Temos de amar até mesmo o 


país e o mundo onde vivem os nossos inimigos. Porque o ponto de partida no caminho para o céu 


está dentro do país inimigo, a menos que criemos a fundação da tradição de verdadeiro amor e 


partamos com base nesta fundação, não podemos trazer o Reino de Deus à terra. Quando a tradição é 


estabelecida deste modo, nunca poderá haver uma filosofia ou ideologia maior que esta.   
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Quando a Coreia estava debaixo do domínio imperial Japonês, as quatro nações providenciais – 


Coreia, Japão, Alemanha e Estados Unidos – eram inimigas. Dadas as circunstâncias daquele tempo, 


o Japão e a Coreia eram inimigos, o Japão e os Estados Unidos eram inimigos, e os Estados Unidos e 


a Alemanha eram inimigos. Mesmo assim pratiquei o caminho do verdadeiro amor ao levar 


japoneses e alemães para os Estados Unidos, a sua nação inimiga, e dizer-lhes que estavam a 


abandonar e a perder Deus e, por isso, a cair na ruína e que a sua ajuda era necessária para os 


reavivar.   


Ao ensinar esta tradição de verdadeiro amor, enfatizei aos japoneses e alemães que eles não podiam 


estabelecer uma nova visão mundial capaz de liderar a humanidade para um novo mundo que Deus 


deseja, a menos que estabelecessem a base de ter amado o seu inimigo do passado, os Estados 


Unidos, até mesmo mais que a sua própria pátria. A menos que as pessoas ergam uma base e 


tradição pelas quais possam amar as nações que são suas inimigas, o Reino de Deus não pode ser 


realizado na terra. Só dentro do verdadeiro amor de Deus é que o estabelecimento de uma tal 


tradição histórica é possível.   


Apesar de ser humilhado pelo governo federal dos Estados Unidos e injustamente trazido perante um 


tribunal, não obstante dediquei um esforço extremo para dar vida àquela nação ao fundar o jornal 


conservador The Washington Times e uma estação de radiodifusão. Recentemente, sentindo-me 


preocupado com o futuro da Rússia e China, depois do colapso do comunismo, tenho apoiado a 


produção de materiais para a sua juventude em programas de educação moral.   


Estive envolvido no movimento de resistência clandestino anti-japonês sob o domínio imperial 


japonês, e nessa perspectiva o povo Japonês era meu inimigo, a nível racial e individual. Contudo, 


depois da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, amei os Japoneses. Depois da guerra, 


poderia ter denunciado à polícia aqueles que me tinham levado em custódia pelas minhas actividades 


no movimento clandestino de independência Coreana e me torturaram severamente. Se o tivesse 


feito, todos esses teriam sido executados. Mesmo quando me encontrei com polícias Japoneses que 


estavam a fugir para defesa das suas vidas, ofereci-lhes algumas coisas e ajudei-os a escapar em 


segurança sob a cobertura da escuridão.   


Sabeis por que é que tantos jovens Japoneses me apostam a sua vida eterna e se empenham com a 


sua lealdade? A razão é porque há um princípio de causa e efeito, que ordena que eles têm de 


devolver o que lhes foi dado. É porque plantei as sementes do verdadeiro amor no mundo, 


transcendendo as barreiras nacionais, de acordo o coração de Deus. É porque plantei a fundação de 


coração que conduz as pessoas a uma vida para amar os países inimigos. Assim, mesmo até sem se 


aperceberem, estão a seguir o comando de Deus.   


Debaixo do domínio do Japão, tive razão para criar ressentimento até mesmo contra o seu imperador, 


mas ele já tinha sido derrotado. O Céu não castiga uma pessoa que está derrotada, mas, pelo 


contrário, mostra clemência para aqueles que se arrependem dos seus pecados e pedem desculpa. 


Como este é o modo do Céu, aqueles que erguerem a sua espada para castigar uma pessoa derrotada 


encontrarão os seus próprios descendentes a serem dirigidos para a ruína.   


Os Estados Unidos é um país que também me considerou seu inimigo. Ainda assim deixei para trás a 


minha família e desviei a atenção da minha pátria, a Coreia, para trazer a salvação àquela nação que 


tinha entrado em grande decadência moral. Joguei fora tudo o que me pertencia para trazer a 


salvação ao mundo Caim.   


Quanto ódio à Igreja da Unificação se desenvolveu pelas igrejas estabelecidas? Não devemos lutar 


uns contra os outros, como inimigos. Temos de nos unir pelo amor. Quando o fazemos, conduzimos 


a República da Coreia a cumprir a vontade de Deus para digerir a Coreia do Norte. Se as igrejas 


estabelecidas e a Igreja de Unificação se tivessem unido imediatamente depois de o Japão ter 


libertado a Coreia, todos os problemas teriam sido resolvidos.     


Mas porque tal não aconteceu, tivemos de superar todos os tipos de sofrimentos, pela oferta de 


sacrifícios infinitos para estabelecer a base para evitar as lutas que enfrentamos de inimigos 


individuais, familiares, tribais, raciais e nacionais.   


Distintos convidados!    


Todo os cidadãos Norte Coreanos estão equipados com a ideologia Juche de Kim Il Sung. Temos de 


nos equipar com a ideologia de verdadeiro amor que é capaz de os assimilar. A Coreia do Norte é 
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uma parte da civilização do norte que foi influenciada pelos ventos frios da civilização soviética. 


Temos de trabalhar para os derreter naturalmente com a nossa civilização da zona temperada. Caso 


contrário, os nossos dois países caminharão para a ruína. Assim, temos de nos equipar 


completamente com a ideologia de verdadeiro amor. Esta ideologia não pode ser uma que procura o 


cumprimento de desejos individuais, mas antes procura a salvação de toda a humanidade. Não pode 


ser egocêntrica, mas pelo contrário tem de servir o bem maior. Os comunistas têm a ideia que todas 


as pessoas devem trabalhar pela causa de alguns líderes do topo do partido. Esta é a razão porque 


eliminam qualquer pessoa que se manifeste como um rival potencial. Nós não somos assim. A nossa 


ideia é unir com o ambiente correspondente para estabelecer um padrão recíproco mais elevado, quer 


dizer, para Caim e Abel se unirem para receberem os seus pais que estão num nível mais elevado. 


Por outras palavras, temos de nos tornar capazes de os impressionar com o nosso modo de vida. 


Devemos fazer com que aquelas pessoas equipadas com ideologia comunista fiquem admiradas com 


a nossa visão de vida e padrão de carácter.   


Não podemos restaurar as nações de tipo Caim, a menos que obtenhamos as circunstâncias pelas 


quais possamos exercer influência sobre elas. Se não pudermos restaurar a nação de tipo Caim, não 


podemos estabelecer a nação restaurada capaz de ser transformada numa nação global, como o 


Reino de Deus. Embora a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estejam divididas uma contra a outra, 


temos de libertar a Coreia do Norte sem lutar. Para tal, eles devem procurar o amor que os 


beneficiará mutuamente.    


Senhoras e senhores, de momento o Norte e o Sul vão em direcções diferentes. Uma está a tentar ir 


para sul e a outra para o norte e estão em dois caminhos divergentes. Estão no cruzamento de 


propósitos. Como reunificar a nossa nação é uma questão séria. Quem tem de liderar o seu processo? 


Se o Sul o fizesse, o Norte opor-se-ia, e vice-versa. Fazer as coisas ao nosso modo não funciona. Se 


ambos os lados insistirem nas suas próprias posições, é certo que a situação resultará novamente em 


colapso. A questão está no que fazer para superar isto. Os Coreanos do Sul têm de emergir a amar a 


Coreia do Norte, mais que o seu país. Também, os Coreanos do Norte têm de emergir e amar a 


Coreia do Sul mais do que o seu país. Não há outra opção ou solução diferente desta. Se houver 


alguém cujo patriotismo seja maior do que aquele de qualquer Sul Coreano e maior do que aquele de 


qualquer Norte Coreano, então, será aí que emergirá um esquema transaccional para a unificação. 


Poderá haver outro modo? Por mais arduamente que penseis, não há qualquer outro modo.   


A questão é como pôr isto em prática. A resposta está em sermos capazes de sofrer até mesmo mais 


que os Coreanos do Norte e até mesmo mais que os Coreanos do Sul.   


Estabelecer o patriotismo transnacional no meio de um tal sofrimento é a solução que estimulará o 


Norte e o Sul. O mesmo princípio se aplica para unir o mundo de bondade e o mundo de maldade. 


Só quando alguém emerge a aplicar o caminho de lealdade que excede o padrão estabelecido pelos 


nossos antepassados, pode fazer com que a história emaranhada seja desvelada.   


Jesus foi particularmente notável neste respeito. Na situação de não ter outra opção senão o caminho 


da cruz, devido à descrença do povo Judeu, Jesus compreendeu que o único modo de viver pela 


causa de Deus e do povo de Israel era morrer por eles. Esta é a razão por detrás da crucificação. 


Como o amor de Jesus por Deus e pela humanidade excedeu qualquer outro na história, a esfera 


cultural Cristã fez com que uma história condenada tomasse uma nova direcção para um mundo 


projectado para servir o bem maior. Isto é um facto histórico. Assim, o único modo para unir o Norte 


e o Sul é tornamo-nos um povo que pode dar as suas vidas por ambos. Não há outro caminho para 


alcançar a unificação. Tem de haver um coração de verdadeiramente querer viver juntos.   


No que respeita ao modo como deveríamos conduzir as nossas vidas, os fundamentos podem ser 


expressos como: o modo de vida de filhos e filhas devotados, de cidadãos leais, de santos e de filhos 


e filhas sagrados de Deus. É o coração de querer viver e estar eternamente com os outros. Não é 


assim, independentemente de saber se são superiores ou inferiores, mas transcendendo a frente e trás, 


a esquerda e direita, o dia e noite, e a vida e morte? Tal é a conclusão a que chegamos. Qual é o 


denominador comum entre aqueles que dizem: "Quero viver em harmonia com os outros"? Não é o 


poder. O poder não pode transcender a história. O poder é limitado a um período específico. O 


mesmo é verdade com o conhecimento. O mundo do conhecimento é progressivo. Será que o mundo 


do conhecimento nos dá o coração para dizer: "eu quero viver para sempre com este pedaço 
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particular de conhecimento”? Claramente, que nós não podemos viver para sempre com determinado 


conhecimento ou dinheiro. Nesta perspectiva, qual é o denominador comum que transcende cima e 


baixo, frente e trás, esquerda e direita, e os constrangimentos de tempo do passado, presente e 


futuro? Não pode ser outra coisa diferente do verdadeiro amor centrado em Deus. Assim, os filhos e 


filhas de devoção filial são aqueles que conduzem vidas de amor profundo aos seus pais nas suas 


famílias. Também, os patriotas são aqueles que conduzem vidas de amor profundo à sua nação, os 


santos são aqueles que amam profundamente todas as pessoas do mundo, e os filhos e filhas 


sagrados de Deus são aqueles que conduzem vidas de amor profundo a Deus e a toda a humanidade.   


Assim, o objectivo é desenvolver uma verdadeira fundação de coração, pelo qual as pessoas podem 


ter os corações de patriotas que querem as suas vidas em harmonia com as fortunas da nação, 


considerando qualquer dificuldade enfrentada pela nação como as suas próprias dores e dificuldades 


pessoais, olhando qualquer alegria experimentada pela sua nação, não como alegrias temporárias 


mas eternas, para serem partilhadas com todos. Todos os abençoados com laços de verdadeiro amor 


e coração são outorgados com o privilégio de se unirem ao reino da unificação.   


Senhoras e senhores, se uma mulher analfabeta casasse com alguém com um grau de doutoramento 


não é verdade que automaticamente se tornaria a esposa de um doutorado? De igual modo, aqueles 


que são abundantemente abençoados pelos laços de coração e que desejam viver com outros em 


harmonia, têm hoje o privilégio de se unirem ao reino da unificação. Como o próprio Deus é um tal 


Ser, se as pessoas possuírem os conteúdos de vida que lhes permitam formar uma unidade, ficarão 


qualificadas para se unirem automaticamente. Então, onde e como deveria ser alcançada a unificação 


da Coreia do Norte e da Coreia do Sul? Se subjugássemos o outro lado pela violência, eventualmente 


eles desenvolveriam uma força maior que a nossa e o conflito começaria de novo por toda a parte. 


Não haverá qualquer modo de alcançar a unificação por este método. O caminho da unificação só 


será aberto quando cada um de nós tiver o coração para dizer: "Embora eu more no Sul, quero viver 


verdadeiramente em harmonia com as pessoas do Norte. Quero unir-me verdadeiramente com elas".   


Suponde as pessoas no Sul a considerar os nossos compatriotas do Norte e a derramar lágrimas pelas 


suas condições de vida miseráveis. Suponde que lhes dizíamos: "Estou a conduzir a minha vida de 


forma a poder partilhar as vossas dificuldades." Suponde que lhes prometíamos: "Um dia, em breve, 


aparecerei perante vós tendo completado as preparações para o vosso dia de libertação" e que 


iniciávamos um movimento para actualizar o verdadeiro amor pela causa do desenvolvimento da 


unificação, o dia de unificação não estaria distante.    


Senhoras e senhores!    


O primeiro passo para nós é pensar em como podemos viver em harmonia na nossa terra natal. 


Ninguém pode ser um patriota se não quiser viver com os seus pais ou na sua terra natal, e qualquer 


reivindicação que tais pessoas pudessem fazer, como sendo patriotas, seria uma mentira. As pessoas 


devem poder viver em harmonia no seu próprio país, antes de poderem viver em harmonia no mundo. 


Também, as pessoas têm de viver em harmonia no mundo, antes de poderem viver em harmonia com 


Deus. Assim, não podem ser patriotas a não ser que amem primeiro as suas terras natais e sociedades 


locais. Quanto é que os nossos líderes políticos amam a sua nação? Qualquer político a quem falte 


um coração de verdadeiramente querer partilhar na vida de cidadãos comuns, desaparecerá com 


brevidade. Não importa a boa origem ou educação que possa ter. Desaparecerá como uma bolha de 


ar formada à superfície da água.    


Sarar a divisão entre o Norte e Sul não é um processo simples. Como companheiros patriotas que 


lutam por isto, precisarão de uma determinação de coração para trabalhar sem dormir muitas noites, 


transcendendo o tempo e superando todo o tipo de dificuldades. O movimento para a unificação da 


Coreia do Norte e da Coreia do Sul começa quando ambos os lados tiverem um tal coração para com 


o outro: "Quero verdadeiramente viver com eles. Não quero morrer, a não ser com eles. Não quero 


viver, a não ser com eles." Quando essa reunificação for realizada, a unificação dos mundos 


democrático e comunista começará a partir daqui. Temos de considerar o futuro do nosso povo e do 


mundo, como representantes do mundo, dos seis biliões de membros da humanidade, e dos três 


biliões de pessoas da Ásia. Devemos estar resolvidos a desenvolver um movimento que 


verdadeiramente nos permita a partilha a nossa vida com a deles. Quando tais esforços vos 


conectarem ao caminho de santos, então vireis a assemelhar-vos aos santos. Se praticardes isto com 
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respeito a Deus, com a lealdade dos Seus filhos e filhas, então tornar-vos-eis Seus herdeiros e os 


sucessores da Sua vontade. Hoje comunico-vos estas coisas, porque já confirmei a sua verdade na 


minha vida.   


Distintos convidados!    


Quando as pessoas entrarem numa relação de verdadeiro amor com Deus, devem ser outorgadas com 


o privilégio de ter os direitos de domínio, posse e herança. Em dinâmica, as entradas excedem as 


saídas, mas no mundo de verdadeiro amor, o que sai excede o que entra.    


Que é o verdadeiro amor? É o amor altruísta que dá naturalmente e esquece. Não fica nenhuma 


memória de quanto foi dado. É um amor que nunca se cansa de dar. Não haverá nada de estranho 


quando uma mãe nonagenária adverte o seu filho septuagenário: "Tem cuidado quando atravessares 


a rua." Até mesmo se tiver repetido essas mesmas palavras inúmeras vezes, durante várias décadas, 


ela continuará a dizê-las sempre uma vez mais.   


Se isto é verdade com os pais no mundo caído, como é que nos podemos cansar de dar e receber o 


amor de Deus, no mundo da essência? Quando estabelecemos a esfera do verdadeiro parceiro 


objecto de Deus nas nossas próprias vidas e compreendemos pela primeira vez a glória imutável do 


verdadeiro amor, então poderemos validar a lógica da vida eterna. Em 1984, quando estava deitado 


na cama sozinho, após ter sido injustamente encarcerado na prisão nos Estados Unidos, Deus veio e 


disse-me que eu era a única pessoa em quem Ele poderia confiar e queria que eu solucionasse a 


situação na Nicarágua. Realmente, sou eu a única pessoa a quem Deus pode vir com um tal 


comando? Diz-se que os E.U.A. são um grande país que está à frente de todos os países 


desenvolvidos. Tem uma população de 240 milhões e inumeráveis líderes religiosos. Quão miserável 


tem de ter sido a situação de Deus por não poder ter ido para essas pessoas, mas só para mim. 


Contudo, como Deus sabe como encontrar as pessoas que têm um grande amor pela humanidade, 


Ele veio até mim, que tenho estado preocupado com o mundo dia e noite. Se não tivesse estabelecido 


o jornal “The Washington Times”, e ajudado naquela altura, a América do Sul teria entrado no caos 


ideológico. 


Senhoras e senhores!   


A unificação do Norte e Sul da Coreia desejada fervorosamente pelo nosso povo também é o desejo 


profundo de Deus nesta era. É o desejo do Céu que a Coreia Norte e do Sul sejam unidas e que a 


morada de Deus seja estabelecida nas vossas famílias, igrejas e nação. Então como é que vamos 


atender Deus? Como podemos limpar tudo? Que podemos usar para limpar tudo, de modo a que 


Deus diga que está completamente limpo? Nada mais é importante. Temos de estabelecer uma 


fundação centrada no verdadeiro amor, que ultrapassa o amor pelos nossos pais, cônjuge e filhos. Só 


quando as nossas ofertas são colocadas no altar, centradas num tal amor, é que surge a unificação 


ideal do Norte-Sul. Terá lugar a mistura ideal de culturas Orientais e Ocidentais. Ocorrerá a 


unificação ideal dos mundos físico e espiritual divididos. Chegará o reino da libertação do inferno e 


do céu. É necessária a chave do verdadeiro amor.  


A unidade da mente e corpo através do amor pode ser sempre relacionada com a unificação do amor 


familiar. Um casal de amor com uma família harmonizada pode ter uma relação recíproca com a 


tribo, nação e mundo. Se um marido e esposa de amor estiverem unidos, quem os desacreditaria e 


maltrataria? A utopia do verdadeiro amor não seria um cosmos harmonizando famílias unidas, raças, 


governos, mundos, céu e terra, verdadeiro amor humano e Deus? Da mesma forma que as plantas 


recebem elementos de vida ao absorver os raios do sol, o amor será o elemento de vida para toda a 


humanidade. O nosso desejo fervente é construir o Reino de Deus na terra e no céu onde podemos 


viver enquanto adoramos o verdadeiro amor eternamente. Mas quantas pessoas neste mundo podem 


ser os parceiros sujeito ou objecto de verdadeiro amor, pessoas de carácter qualificadas para serem 


os senhores de todas as coisas, e possuírem tanto o valor de uma vida notável como os privilégios 


que vêm com uma tal vida?  


Espero sinceramente que todos vós que hoje estais a participar não vos esqueçais de tudo isto, 


trabalheis para unir as vossas mentes e corpos, vos torneis nas pessoas que vivem pelo bem dos 


vossos cônjuges, e continueis a tornar-vos verdadeiras pessoas que vivem pelo bem das vossas 


famílias, raças, nações e mundo. Se o fizerdes, então a reunificação Coreana será conseguida. Por 


mais forte que a ideologia juche da Coreia do Norte possa ser, será facilmente absorvida e 
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desaparecerá quando colocada no meio do amor de Deus. Se tivermos corações de verdadeiro amor, 


a reunificação Coreana nunca será um problema. Não apenas isso; as diferenças globais entre Este-


Oeste e Norte-Sul, que dividem nações ricas e pobres, também podem ser solucionadas 


completamente pelo verdadeiro amor de Deus.    


Realizar o reino ilimitado de paz do mundo ideal, que une o ideal da nação aos ideais da raça, 


família e indivíduo, ao assimilar o ideal pelo mundo e a nação pelo ideal de Deus, como descrevi, é 


sem dúvida o caminho para que o mundo de paz de verdadeiro amor seja construído na terra.   


Distintos convidados!   


Declarei há mais de quarenta anos o princípio fundamental para a unificação, iniciei um movimento 


ideológico nacional e no estrangeiro, centrado no Deusismo, e estabeleci a base internacional para a 


unificação, nos quatro grandes poderes que cercam a península Coreana. Milhões de membros na 


Coreia, Japão e Estados Unidos trabalharam através da Federação Internacional para Vitória sobre o 


Comunismo (IFVOC) e CAUSA para estabelecer fundações não-governamentais em cada um destes 


países. Durante anos, líderes de muitos países e o mundo filosófico reconheceram o Deusismo, não 


só como a única filosofia capaz de unificar o materialismo e ateísmo, que lhe são diametralmente 


opostos, mas também de libertar o humanismo secular.   


Patriotas e meus compatriotas que ansiais com esperança a reunificação do nosso país!   


Estabeleçamos juntos a nossa visão de valor, com base no Deusismo de verdadeiro amor, e 


mobilizemo-nos totalmente para armar os nossos cidadãos com esta ideologia. Façamos com que a 


reunificação Coreana se torne um objecto de fé para nós mesmos, o povo Coreano e o mundo de paz. 


Levantemo-nos e respondamos ao chamamento desta era, da história e do Céu, para nos tornarmos 


líderes e povo de rectidão na vanguarda do movimento para a unificação do Norte e Sul da Coreia. 


Em particular, como a história foi distorcida no princípio devido ao erro de Eva, assim, nos Últimos 


Dias, as mulheres com o seu amor maternal precisam tomar a iniciativa para superar conflitos e 


discussões na era da divisão, e precisam criar uma nova história de reconciliação e unidade.    


Especialmente é a missão das mulheres restaurar, através da verdadeira educação, os homens e 


mulheres jovens e estudantes, que estão na posição de ser seus filhos. Então juntos, as mães e os seus 


filhos deveriam estabelecer exemplos para educar os seus maridos a tornarem-se filhos de Deus, 


seguindo os Verdadeiros Pais no atendimento a Deus, para restaurar o ideal do Seu reino na terra. 


Em conclusão, espero uma vez mais que as palavras que hoje partilhei convosco produzam frutos 


num movimento de âmbito nacional que acelere a vinda do dia em que a Coreia do Norte e a Coreia 


do Sul se possam encontrar com verdadeiro amor. Oro para que a bênção de Deus possa estar com as 


vossas famílias. Obrigado.   


 


2. O Cosmos É a Nossa Terra Natal e Pátria   


   


Respeitados convidados!   


Gostaria de expressar a minha gratidão sincera pelo facto de tantos líderes de uma grande variedade 


de áreas de actividade no mundo inteiro se terem reunido aqui na Coreia para celebrar comigo e 


congratular-me no meu octogésimo aniversário. Gostaria de oferecer toda a glória e honra a Deus, 


que me acompanhou e protegeu.   


Tenho vivido toda a minha vida com o sério desejo de resolver os muitos problemas relacionados 


com a manifestação do ideal da criação de Deus. A partir do momento em que recebi o Seu 


chamamento, quando era um rapaz de dezasseis anos, comuniquei livremente com Jesus e todos os 


santos e sábios do paraíso, enquanto procurava a Sua vontade e lutava contra tremendas dificuldades 


para completar a Sua história da providência da restauração pela causa da salvação humana. Vim a 


compreender que Deus não está sentado num trono de glória e majestade. Pelo contrário, Ele é um 


Deus de tristeza e sofrimento profundos que se tem esforçado para salvar os Seus filhos que 


entraram no inferno.   


O que temos de ter em mente neste dia significativo é que todos devemos tornar-nos completamente 


unos com o coração de Deus, e além disso, realizar a Sua vontade. Como resultado da Queda, os 


seres humanos caíram na ignorância espiritual. Isto significa que a humanidade tem estado 
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fundamentalmente ignorante relativamente à existência de Deus, ao significado de vida e de todo o 


universo.   


Assim, as pessoas não souberam como deveriam viver as suas vidas terrestres, que há um mundo 


espiritual depois da morte, e que a sua vida terrena devia prepará-las adequadamente para a vida no 


mundo espiritual. 


Ao conhecer o coração e vontade de Deus, trabalhei com uma firme determinação, dedicando todo o 


meu coração e energia para realizar a Sua Vontade, sem ter em conta o tempo do dia, as mudanças 


das estações, ou as minhas circunstâncias. Olhando para trás para os oitenta anos da minha vida, 


compreendo que hoje não estaria aqui convosco se não fosse a Sua ajuda durante aquele tempo, 


apesar dos meus sofrimentos e perseguição. Falei publicamente em cerca de 10.000 ocasiões, em 


muitos lugares espalhados pelo mundo. Esses discursos foram publicados numa série de mais de 300 


volumes.    


Hoje, nesta ocasião muito significativa em que me encontro com alguns dos líderes mais distintos do 


mundo, gostaria de partilhar convosco os meus pensamentos e ensinamentos sobre o tópico, "O 


Cosmos é a Nossa Terra Natal e Pátria." O cosmos foi criado como uma casa enorme onde os seres 


humanos viveriam como seus senhores. Estando no centro do universo, vivem dentro dos 


relacionamentos esféricos de “acima” e “abaixo”, “esquerda” e “direita” e “frente” e “trás”, 


nomeadamente em relacionamentos de pai-filho, marido-esposa e de irmão-irmã.    


Deus existe na sétima posição, que fica mesmo ao centro das posições de “cima” e “baixo”, 


“esquerda” e “direita” e “frente” e “trás”, cujo total é seis. Assim, Ele pode guiar as nossas vidas 


diárias, até mesmo enquanto existe numa posição central invisível. Os seres humanos podem, com a 


ajuda de Deus, ser libertados do reino satânico de escravidão e sofrimento que resultou da Queda, 


para amadurecer como verdadeiros filhos e filhas, encontrar os seus parceiros para se tornarem 


verdadeiros maridos e esposas, ter filhos e tornar-se verdadeiros pais, seguindo o curso normal da 


vida.    


Por conseguinte, não podemos rejeitar a ideia de nos tornarmos verdadeiros filhos, cônjuges e pais. 


Fazê-lo seria violar um princípio fundamental do universo, e assim destruir a nossa própria 


existência. Consequentemente, cada um de nós deve participar na construção de uma verdadeira 


família, que consiste em verdadeiros pais, cônjuges e filhos, e que é o modelo para a existência ideal.   


As pessoas precisam sentir plenamente o verdadeiro amor parental, conjugal e filial nas suas famílias. 


Dinheiro, conhecimento, poder, ou força física não podem aperfeiçoar tais relações humanas; só o 


verdadeiro amor de Deus, que tudo equilibra, o pode fazer.   


O verdadeiro amor é uma força que investe. É uma força que dá, e não uma força que só recebe. Dá 


completamente até à posição em que alcança o “ponto zero”. Então tudo o que entra naquela posição 


de completo esvaziamento, está correcto. Este processo de dar e receber alcançará um equilíbrio que 


continua para sempre. Esta é a razão por que os relacionamentos de dar e receber aperfeiçoarão um 


mundo altruísta centrado no verdadeiro amor.   


Igualmente, todos os seres no céu e na terra existem em relações recíprocas para formar um mundo 


de verdadeiro amor, através de dar e receber. Nos relacionamentos recíprocos, toda a força que é 


dada causa a devolução de uma força, e é isto que estabelece o ponto central eternamente.    


Deus existe na posição central de verdadeiro amor - no afortunado número sete - dando equilíbrio a 


todo o universo. A fortuna divina desenvolve-se através do processo cósmico de ser recebida e 


devolvida. Dentro de tais relacionamentos, o fluxo de amor, ar, água e luz é feito por uma moção 


circular e, depois da circulação, o fluxo volta à sua forma original.   


Senhoras e senhores!   


Que faz as pessoas boas? Poderíamos defini-lo de muitas formas, mas um modo seria dizer que as 


pessoas de maldade são aquelas que recebem tudo que lhes é dado e só o usam para si próprias, 


enquanto as pessoas de bondade são aquelas que acrescentam a tudo o que lhes é dado e partilham-


no com os outros. Assim, nenhum pai quer que os seus filhos alcancem um nível abaixo do seu. 


Todos queremos que os nossos filhos sejam melhores que nós mesmos. Também, um marido 


gostaria que a sua esposa fosse melhor que ele, e uma esposa quer que o seu marido seja melhor que 


ela. Mais ainda, um irmão mais velho e irmão mais novo desejariam o mesmo um para o outro.   
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Por conseguinte, todos queremos devolver algo mais do que aquilo que recebemos. Este é o nosso 


desejo fervente como pais, maridos e esposas, e filhos. Também é o desejo fervente de todas as 


coisas na natureza, e finalmente de todo o universo. Além disso, só àqueles cujos corações são tão 


grandes que pensam: "O cosmos é a nossa cidade natal e pátria", serão dadas as boas-vindas pelo 


cosmos. Então, podemos concluir que, para nos tornarmos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, 


devemos receber as boas-vindas de indivíduos, famílias, nações, o mundo, e finalmente do cosmos.    


Sendo assim, onde é que gostaríeis mais de viver? Penso que gostaríeis de morar na vossa terra natal 


original, onde nascestes. Dito em termos gerais, “terra natal original” pode referir-se ao planeta 


Terra dentro do cosmos, e a nossa pátria é onde quer que Deus habite como seu Pai fundador. A 


nossa cidade natal é a terra como Deus originalmente pretendia que fosse - um lugar onde viveriam 


juntos os pais não caídos, irmãos e filhos. Era um lugar onde pessoas negras, amarelas e brancas 


poderiam viver juntas em harmonia.    


De quem são filhos as diferentes raças? Têm um só pai. Deus que está connosco, onde quer que 


vamos no universo - norte, sul, este ou oeste. - é o Pai da humanidade.    


Assim, seria um erro alguém pensar que os brancos, negros ou amarelos são os donos da América. 


Deus é o senhor da América. Isto também é verdade para a Coreia. As diferenças na cor de pele não 


são nada mais que o resultado da adaptação a climas e ambientes diferentes das várias partes do 


globo. Em áreas com grandes quantidades de neve, encontramos principalmente as pessoas brancas. 


Reciprocamente, em lugares como a África, onde os raios do sol são particularmente brilhantes, 


encontramos principalmente as pessoas negras. Entretanto, fundamentalmente as pessoas são iguais.     


Por exemplo, a cor do nosso sangue é a mesma e a nossa carne e ossos têm a mesma estrutura. Todos 


amamos uns aos outros da mesma maneira. Assim, não deveria haver qualquer discriminação racial. 


Esta é a razão por que a Igreja da Unificação tem promovido casamentos internacionais em massa, 


para criar a igualdade racial. Em respeito pelas leis e princípios da natureza, promovemos 


casamentos dentro da família humana com todas as cinco cores de pele. Quando uma pessoa negra e 


uma pessoa branca casam, é como se o Pólo Norte e o Pólo Sul se abraçassem em unidade. Quando 


uma pessoa amarela e uma pessoa negra se casam e têm filhos, ambos os pais contribuem para os 


seus bons atributos e, como resultado, a sua descendência é melhor. Onde há amor, não pode haver 


qualquer disputa. Cada um vem de uma terra natal e pátria diferentes, mas todos podemos concordar 


que a pátria e terra natal de verdadeiro amor são a terra natal da fé, paz e unidade.   


No mundo humano, o verdadeiro amor, vida e linhagem são muito importantes. O verdadeiro amor 


conduz à verdadeira vida e linhagem. Não é realizado sem produzir uma verdadeira linhagem. Mais 


ainda, amor sem verdadeira vida é falso amor. A verdadeira vida é concebida dentro do contexto do 


verdadeiro amor e linhagem. Assim, o verdadeiro amor, vida e linhagem abrem o caminho para vida 


eterna. O ideal de Deus da criação é para cada um de nós se tornar um verdadeiro indivíduo e 


transmitir o verdadeiro amor, vida e linhagem aos seus descendentes. Deus é o Ser ideal e o Senhor 


do eterno verdadeiro amor, vida e linhagem. Aqueles que se assemelham a Ele tornam-se os Seus 


verdadeiros filhos e filhas que vivem no céu.    


Porque é que as pessoas casam? Fazem-no para unir o passado, presente e futuro na tradição da 


verdadeira linhagem que descrevi.   


Antes da Queda, Adão e Eva poderiam relacionar-se livre e directamente com Deus, mas nunca mais 


depois disso. Igualmente, devido à Queda, Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva, não herdaram a 


linhagem de Deus, mas ao contrário a de Satanás; consequentemente, as palavras de Jesus de acordo 


com João 3:3: "... quem não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus."   


As pessoas precisam compreender que herdaram uma falsa vida, através de uma falsa linhagem que 


teve origem numa falsa relação de amor. Deveríamos ter vergonha do facto de virmos a ocupar a 


posição de inimigo do amor, vida e linhagem. Deus sente imensa dor e tristeza quando vê o sexo 


livre e a homossexualidade que são tão prevalecentes no nosso mundo de hoje. Contudo Ele toma a 


posição de amar os filhos do Seu inimigo, mais que os Seus próprios. A Sua providência de salvação 


é recuperar todos os Seus filhos perdidos investindo-Se continuamente, sem esperar qualquer 


recompensa. Para Ele reavivar uma pessoa caída, tem de investir uma força de vida mais forte que a 


falsa vida. Como Ele ficou miserável, ao ver Eva que estava grávida com o bebé concebido através 
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da Queda! Tais filhos multiplicaram-se, até ao ponto de agora haver seis biliões de seres humanos 


caídos no mundo.   


Os seres humanos são criados para atravessarem três estágios de vida. O estágio no útero da mãe é 


vivido na água, o estágio na vida física é vivido na terra, água e ar, e o estágio depois da morte física 


é para ser vivido no amor. Da mesma forma que um feto cresce ao receber a nutrição através do 


útero de sua mãe, os nossos corpos físicos crescem ao comer alimentos tirados da criação na terra. 


Assim, deveríamos amar a Terra como a nossa mãe. No mundo espiritual, luz tão brilhante como o 


sol irradia, quer seja dia ou noite. É sempre dia sob o sol. É assim no mundo espiritual. A luz de 


amor no mundo espiritual é imutável. O amor não muda, quer seja dia ou noite, quer no Pólo Norte 


ou Sul. O mundo espiritual é o mundo cheio de verdadeiro amor. Como é também como um 


armazém no qual são armazenados os frutos que colhemos na terra, através da Primavera, Verão, 


Outono e Inverno, é o lugar dos resultados da nossa vida terrestre.   


No curso da história da restauração, Jesus foi o único nascido com verdadeira vida directamente 


conectada à verdadeira linhagem de Deus. Assim, ninguém mais entre a humanidade caída já entrou 


na esfera do domínio directo de Deus, quer na terra ou no mundo espiritual. Assim, Deus tem estado 


só, passando eternidades em solidão e tristeza. Consequentemente, o mundo tornou-se um lugar onde 


as pessoas e todas as coisas da natureza sentem tristeza. Deus tem procurado uma pessoa em quem 


possa confiar e que possa purificar a linhagem caída da humanidade e transformá-la em verdadeira 


vida, quer dizer, o Messias que herda o verdadeiro amor de Deus e liberta toda a humanidade.    


Como todos sabeis, a história da Era do Antigo Testamento, depois da Queda de Adão, foi a história 


do povo escolhido para receber o Messias. A vontade de Deus era que Jesus viesse como o Messias 


através do preparado povo escolhido de Israel, para que todas as pessoas recebessem um enxerto da 


sua família, e para que tal fosse expandido a todo o mundo. Mas a sua morte na cruz, causada pela 


falta de fé do seu povo, deixou este processo como um ideal para ser realizado no tempo do Segundo 


Advento. Assim, o Senhor, no seu Segundo Advento, tem de ocupar a posição do Verdadeiro Pai da 


humanidade e restaurar o verdadeiro ninho de amor, ao cumprir juntamente com a sua noiva a 


posição dos Pais do céu e da terra, para completar a providência de Deus para salvação humana.    


O Messias tem de começar por formar uma família que atende Deus mais gloriosamente e com 


maior devoção filial que a família que Adão e Eva teriam formado, se não tivessem caído. Ele é o 


chefe da família que representa o centro do ideal para uma nova humanidade, que tem de começar a 


herdar a verdadeira vida e linhagem. A partir daí, ele tem de criar as famílias abençoadas para 


completar o Reino de Deus na terra e no céu. Assim, ele tem de vir como o Verdadeiro Pai da 


humanidade. Ele tem de negar o amor e linhagem do mundo satânico e estabelecer o 


aperfeiçoamento do indivíduo, família, tribo, raça, nação, mundo e cosmos unidos ao verdadeiro 


amor de Deus.    


Toda a humanidade tem de receber a nova benção do matrimónio através do verdadeiro amor 


parental e herdar a nova linhagem familiar. Deveis compreender que isto só é possível através do 


verdadeiro amor; é assim que o mundo infernal do domínio de Satanás pode ser libertado.   


Assim, todos devem passar pelo processo de restauração e recuperar as suas posições como filhos e 


filhas de Deus, através dos seguintes oito-estágios: gestação, infância, fraternidade, noivado, 


matrimónio, paternidade, avós e realeza. Deveríamos compreender que nascemos com o propósito 


último de nos tornarmos os filhos, príncipes e princesas de Deus, e os grandes senhores do céu e da 


terra.   


Senhoras e senhores!   


Originalmente éramos para crescer de forma a que homens e mulheres se encontrassem uns com os 


outros para se tornarem reis e rainhas, e, como os príncipes e princesas divinos, herdar tudo no Reino 


de Deus. Para isso, temos de começar no fundo do inferno e trabalhar para subir através do processo 


de indemnização por oito-estágios, até que o Reino de Deus seja estabelecido, o que só é possível 


através da Bênção dos Verdadeiros Pais que vêm como o Messias.   


Por isso, os casais abençoados deveriam tornar-se “pólos positivos” que tomam a iniciativa de servir 


o mundo. Para renascermos completamente, devemos praticar a fé, amor e obediência absolutos, 


centrados em Deus. Foi o que pratiquei pessoalmente ao longo da minha vida.   
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Ao criar o universo, Deus fê-lo com fé absoluta. Ele criou-nos para sermos os parceiros absolutos do 


Seu amor. Obediência absoluta significa investirmo-nos até à abnegação total. Além disso, 


esquecemo-nos do investimento que fizemos e reinvestimos; um tal processo continua até 


alcançarmos o ponto zero, sem qualquer conceito do eu. Se o nosso amor fosse rejeitado, 


continuaríamos a amar até mesmo ainda mais; ainda que já tivéssemos investido, deveríamos 


continuar a investir tudo o que temos, até fazermos o nosso inimigo render-se voluntariamente. Deus 


percorreu um tal caminho, e os Pais do céu e da terra também. A pessoa que investe amor 


continuamente, sem esperar um retorno directo, torna-se um ser central, aquele que herda tudo, e o 


filho de maior devoção filial. Numa família com dez membros, incluindo os avós, aquele que mais 


exemplificar o altruísmo será o seu centro. O mesmo princípio se aplica com respeito aos patriotas 


na nação. Quanto mais investirmos, sem esperar um retorno directo, mais alto podemos subir como 


cidadãos leais, santos, e os filhos e filhas sagrados de Deus.   


Deus pode ser o Rei e Antepassado de todos aqueles que vivem pela causa dos outros porque, desde 


o começo da história humana, Ele tem, mais que qualquer outro ser, continuamente vivido centrado 


no verdadeiro amor pela causa dos outros e investiu-Se sem esperar retorno directo, e continuará a 


fazê-lo pela eternidade. A Igreja de Unificação que eu lidero tornou-se um grupo religioso mundial 


em tão pouco tempo, porque os seus membros trabalharam arduamente de acordo com este mesmo 


princípio.    


Quando reflicto na minha vida, dedicada totalmente à causa da humanidade, posso testemunhar que 


foi verdadeiramente o foco da oposição de inumeráveis forças satânicas em ambos os mundos 


invisível e visível, assim como também de numerosos líderes religiosos e muitos governos; mas 


porque vivi pela sua causa, eventualmente venho a ocupar o seu centro. Como vivi para aqueles que 


se me opuseram, por causa da sua inabilidade em compreenderem a verdade, investi-me pelos seus 


filhos, e vivi pela causa dos governos que me perseguiram, mas eventualmente vieram a respeitar-me. 


Daqui, podemos aprender a estratégia de Deus, em contraste com a de Satanás. A estratégia de Deus 


é inicialmente receber o ataque e em seguida recuperar tudo no fim. Satanás é primeiro atacar, mas 


perde no fim. Abençoei, sob este princípio, casamentos em massa internacionais de miríades de 


casais jovens das cinco cores de pele dos seis continentes, através dos cinco oceanos, como um meio 


para a salvação humana e para o estabelecimento de um mundo com Deus. Quando o Oeste e Este se 


unificarem pelo matrimónio, serão eliminadas as maiores colisões culturais do mundo. Quando os 


Americanos e Alemães casarem entre si para se tornarem casais de verdadeiro amor, então será 


criada a unidade entre as suas duas nações, que uma vez foram inimigas.    


Além disso, abençoei até mesmo aqueles que agora estão no mundo espiritual. Para que o Reino de 


Deus seja realizado na terra e no céu, também devem ser libertadas através da Bênção as pessoas que 


vivem no mundo espiritual, e só os Verdadeiros Pais na terra o podem fazer. Uma vez que os 


primeiros antepassados humanos semearam, como falsos pais, sementes de pecado, o Messias, ao vir 


como o Verdadeiro Pai, deveria libertar a humanidade, tanto na terra como no mundo espiritual. 


Nem sequer o Deus omnisciente e omnipotente pode por Ele próprio resolver o problema da falsa 


linhagem. Se Ele o pudesse realizar sozinho, já há muito tempo que teria salvado os Seus filhos. Na 


realidade, em primeiro lugar Ele não teria permitido a ocorrência da Queda. Porém, porque é o Deus 


de Princípios, Ele não pode interferir com a porção de responsabilidade humana. Assim, O Segundo 


Advento do Senhor, que vem como o Verdadeiro Pai, através do verdadeiro amor, deve dar 


renascimento à humanidade, cuja linhagem foi corrompida pelo pecado original. Nesta perspectiva, 


os casamentos internacionais em massa não são realizados simplesmente para unir homens e 


mulheres jovens, como maridos e esposas. Na realidade, são cerimónias sagradas nas quais as 


pessoas são renascidas como os verdadeiros filhos de Deus, através da Sua semente original de vida.   


O princípio de indemnização requer que passemos através dos estágios de indemnização individual, 


familiar, tribal, racial, nacional, global e cósmica, para finalmente apressar o tempo de libertação 


tanto para o mundo espiritual como para o mundo físico. O mundo está dividido em miríades de 


grupos étnicos; pais, cônjuges e filhos têm sido separados; e até mesmo o mundo religioso foi 


dividido nas quatro grandes esferas culturais do Cristianismo, Budismo, Islamismo e Confucionismo. 


Agora, entrámos na era da grande família unificada e do Reino do Céu, ao entrarmos na era da esfera 


não caída original do Quarto Adão, passando a Era do Antigo Testamento, a Era do Novo 
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Testamento e até mesmo a Era do Completo Testamento, que é a era da conclusão. Por outras 


palavras, a era do nacionalismo e a era do globalismo já passaram, e entrámos na era do cosmos 


unificado com Deus. Além disso, com a terra a tornar-se a cidade natal para todas as famílias 


abençoadas, e o mundo espiritual onde Deus habita a tornar-se a sua pátria, e pela sua unidade, o Seu 


reino emergirá na terra e no céu, como a pátria eterna libertada e restaurada.   


Senhoras e senhores!   


Com a chegada de um novo milénio, à meia-noite, proclamei uma mensagem intitulada: "A 


Expansão Cósmica do Verdadeiro Amor é a Conclusão do Novo Reino Milenário de Deus".    


A expansão cósmica de verdadeiro amor significa que o céu e a terra se deveriam tornar uma casa de 


verdadeiro amor, e o novo milénio deve ser um tempo em que completamos a construção do Reino 


de Deus através do mundo. Como o cosmos teve origem em Deus, as famílias, tribos, raças, nações e 


o mundo têm de trabalhar para completar uma casa de amor, que está na posição do Seu parceiro 


objecto, ao unirem-se uns com os outros de acordo com a fórmula baseada em princípios. A nação 


deve ser uma casa de amor onde todas as famílias podem entrar, o mundo deve ser um onde todas as 


nações podem entrar, e o cosmos deve ser um que abraça o mundo. Aqui, a família de verdadeiro 


amor torna-se o ponto de partida e centro da nossa casa enorme do Reino do Céu e do cosmos. 


Dentro da família, o marido e esposa devem ser a casa de amor um para o outro, e de igual modo 


entre os pais e filhos.    


O Reino de Deus, ocupado por verdadeiras famílias que são os resultados de verdadeiro amor, vida e 


linhagem é o lugar onde floresce e dá frutos o ideal da verdadeira liberdade e fé. Marca o começo do 


reino milenário de Deus, que transborda com verdadeiro amor e felicidade eternos. Eu promovi os 


verdadeiros valores de família, porque a família formada por uma união entre um verdadeiro homem 


e verdadeira mulher, onde Deus pode habitar, é o centro do Domínio do Descanso Cósmico. Assim, 


temos de realizar na terra o Jardim do Éden mencionado na Bíblia.   


O novo milénio é o tempo para completar a história de 6.000 anos da providência para a salvação 


humana e construir o reino divino original centrado no ideal da criação. É a Era do Testamento 


Completo, quando serão cumpridas as promessas do Antigo e Novo Testamentos. Isto significa um 


novo céu e nova terra onde "Ele enxugará as lágrimas dos seus olhos; não haverá mais morte, nem 


pranto nem gritos nem dor porque as primeiras coisas passaram." (Revelação 21:4) Significa um 


tempo de verdadeiro amor incondicional, quando todas as pessoas poderão beber sem ter de pagar a 


água de vida que é tão clara como o cristal, e quando os mundos espiritual e físico estarão abertos 


um ao outro, e o Reino de Deus é estabelecido em ambos. O Domínio Directo do Deus vivo deve 


começar através da restauração dos direitos do primogénito, pais e rei, abrindo uma nova era de 


Deus de total imanência, total transcendência, autoridade suprema e omnipotência.   


Como já mencionei, a terra é a cidade natal de toda a humanidade e o mundo espiritual é a pátria 


eterna onde toda a humanidade eventualmente chegará. Finalmente, chegou o tempo para a família 


global ideal ser realizada na terra, centrada no Pai Divino, movendo-nos para além de “Uma Nação 


com Deus” para “Um Cosmos com Deus”. Assim, peço-vos que tenhais em mente que a relação 


fundamental entre Deus e a humanidade é a de pai e filho, e nessa fundação, ter um papel activo a 


transformar o cosmos, quer dizer, os mundos espiritual e físico, na Nossa Terra Natal e Pátria.   


Mais uma vez, agradeço a presença aqui de todos vós distintos líderes mundiais. Gostaria de concluir 


expressando o desejo de Deus para que todos os membros da comunidade global venham a viver 


como verdadeiros irmãos e irmãs, e a construir um novo reino milenar trasbordante de amor, paz, 


liberdade e justiça.    


Que a bênção de Deus esteja com as vossas famílias e nação. Obrigado.   


 


3. Todos Querem o Verdadeiro Amor 


   


Distintos convidados!   


Estou verdadeiramente grato por tantos de vós terdes encontrado tempo, dentro das vossas agendas 


ocupadas, para vos reunirdes aqui para o Quarto Festival Mundial da Cultura e Desporto.   


Todos os movimentos de paz para a realização de um mundo verdadeiramente pacífico através de 


famílias ideais, que tenho estado a procurar estabelecer durante toda a minha vida, foram 
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impulsionados para realizar a vontade de Deus na terra. Não é facilmente cumprida a esperança para 


o novo milénio, na procura da reconciliação e unidade, depois do final de um século de divisão e 


conflito. Tendo como base o ideal de Deus para a criação, temos de globalizar um movimento 


concreto que tenha como plano principal as práticas para “Um Mundo com Um só Deus” em todas 


as áreas da vida.   


Desde que recebi o chamamento de Deus, quando era um rapaz de dezasseis anos, tenho comunicado 


livremente com Jesus, assim como com os santos e sábios no paraíso, e tenho devotado inteiramente 


todo o meu coração e energia, ao mesmo tempo que supero todo o tipo de tribulações, para realizar a 


Sua vontade, que é construir o Seu reino de liberdade, paz e libertação na terra e no céu. A Sua 


relação original com a humanidade é um relacionamento eterno de Pai-filho. A Queda corresponde à 


destruição desse relacionamento, e a restauração corresponde à sua recuperação.    


Estabeleci muitos movimentos de paz diferentes, assim como organizações internacionais, como 


meios para alcançar a visão de “Um Mundo com Um só Deus” de modo a realizar a Sua vontade. A 


Cerimónia da Bênção Internacional que testemunhastes é a estratégia de Deus para solucionar 


fundamentalmente os conflitos raciais, religiosos e nacionais, que são o resultado da Queda. Juntar 


as cinco cores de pele em harmonia, como verdadeiros irmãos e irmãs e verdadeiros maridos e 


esposas, é a actualização do ideal sagrado para estabelecer “Um Mundo com Um só Deus”.   


Ao concluir as celebrações do meu octogésimo aniversário e este evento histórico que comemora o 


Quarto Festival Mundial de Cultura e Desporto, gostaria de partilhar alguns pensamentos convosco 


sobre o tópico, “Todos Querem o Verdadeiro Amor”.   


Senhoras e senhores: qual é a coisa mais importante que precisamos? Não é dinheiro, poder ou 


conhecimento. Mais precioso que a vida e mais importante que o ar para nós, é o verdadeiro amor. 


Porque é que o verdadeiro amor é tão precioso e importante? Tal como os seres humanos desejam 


conhecer Deus, Deus também quer conhecer verdadeiros seres humanos por causa do amor; contudo, 


se Ele quisesse conhecer primeiro um, quer fosse homem ou mulher, então a outra parte reclamaria.   


Por isso, Deus tem de mostrar o Seu amor. O amor pelo qual Ele pode ver, tocar e partilhar ao 


mesmo tempo com homens e mulheres, é o amor pelo qual se amam uns aos outros. Se qualquer 


outra coisa diferente do amor devesse ser reconhecida como a coisa mais valiosa no universo, os 


homens e mulheres lutariam uns contra os outros para tentar reivindicá-la para si. Porém, quando 


compreendemos que o amor é o valor mais elevado, podemos esforçar-nos para que vivamos e nos 


unamos uns com os outros, partilhando a felicidade de possuir o amor juntos. Não só todos querem 


amor, mas também é a única coisa que igualmente pode satisfazer todos os desejos humanos; 


também é isto que torna possível a providência da salvação de Deus.   


Originalmente, o amor pertence a Deus. Contudo, sozinho, nem mesmo Ele pode possuir o amor. O 


amor requer um parceiro. Um homem por si mesmo ou uma mulher por si mesma não podem 


realizar o amor. Assim, as mulheres e os homens existem por causa do amor uns dos outros. Até 


mesmo os homens e mulheres feias desejam um parceiro de amor, esperando que os seus parceiros 


sejam do amor mais elevado.   


Quando examinamos o universo, vemos que todos os seres existem em pares, relacionando-se entre 


si como sujeito e objecto, pólo positivo e pólo negativo. Os mundos mineral, vegetal e animal, e até 


mesmo o mundo humano, existem baseados no sistema de pares. Todos os seres desejam a 


experiência do verdadeiro amor, através de uma relação recíproca. No universo, o amor nunca pode 


ser possuído apenas por um de nós quando está só, mas quando tivermos um parceiro, o amor 


permite-nos possuir tudo.    


Igualmente, sem filhos, um casal não pode expressar e tornar-se senhor do amor parental. Assim, 


podemos dizer que Deus criou os seres humanos e o universo como os Seus parceiros recíprocos 


para substancializar o verdadeiro amor. O amor filial, fraternal, conjugal e parental tornam-se reais 


através da unidade dos parceiros sujeito e objecto. Quando dois parceiros atingirem a unidade, é 


impossível separá-los. Se a separação acontecesse, o verdadeiro amor seria destruído. Por isso, no 


verdadeiro amor não pode haver nenhum conceito de divórcio. Quando o homem sente amor, o 


sentimento não surge dele, mas da mulher. Igualmente, o fogo de amor não é acendido no coração de 


uma mulher, quando está sozinha, mas através do seu marido; quer dizer, o amor de cada um deles 


pertence ao outro.   
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Assim, os cônjuges deveriam honrar-se um ao outro, como sendo mesmo mais precioso que o amor e 


agradecer e viver um para o outro. Este raciocínio básico tornará possível aos casais abençoados 


viverem juntos eternamente. Quando os maridos e esposas vivem um para o outro, se respeitam um 


ao outro e alcançam a unidade completa através do verdadeiro amor, será possível arrancar 


completamente a raiz da linhagem satânica caída.  


O verdadeiro amor é realizado através de relacionamentos não só a nível horizontal, mas também de 


relacionamentos verticais. Um relacionamento horizontal de verdadeiro amor é gradualmente 


elevado na direcção vertical até alcançar eventualmente o pináculo, que está na posição do “Rei e 


Rainha de Verdadeiro Amor”. Nesta posição, tudo é sintetizado, abraçado, cristalizado em amor e 


floresce. Podemos concluir que todos os seres no universo querem ser harmonizados e viver no meio 


de amor. Nós nascemos, vivemos e finalmente morremos pela causa do amor. Não só as pessoas, 


mas todas as coisas da criação desejam verdadeiro amor. Assim, os seres humanos, como os 


senhores da criação, deveriam abraçar e amar as obras-primas da criação de Deus e ensinar à criação 


como amar.    


Todas as coisas procuram tais senhores. Deveríamos sentir-nos envergonhados de ainda não termos 


realizado este grau de amor. O universo está cheio com todos os seres que existem aos pares no seu 


nível, mas, ultimamente, eles seguem o princípio de serem absorvidos em níveis mais elevados de 


amor. Assim, os minerais querem ser absorvidos pelas plantas, as plantas pelos animais e, finalmente, 


toda criação pelos seres humanos. Através deste processo eles alcançam finalmente a posição onde 


podem sentir a essência do verdadeiro amor, que é o amor que está mais próximo de Deus, a origem 


do amor, que criou tudo com uma natureza intrínseca para prover valor a um nível mais elevado.    


A teoria de Darwin relativa à sobrevivência do mais forte precisa ser reinterpretada no contexto 


desta lógica de verdadeiro amor. Até mesmo as formigas e os microrganismos querem tanto o 


verdadeiro amor que desejam morrer pela causa do senhor que as ama. Com base neste princípio, os 


seres humanos, criados como os mais elevados parceiros do amor de Deus, podem consumir todas as 


outras criaturas. Podemos desfrutar de tudo o que desejamos, com um coração que representa o amor 


de Deus, o Criador. As criaturas como as enguias e vermes que os peixes gostam de comer também 


fornecem ingredientes para as medicinas naturais para os seres humanos. As criaturas de um nível 


mais elevado foram criadas para consumir aquelas de um nível mais baixo. Sem este processo, o 


universo não podia continuar a existir.   


O ideal de Deus para Adão e Eva era tornarem-se a semente para a família, tribo, nação e finalmente 


as multidões de cidadãos do Reino do Céu, que só podem ser criadas de acordo com a Sua tradição 


de verdadeiro amor. A visão que estou a partilhar é diametralmente oposta às teorias de Charles 


Darwin, mas é através dela que um mundo de paz será alcançado, porque é o princípio fundamental 


que realiza o ideal da criação. Na continuação do debate entre a evolução e a criação, a palavra 


“criação” reconhece a existência de Deus, o Criador, e que há um propósito encarnado no Seu acto 


de criação.   


Embora a direcção e o propósito sejam inerentes na criação de Deus, baseada no sujeito e objecto, 


falta a direcção e o propósito na teoria comunista baseada no materialismo. A criação de Deus 


encarna o propósito de verdadeiro amor, enquanto que o comunismo postula só a luta e a destruição. 


Assim, eventualmente está destinado a desaparecer.    


Em toda a criação, os seres humanos são as entidades mais preciosas, quer dizer, homem e mulher. 


Além disso, a parte mais preciosa do corpo humano não é o nariz, os olhos, as mãos, ou até mesmo o 


cérebro, mas os órgãos sexuais, os órgãos principais de amor. Tudo no universo é recriado pelas 


partes sexuais. A maioria das criações vivas – quer sejam plantas ou animais – multiplicam-se pelos 


seus órgãos sexuais. Até mesmo a família ideal mais preciosa e excelente começa com um casal 


unificado. Realmente são os órgãos de amor que são os palácios principais do amor e da vida, 


ocupando uma posição de valor incrível, através dos quais são transmitidos a linhagem e a história.   


O princípio fundamental de Deus, ao criar o universo, foi através do conceito de macho e fêmea. 


Não obstante, para que eles partilhem amor absoluto, têm de ter para si absolutamente um só 


parceiro, e não dois. Eternamente só existe absolutamente um homem para cada mulher e uma 


mulher para cada homem. Consequentemente, Deus não criou dois Adãos ou duas Evas, mas só um 
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de cada. Mas, hoje, no mundo, vemos crianças que tiveram tantos como dez padrastos. Como o amor 


se tornou falso e degradado!    


Quando os homens e as mulheres defendem e preservam a castidade, eles estão a proteger o universo, 


porque a disciplina do amor entre eles constitui o seu fundamento. Nós não devemos corromper o 


amor como se fôssemos animais. O nosso amor só pode ter um dono. A palavra “verdadeiro” em 


“verdadeiro amor” não permite a possibilidade de dois, mas absolutamente de só um. Não é qualquer 


um que pode dizer que tem “verdadeiro amor”. Só Deus pode amar realmente com verdadeiro amor, 


e só Ele o possui absolutamente. A Sua verdadeira vida, linhagem e consciência requerem 


verdadeiro amor, o qual é, deste modo, a Sua essência mais fundamental.   


Além disso, para estar unidos ao verdadeiro amor, primeiro temos de nos conectar com Deus. Uma 


criança poderia dizer: "A minha mãe e pai não lutam, mas de facto dão-se bem", mas isso não 


significa necessariamente que esta seja uma família de verdadeiro amor. Um homem e mulher 


jovens podem dizer: "Nós estamos tão apaixonados que podíamos dar as nossas vidas um pelo 


outro", mas isso não significa que este amor seja o verdadeiro amor. Se Deus não estiver presente, 


então, não é verdadeiro amor. O verdadeiro amor está sempre centrado Nele. Para nos tornarmos o 


Seu filho ou filha, primeiro nós precisamos de nos conectar com o Seu amor, vida e linhagem. Só o 


poder, conhecimento, dinheiro e poder militar não podem assegurar que uma pessoa terá as boas-


vindas no mundo de verdadeiro amor. Todas as pessoas querem verdadeiro amor, mas só é possível 


quando nós vivermos para o bem dos outros. Precisamos servir e sacrificar-nos pelo nosso parceiro. 


Todas as pessoas fogem de uma pessoa que se relaciona com os outros com uma mente que pensa: 


"Tu deves viver para mim." Este tipo de individualismo egoísta é a estratégia, propósito e ferramenta 


de Satanás; o resultado só pode ser o inferno.     


Devemos servir o propósito mais elevado e o bem maior. Aqueles que o fizerem altruisticamente 


serão amados universalmente. Nascidos como filhos, crescemos como irmãos, formamos casais e 


tornamo-nos pais, e em cada fase Deus torna-se o senhor de verdadeiro amor, quer dizer, Ele 


observa-nos enquanto crescemos e ocupa a posição do senhor de amor em cada etapa do caminho.   


Neste sentido pode dizer-se que os seres humanos, através de quem Deus vem a possuir todo o amor, 


são mais preciosos para Ele do que Ele é para Si próprio. Da mesma maneira, nós pomos mil vezes 


mais valor na pessoa que amamos, do que em nós mesmos. Deus investe-se a Si próprio naqueles a 


quem Ele ama, esquece esse investimento, e então investe-se novamente. Ele investe-se cem por 


cento e depois esquece cem por cento, e é esta a razão por que Ele pode continuar a investir. Da 


mesma maneira, uma esposa que quer que o seu marido tenha sucesso investe-se nele e depois 


esquece esse investimento. Ao investir e esquecer-se, ela dá-lhe a possibilidade dele alcançar o seu 


pleno potencial na vida. Quando nós, como parceiros, continuarmos a investir-nos uns nos outros e a 


esquecer, o nível do nosso amor é elevado e finalmente seremos conectados a Deus. É assim que 


podemos cumprir com Ele a nossa relação de Pai-filho e podemos ter a vida eterna.   


Todas as pessoas querem ir para o céu, mas não chegarão lá aqueles que tem a atitude: "Todas as 


pessoas deviam viver para mim". O caminho de verdadeiro amor começa ao abraçarmos e vivermos 


pela causa de todas as obras-primas da criação de Deus, e alcança o céu ao vivermos para toda a 


humanidade e finalmente para Deus.    


Deveríamos arriscar as nossas vidas pelo bem dos outros, pelo menos três vezes durante a nossa vida. 


É assim que podemos indemnizar os actos egoístas envolvidos na Queda da família de Adão, na 


crucificação de Jesus e na perseguição dirigida contra a família do Senhor da Segunda Vinda. Se 


quisermos encontrar Deus, não deveríamos pedir o Seu reconhecimento, mas, pelo contrário, 


deveríamos prometer-Lhe ainda mais as nossas vidas, até mesmo depois de passarmos três vezes 


pela morte e ressurreição. Quando tais pessoas povoarem o mundo, será o Reino do Céu. Este é o 


modo como estou a ensinar e o tipo de mundo que estou a construir.   


Os filhos são o fruto do amor dos seus pais e, por isso, encarnam o seu amor, vida e linhagem. As 


crianças jovens dizem frequentemente: "Isto é meu", mas os pais são o ponto de partida de tudo a 


que os filhos se referem como sendo de si próprios. Os pais são a raiz e o tronco; sem eles, todos 


seríamos órfãos. Não podemos viver, se quebrarmos a escada do amor que nos conecta aos nossos 


pais. Nós somos os filhos e filhas de Deus, o Pai que é a Origem do verdadeiro amor. Os pais são os 


senhores de amor mais elevados para os seus filhos.    
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A relação entre pai e filho é vertical, enquanto a relação entre marido e esposa é horizontal. Estas 


duas relações deveriam cruzar-se em ângulos rectos, e quando a relação da frente-trás entre irmãos 


lhes é acrescentada, juntas formam uma esfera. Por isso, todos os seres que existem em amor e o 


universo, como um todo, são esféricos. Deus reside no ponto central desta esfera, onde todo o amor 


está unido e se estabelece; quer dizer, com base na relação vertical entre Deus e a humanidade, como 


os Seus filhos, com o amor, vida e linhagem dos homens, à direita, e o das mulheres, à esquerda, e o 


amor fraternal a formar o eixo da frente-trás, todo o universo alcança um equilíbrio centrado em 


todos estes amores, e Deus reside no centro de todas estas relações. Se imaginarmos isto em três 


dimensões, vemos que Deus é a última origem do amor, vida, linhagem e consciência. A partir de 


uma tal família centrada em Deus, na qual estão unidos o amor vertical, transversal e ântero-


posterior, a tribo, raça, nação e mundo expandir-se-ão ao cosmos, mas o centro fundamental é 


sempre um – Deus.   


Se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam estabelecido um modelo de verdadeiro amor conjugal 


e, através deles, a humanidade teria sido educada no amor, quer dizer, aprendendo a amar com eles. 


Se eles tivessem dado à luz filhos não caídos, quem teria feito a educação para o matrimónio desses 


filhos? Os seus pais. Com isto em mente, precisamos pensar em quanto os pais estão envolvidos nos 


matrimónios dos seus filhos, na sociedade de hoje.   


A Igreja de Unificação, tendo os Verdadeiros Pais, está a casar as pessoas do mundo, a partir de uma 


posição parental. Não são transcendidas apenas as diferenças raciais, mas até mesmo santos e 


pecadores estão a ser abençoados entre si, em matrimónio. Ao negar o amor da maldade, superando 


a vida da maldade e enxertando a linhagem da maldade, os Verdadeiros Pais não expulsam Caim que 


assassinou Abel, mas, pelo contrário, abençoam-no na mesma posição que todos os outros. Tal como 


há um ponto, durante a mudança das marés, em que a maré baixa e a alta estão em equilíbrio, há um 


ponto semelhante de mudança na providência da salvação, no equilíbrio entre bem e o mal. Pela 


Bênção em comum de pessoas boas e más, Satanás é expelido completamente.    


A Queda, resultou num matrimónio errado no Jardim do Éden, que agora está a ser invertido pelos 


Verdadeiros Pais, através de matrimónios legítimos. Limpando a sujidade criada pelos falsos pais, os 


Verdadeiros Pais estão a abolir o inferno e estão a abençoar biliões de antepassados no mundo 


espiritual e a restaurar a verdadeira relação entre pai e filho, centrada no verdadeiro amor, e a legar o 


verdadeiro amor original, verdadeira vida e verdadeira linhagem. Deste modo, é aperfeiçoada a 


posse do modelo de verdadeiro amor dos oito estágios, o qual é o ideal de Deus da criação; quer 


dizer, nós estabelecemos a verdadeira tradição de amor imutável e eterno, ao passar através da 


verdadeira gestação, infância, fraternidade, adolescência (compromisso), conjugalidade, paternidade 


dos pais e dos avós, e finalmente a realeza. Nesta fundação, podemos aperfeiçoar o modelo de 


verdadeiro amor, a relação entre pai e filho. 


O amor, vida e linhagem absolutos, únicos e eternos de Deus, são o modelo imutável de verdadeiro 


amor que deve ser herdado por gerações infinitas dos nossos descendentes. O verdadeiro amor é 


central para a unidade entre os pais e os filhos, os maridos e as esposas, e os irmãos e as irmãs. Os 


pais tornam-se os senhores de amor, através dos seus filhos, os maridos, através das suas esposas, e 


os irmãos mais velhos, através dos seus irmãos mais novos.    


Reciprocamente, sem filhos, esposas e irmãos mais novos, pais, maridos e irmãos mais velhos não 


podem encontrar a posição de senhores de amor. Para nos tornarmos os senhores de verdadeiro amor, 


temos de servir e honrar o nosso parceiro, mais do que a nós mesmos. Ao fazermos assim, 


atingiremos a unidade da mente e corpo, como indivíduos, e a unidade conjugal e fraternal, como 


famílias, para formarmos o reino da unidade nacional. Deste modo, podemos aperfeiçoar os 


domínios de amor definidos no modelo ideal dos oito estágios. 


Novamente, a família e a nação ideal são os lugares onde todos nós – como pais, filhos, casais, 


irmãos e nação – desejamos estabelecer-nos como senhores do modelo das oito etapas, com o 


verdadeiro amor no seu centro. A partir daqui, com o começo da igualização global eterna, o Reino 


de Deus na terra e no céu será realizado.   


O desejo de Deus é que, a partir do ano 2.000, em todos os cantos do globo, as famílias abençoadas 


unidas com os Pais do céu e da terra iniciem uma nova revolução familiar e uma revolução moral 
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mundial, centradas no verdadeiro amor e que construam o Seu reino ideal eterno, assim na terra 


como no céu.    


Oro para que todas as pessoas se unam nesta tarefa sagrada para actuarem como líderes na herança 


do verdadeiro amor de Deus. Que a bênção de Deus esteja com as vossas famílias. Obrigado.   


 


4. O Caminho para a América e para a Humanidade nos Últimos Dias   


   


Distintos convidados! 


Quero expressar a minha gratidão sincera a todos vós, como líderes mundiais que representam todas 


áreas de vida, por vos terdes reunido aqui para me felicitar e celebrar o meu octogésimo aniversário.    


Em particular, gostaria de oferecer a minha mais profunda gratidão e toda a glória a Deus que me 


acompanhou e protegeu até este dia. Vivi toda a minha vida com o desejo sincero de resolver os 


muitos problemas difíceis relacionados com a realização do ideal da criação de Deus. Vim a 


compreender que Deus não está sentado num trono de glória e honra, mas, pelo contrário, é um Deus 


de tristeza, lamentação e sofrimento, empenhado em salvar os Seus filhos que caíram no inferno, 


como resultado da Queda. Conhecendo a Sua vontade e coração, trabalhei focado com determinação, 


dedicando todo o meu coração e energia para realizar a Sua vontade, sem ter em conta as horas do 


dia, mudanças nas estações ou as minhas circunstâncias. Ao olhar para trás, nos oitenta anos da 


minha vida, compreendo que hoje não estaria aqui convosco, sem a Sua ajuda durante aquele tempo, 


em virtude de ter sido oprimido e perseguido.   


Neste dia de tão grande significado, para compreenderdes a história humana e o mundo da 


perspectiva da providência de Deus, gostaria de vos falar sobre o tópico, “O Caminho para a 


América e Humanidade nos Últimos Dias”. Da perspectiva histórica da providência de Deus da 


salvação, os Últimos Dias são os dias do fim da história de maldade da soberania de Satanás, e o 


ponto de começo da história de bondade da soberania de Deus. 


Portanto, é o tempo em que toda a providência de Deus será realizada, isto é, o tempo em que a 


perfeição individual, familiar, racial, nacional, global e finalmente cósmica serão realizadas. De cada 


vez que Deus anunciou os Últimos Dias no curso da Sua providência, Ele procurou guiar os seres 


humanos, através de uma ideologia centrada Nele, mas os seres humanos falharam em cumprir as 


suas porções de responsabilidade para ocuparem a posição de bondade e terminarem a história de 


maldade. 


Mas, como Deus é eterno, imutável, absoluto e único, assim também é a Sua vontade; então, através 


do verdadeiro indivíduo, família, sociedade, nação, mundo e soberania, seguramente Ele construirá o 


mundo no qual Ele pode operar livremente tanto no céu como na terra. Então, que é o mundo 


original que Ele procura? É o mundo centrado em verdadeiros pais; mas, devido à Queda, nós 


perdemos logo no começo da história os verdadeiros pais da humanidade e o verdadeiro mundo. Por 


isso, nada deste mundo – quer seja o nosso país de residência, ideologia humana ou qualquer outra 


coisa – nos pode conectar directamente aos verdadeiros pais; por isso, deveríamos nós mesmos 


restaurar primeiro a verdadeira natureza.    


Assim, o dia em que verdadeiros pais, cônjuges, filhos, cidadãos, criação, soberania e o verdadeiro 


universo se possam mover e estabelecer na terra, em harmonia com o verdadeiro coração de Deus, 


significará os dias finais do mundo de maldade. O tempo em que um tal ideal será realizado é os 


Últimos Dias, o Segundo Advento. Como tal, quando o Senhor voltar, não haverá fenómenos 


cataclísmicos tais como o julgamento pelo fogo, a destruição da Terra ou os crentes a levitar no ar. 


Ao contrário, é um tempo em que a história emaranhada com tragédias será endireitada pela 


indemnização paga para estabelecer o indivíduo, família, sociedade, nação e mundo que estavam 


perdidos no curso vertical da história e que serão restaurados horizontalmente no tempo actual. 


Temos ansiado por um tal dia, e pelo destino final ao qual todos deveríamos chegar.    


Porém, os indivíduos, famílias e nações perderam o seu caminho. Todos os tipos de problemas, tais 


como poluição do ar, fome, conflito religioso e antagonismo racial, estão constantemente a surgir em 


todo o mundo, causando todo o tipo de disputas. Quem vai assumir a responsabilidade por este 


mundo? Esta é uma questão séria. Os países comunistas, no passado, não puderam transcender o 


nacionalismo, nem a superpotência de hoje, os E.U.A., pode transcender o Pan-Americanismo. 
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Quando uma nação coloca os seus interesses egoístas em primeiro lugar, não poderá liderar o mundo. 


Precisamos de uma nação ou de uma religião que esteja disposta a sacrificar os seus interesses por 


um propósito mais elevado e que se esforce para construir uma nação ideal que abrace toda a 


humanidade. Com esta visão, respondendo ao comando de Deus, eu vim aqui para a América e 


investi toda a minha energia para educar a sua juventude, torná-la consciente da sua crise moral e 


reavivar o declínio do Cristianismo.    


Podereis ter curiosidade sobre o que eu lhes estou a ensinar. É realmente simples.    


Primeiro, é viver pela causa do bem dos outros. Mais especificamente, o meu ensinamento é para 


que o indivíduo viva para a família, a família para a tribo, a tribo para a raça, a raça para a nação, a 


nação para o mundo e o mundo para Deus. Então, Deus virá até nós. Na família, os pais devem viver 


para os filhos, os filhos para pais, o marido para a esposa e a esposa para marido. Aqueles que vivem 


para os outros, mais do que para si próprios, tornar-se-ão as pessoas centrais de bondade.   


Segundo, eu estou a ensinar as pessoas a amar os seus inimigos. O próprio Deus sacrificou Jesus, o 


Seu filho unigénito, para a salvação dos seres humanos que, pela Queda, se tornaram os filhos do 


demónio Satanás. Satanás não pôde senão render-se voluntariamente perante Deus, que amou mais 


os filhos do seu inimigo do que os Seus. Satanás ataca sempre em primeiro lugar, mas acaba por 


perder no fim, enquanto a estratégia de Deus é baseada na fórmula em que, ao ser atacado de início, 


vai depois recuperar o que Lhe foi tirado. Apesar de ter sofrido muita perseguição e sofrimento ao 


longo da minha vida, pude estabelecer a fundação para colocar missionários em 185 nações 


espalhadas pelo mundo, devido a viver de acordo com este princípio divino.    


Mesmo até ao estudar a história das actividades missionárias dos Cristãos, descobrimos que 


seguiram um caminho em que foram mortos, perseguidos e martirizados. No curso de uma tal 


história de 2.000 anos, este rasto de sangue tornou-se o solo fértil para o aparecimento do mundo 


democrático, mas hoje, o Cristianismo, que foi uma vez a força motriz para a democracia, está a 


enfrentar uma crise. A Cristandade está a negar Deus, Jesus e a providência de Deus. Por último, 


quando vemos teólogos que negam a existência de Deus e que até mesmo afirmam que Ele está 


morto, como Se deve sentir Deus no Seu coração – uma vez que tem palmilhado o caminho, com 


todo o tipo de sacrifícios, à procura dos Seus verdadeiros filhos?   


Convidados de honra!   


Para quem é que Deus se tem investido e sacrificado completamente até agora? Não é para a 


América ou para o próprio Cristianismo, mas para vós e para mim, como indivíduos. Uma vez que a 


Queda começou com o indivíduo, também é com este que começa a salvação. Assim, a restauração 


não será possível a não ser que apareça um indivíduo representativo que, com a determinação de 


assumir a responsabilidade plena por esta era, pague integralmente todas as dívidas que a 


humanidade contraiu ao longo de história, e se torne uma pessoa que faça com que Deus lhe fique 


endividado. A restauração através de indemnização, nunca pode ser levada a cabo vagamente; não 


pode ser abstracta. Não poderemos alcançar o coração de Deus, sem ter o coração para sofrer, em 


Seu lugar, mais miséria que Ele.   


Já rezastes fervorosamente pelos seis biliões de pessoas do mundo, com o coração como se os vossos 


próprios filhos estivessem a morrer? Quanta devoção sacrificial oferecestes para salvar uma família, 


uma tribo, uma raça, uma nação e o mundo? Ninguém pode estar seguramente confiante disto. O 


Senhor, na sua Segunda Vinda, vem ao mundo, com um tal padrão absoluto, como o representante 


de toda a humanidade. Deus, que tem estado a guiar a providência da salvação, encontrou Abraão 


2.000 anos depois da Queda dos primeiros antepassados e tornou os seus descendentes no povo 


escolhido de Israel, ao multiplicá-los em todos os níveis, como uma nova família, uma nova tribo e 


uma nova raça.    


Os Judeus tornaram-se o povo escolhido central, chamado para receber o Messias substancial que 


viria no futuro, com base naquela fundação vitoriosa. No centro dessa corrente principal, precisam 


ser restaurados o padrão e a ideologia que os nossos primeiros antepassados Adão e Eva deveriam 


ter alcançado. Este é o conceito do messianismo, com os cristãos na posição de Noiva. A missão 


mais importante do Cristianismo é fazer as preparações para se qualificar como a Noiva para dar as 


boas-vindas ao Senhor, como seu Noivo.   
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Apesar do significado da sua missão e chamamento, devido à crucificação de Jesus, o povo Judeu 


desapareceu como o primeiro Israel, deixando o Cristianismo herdar a sua missão como o segundo 


Israel. Estamos agora na fase final da providência de Deus de 6.000 anos, centrada num propósito. 


Qual que é a essência do conceito de messianismo? É o ensinamento para salvar e unificar o mundo 


que pode construir as famílias ideais originais e restaurar a verdadeira posição parental perdida pela 


Queda dos nossos primeiros antepassados.   


Com base nos ensinamentos do Antigo e Novo Testamentos, o Messias vem com a autoridade do 


Seu Pai, encontra a sua Noiva que encarna o Espírito Santo, e restaura a verdadeira posição parental. 


A Noiva e o Noivo na boda do casamento do Cordeiro profetizada na Revelação a João referem-se à 


etapa em que se tornam os verdadeiros pais, ao se tornarem primeiro verdadeiros esposos. Jesus veio 


com esta missão. Ele perdeu o seu povo e a sua nação devido à falta de fé do seu povo, mas ofereceu 


a sua vida pela causa do bem do mundo e do Reino do Céu que Deus deseja.    


O caminho de Jesus do sofrimento na cruz foi o mesmo caminho de tribulação que o próprio Deus 


percorreu. Numa tal situação de provação e tribulação, Jesus rezou desesperadamente: "Pai, perdoa-


lhes; porque eles não sabem o que fazem." Até mesmo no lugar da morte, ele abençoou Roma e as 


multidões que lhe fizeram oposição, prometendo a vitória no futuro. Por isso, a sua vida não 


terminou com a idade de trinta e três, mas, com a ajuda de Deus, legou historicamente o seu espírito 


ao Cristianismo, sem o qual não se teria tornado uma religião mundial.   


Senhoras e senhores!   


Actualmente, a América é reconhecida como a superpotência do mundo, mas a não ser que se 


mantenha firme a bordo da providência de Deus, não continuará a prosperar.    


Na história da civilização humana, as culturas antigas surgiram principalmente nos trópicos e 


subtrópicos, tendo como exemplos os Maias, Incas, Egipto, Índia e China. Se não tivesse havido a 


Queda, a civilização teria começado na zona temperada, que corresponde à primavera; em vez de ter 


começado nos trópicos e mudado para a zona fria que corresponde ao Outono. Seguiu para a 


civilização da zona temperada centrada hoje no mundo livre, com base na civilização ocidental. Em 


geral, medindo a partir do equador, as nações tais como a América, Grã-Bretanha e Alemanha, que 


se estendem ao norte do Trópico de Câncer, são as nações desenvolvidas do oeste. Com o fim da 


civilização da zona fria do Outono, veio por pouco tempo a civilização da zona frígida do Inverno. 


Esta foi o aparecimento de Comunismo.    


Muitos intelectuais podem pensar que a Guerra Fria terminou com a dissolução da União Soviética, 


mas o materialismo e ateísmo ainda são prevalecentes através do mundo, substituindo as duas 


ideologias principais da democracia e comunismo, em que ambas estão gradualmente a perder o 


poder.   


O ideal de Deus da criação deveria ter começado na civilização da zona temperada da Primavera, 


mas, devido à Queda dos nossos primeiros antepassados, a civilização humana degradou-se ao nível 


de selvagens e começou na zona tropical. Agora, aparecerá a civilização da zona temperada da 


verdadeira Primavera que a humanidade tem procurado desde tempos imemoriais, superando a crise 


da civilização da zona fria e as ameaças da civilização da zona frígida. Quem poderá derreter o 


Inverno da civilização da zona frígida? Não é possível através do poder, economia, ciência ou 


conhecimento. Tal como podemos ver a partir deste movimento da civilização, ao longo de rios e 


litorais, o seu centro está sempre em movimento. As civilizações fluviais que nasceram nas margens 


dos Rios Nilo, Tigre e Eufrates passaram as suas culturas àqueles na vizinhança do Mar 


Mediterrâneo: Grécia, Roma, Espanha e Portugal. Estes legaram os seus frutos às civilizações 


Atlânticas da Grã Bretanha e dos Estados Unidos. Todos estes frutos serão colhidos nas civilizações 


do Pacífico dos Estados Unidos, Japão e Coreia.    


Da perspectiva da história da civilização, a península Coreana ocupa uma posição muito importante. 


O norte é o ponto que culmina a civilização da zona frígida que une a Rússia e a China, e o sul é o 


ponto que culmina a civilização da zona fria que une os Estados Unidos e o Japão. Assim, é 


consistente com o ponto de vista providencial que a Coreia dê origem a uma civilização da zona 


temperada representando a estação da Primavera da história mundial com a capacidade para digerir 


ambas as civilizações das zonas fria e frígida. Neste aspecto, o facto de o Reverendo Moon ter vindo 
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da Coreia, e ter dedicado a sua vida a resolver os problemas do Norte e Sul e do Este e Oeste, só 


pode ser descrito como a consumação da providência de Deus.   


Na realidade, ao longo da minha vida desenvolvi um movimento para criar “Um Mundo Sob Deus”, 


transcendendo a raça, a ideologia e a nacionalidade, de acordo com a Sua providência. Este é um 


princípio da história providencial e não uma teoria especial que eu inventei. Estando iluminado 


relativamente à vontade de Deus, para não ensinar apenas o Seu plano como uma teoria, mas 


também para implementá-lo, não há nenhuma parte dos cinco oceanos e seis continentes que as 


minhas actividades não tivessem alcançado externamente.   


Através da fundação de múltiplas actividades missionárias e empresariais no Alasca, Antárctica, os 


países da anterior União Soviética, as 33 nações da América Latina, e através da Ásia e África, 


estamos a fazer preparações para resolver os problemas que a humanidade enfrentará durante o 


próximo milénio, tais como a poluição ambiental e a fome. Em anos recentes, trabalhei nas regiões 


do Pantanal e da Amazónia, no Brasil, para estabelecer uma fundação substancial para proteger o 


ambiente da Terra. Por outro lado, tendo em conta os aspectos internos, trabalhei através dos 


casamentos internacionais em massa e do Ministério de Valores da Verdadeira Família. A 


participação de cerca de 430 milhões de casais espalhados pelo mundo acrescenta um impulso 


adicional para a construção do há tanto tempo tão ansiado Reino de Deus na terra, com base em 


famílias ideais.   


Senhoras e senhores!   


Até agora, controlaram o mundo os países que possuem a superioridade no poder político, militar e 


económico. Mas nenhuma nação pode existir eternamente, a não ser que esteja em linha com a 


providência de Deus. A queda daquela que foi a gloriosa civilização Greco-Romana é um bom 


exemplo disto.   


Os Estados Unidos que hoje ocupam a cimeira como uma superpotência, estão na mesma posição 


que Roma ocupou no passado. A queda de Roma ocorreu mais como um resultado da causa interna 


da corrupção moral, do que através de qualquer invasão externa. A corrupção moral fez com que 


Roma perdesse o apoio da fortuna divina. Na história recente, as forças políticas que favorecem o 


materialismo proletário e a visão materialista da história, chegaram tão longe ao ponto de 


controlarem mais de um terço da população do mundo e dois terços da sua área de terra, incluindo a 


anterior União Soviética e China. Até mesmo isto não podia continuar para sempre.    


Chegará o tempo para líderes religiosos que falam pela vontade de Deus, ascenderem à 


proeminência. Os líderes religiosos são profetas que devem declarar a vontade de Deus na terra e 


indicar a direcção que a humanidade tem de seguir.    


Porém, a cisão de denominações e as lutas entre grupos religiosos que hoje vemos, não servem outro 


propósito senão impedir a providência de Deus. Assim, eu tenho durante anos dedicado mais de 


metade de todo o orçamento da nossa igreja para actividades ecuménicas e inter-religiosas, para 


contribuir para a resolução do conflito sectário. Também fundei a Federação Inter-religiosa para Paz 


Mundial, para facilitar a harmonia e unidade entre grupos religiosos e promover a paz mundial. 


Recentemente, fundei a Federação Inter-religiosa e Internacional para Paz Mundial e esta 


Associação organizou sete seminários internacionais de hoondok.   


Toda a humanidade deve transcender raça e religião, deve compreender a providência de Deus, para 


realizar o Seu mundo ideal da criação, e finalmente unir-se com o Seu coração. Temos de recuperar 


a relação de coração com Deus, que perdemos como resultado da Queda, e restaurar a relação 


original entre Pai e filho. Assim, os Últimos Dias que Deus nos prometeu são o tempo do 


aparecimento dos Verdadeiros Pais. Por outras palavras, são o tempo em que os seres humanos 


poderão novamente encontrar os seus pais originais, que perderam como resultado da Queda. Assim, 


os Verdadeiros Pais são a fruição dos desejos, esperanças e vitórias da história humana.   


A Igreja da Unificação tem trabalhado para disseminar esta tradição pelo mundo, através dos 


casamentos internacionais em massa. O facto de se puderem juntar como irmãos e irmãs, pessoas 


negras, brancas e amarelas que transcendem a etnia, raça e cor de pele para formarem casais de amor, 


está entre os factores mais significativos na construção da aldeia global que realiza a vontade de 


Deus. Hoje, através disto, a humanidade está a começar a recuperar as relações originais perdidas 


entre irmãos e irmãs, maridos e esposas, e pais e filhos, para finalmente libertar Deus, que tem 
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estado numa profunda tristeza desde que perdeu os Seus filhos. Só então será aberto o caminho para 


a verdadeira felicidade.   


Até agora, a democracia defendeu a liberdade e libertação humana. Em contraste, temos de defender 


a liberdade e libertação de Deus. Quando este problema for resolvido, a libertação humana e a 


recuperação da liberdade humana seguirão automaticamente.   


Distintos convidados!   


Há um significado profundo no facto de hoje eu estar a falar sobre a providência de Deus em 


Washington D.C., a capital dos Estados Unidos.    


De vários modos, os Estados Unidos são uma nação preparada através da bênção de Deus. Os 


antepassados que a construíram foram os Pais Peregrinos, que arriscaram as suas vidas pela causa da 


liberdade religiosa e vieram até aqui a procurar uma terra de liberdade. Na procura de verdadeira 


liberdade religiosa, deixaram para trás os seus amados pais, irmãos e irmãs e terras natais, e estavam 


até mesmo preparados para cortar os seus laços à sua terra natal, ao atravessarem o Oceano Atlântico 


com risco das suas vidas.   


Quando o Mayflower chegou a New England em Novembro de 1620, já foi no fim do Outono. 


Enquanto suportaram o seu primeiro Inverno, mais de metade das 102 pessoas que chegaram 


primeiro, morreram de frio e fome. O que foi particularmente notável sobre eles, foi que muitos 


morreram recusando comer os grãos preciosos reservados para plantar na Primavera seguinte. Os 


Puritanos acreditavam fortemente servir a vontade de Deus em todos os aspectos das suas vidas. 


Depois de fazerem a sua primeira colheita, eles deram graças a Deus. Primeiro construíram uma 


igreja e uma escola, e foi só depois disso que se predispuseram a construir as casas onde iriam viver. 


No seu curso de pioneiros, os Peregrinos começavam todas as actividades com oração. Isto era 


verdade, quer fosse para lavrar um campo ou lutar numa guerra. Quando George Washington estava 


no Vale de Forge, durante a Guerra da Independência, ele deve ter rezado com grande desespero. 


Naquela batalha travada pela causa da Sua vontade, Deus deu a Sua ajuda à América.    


O rei e cidadãos da Grã Bretanha, uma superpotência global naquela altura, estavam unidos a lutar 


naquela guerra, mas na América estiveram a lutar Deus e os Seus amados filhos e filhas. Não foi 


assim que os Estados Unidos vieram a existir como uma nação com liberdade religiosa? Até mesmo 


agora, o Congresso dos Estados Unidos abre com uma oração. O seu presidente, ao assumir funções, 


faz uma declaração de juramento, colocando a sua mão na Bíblia, e um membro do clero faz uma 


oração. Até mesmo o seu dinheiro, notas e moedas, têm impressa uma inscrição tão bonita: "Em 


Deus, Nós Confiamos"; nenhum outro país fez uma tal coisa. Foi assim como os Estados Unidos se 


tornaram um país protestante, que, de modo não igualado, reflecte os diversos povos do mundo.   


Entretanto, que se passa hoje com a América? A oração nas escolas públicas é proibida oficialmente. 


Na educação é dada preferência à teoria da evolução em vez das ideias criacionistas. A taxa de 


divórcio, de cerca de cinquenta por cento, está a obliterar completamente a santidade da família. Em 


1971, deixei a minha família e pátria para vir para a América, porque ouvi a voz de Deus partilhando 


a Sua preocupação sobre o estado actual da situação aqui.     


Ao chegar aqui, exclamei que tinha vindo como um bombeiro para uma casa que está a arder, e 


como um médico para curar uma América doente. Mesmo assim, descobri que Deus estava a deixar 


este país. Deveria ter sido possível encontrá-Lo aqui em qualquer lugar, mas Ele estava a partir dos 


corações das pessoas, famílias e escolas. Parece como se fosse apenas ontem que eu fui para a 


Quinta Avenida em Manhattan e derramei lágrimas abertamente quando me apoiava em Deus para O 


impedir de deixar a América. Infelizmente, a América tem persistido em seguir o caminho da 


deterioração moral, tal como profetizei.   


Senhoras e senhores!   


Por que é que Reverendo Moon continua a clamar aos Americanos, apesar de toda a oposição e 


sofrimento que tem suportado? É porque eu conheço melhor que qualquer outra pessoa, o sangue, 


suor e lágrimas que Deus derramou no curso de estabelecer esta nação. Durante os últimos trinta 


anos na América, eu não tive sequer um único dia de conforto.   


Quem possui a América? Não são nem os Americanos brancos nem os Americanos negros. Os seus 


verdadeiros donos são aqueles que a amam tal como Deus. Também, porque Deus escolheu investi-


la como a nação com o direito inato do primogénito, para construir o Seu reino na terra, mesmo 







 22 


agora, Jesus está espiritualmente presente principalmente aqui, e está a oferecer orações sérias para 


que o Seu propósito seja realizado na América.   


Em 1982, de acordo com a vontade de Deus, fundei aqui O Washington Times; desde então, este 


jornal conduziu a opinião pública americana, como um meio para as notícias conservadoras, para 


mostrar o caminho que a nação deve seguir. Também construí um movimento forte para a salvação 


nacional e global, através do Ministério dos Verdadeiros Valores Familiares e do Movimento da 


Pureza do Amor para a juventude. Eu investi na América com a expectativa que este país se levante 


para a providência de Deus. Quando visitei este país em 1965, abençoei uma área perto da Casa 


Branca, como uma terra sagrada, e até mesmo hoje muitas pessoas juntam-se lá e rezam pela 


América através da noite. Espero que cada um de vós abra o vosso coração para poder ouvir os 


ansiados desejos dos Pais Peregrinos e dos muitos patriotas ao longo da história americana.   


Distintos convidados!   


O amanhecer do novo milénio é o tempo no qual é concluída a providência de 6.000 anos da 


salvação de Deus e é realizado, através do cosmos, o Seu ideal da criação que foi perdido no Éden.    


Este também é o tempo em que a criação, que perdeu os seus senhores através da Queda, é libertada 


das suas lamentações, em que se reúnem o Pai e os Seus filhos, que estiveram muito tempo 


separados, e serão estabelecidos o novo céu e nova terra, onde não haverá nenhumas lágrimas, e a 


era em que há comunicação livre entre os mundos espiritual e físico, na qual o Reino de Deus será 


estabelecido. É a era em que o domínio directo do Deus vivo ficará aparente através da Sua 


omnipresença e omnipotência. É a era em que se unirão Este e Oeste centrados nos Pais do céu e da 


terra, como "Um Universo Sob Um Deus", de forma a que família global estendida da humanidade 


seja formada na terra. Isto significa a perfeição da Era do Testamento Completo, na qual as 


promessas profetizadas nos Antigo e Novo Testamentos serão cumpridas. Esse tempo chegou. 


Chegou o tempo em que a América deve despertar uma vez mais. É o tempo para o país como um 


todo criar um novo movimento para estabelecer verdadeiros pais, verdadeiras famílias, uma 


verdadeira nação e um verdadeiro mundo centrados em Deus. Deste modo, a América tem de fazer 


com que Deus não parta, e tem de dar-Lhe novamente as boas-vindas. 


Deus trabalhou seis milénios para estabelecer a América. Se Ele a deixa, para onde pode ir? Se este 


país O serve com diligência, naturalmente serão resolvidos os problemas familiares, morais, juvenis 


e raciais. Quando este se tornar o lugar em que as pessoas de todas as raças possam viver juntos em 


harmonia, será um modelo para o Seu reino na terra.   


É tempo para nos juntarmos e abrir o caminho que a humanidade têm de ir. É o tempo da América, 


como a nação primogénita de Deus, liderar em servi-Lo e completar a sua missão de guiar e conduzir 


para Ele as nações do mundo. Peço-vos que vos unais comigo na realização desta tarefa histórica.   


Novamente, a vós distintos convidados, gostaria de expressar a minha gratidão sincera por estardes 


aqui presentes. Gostaria de concluir, expressando a minha esperança pelo começo do novo reino 


milenar transbordando de paz, liberdade e justiça no céu e na terra.   


Que a bênção de Deus esteja com as vossas famílias e a vossa nação. Obrigado.   
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Livro 6  -  A Vida do Ser Humano e o Mundo 
do Espírito 


Capítulo 1. O Caminho que a Vida Humana deve Seguir 
 


Seção 1. O Caminho de Nossa Vida 


1.1. A Vida é Tal que Não Podemos Prever Nem um 
Palmo do que Está Adiante de Nós 
 
As pessoas comumente dizem que o ser humano “vem e se vai”. Desde os 
primórdios, mesmo os santos e os homens de virtude “vieram e se foram”. 
Devemos pensar que esta movimentação da história e esta atuação dos 
princípios celestes continuam a se aplicar a mim também neste momento. 
Viemos e temos que ir. É o que somos. Apesar de não sabermos quais as 
causas e ocasiões e quais as relações, sabemos muito bem que viemos 
para a Terra, confrontamos-nos com várias situações ou com alguma forma 
de ideologia e nos vamos.  
Logo, em prol do quê, nós, seres humanos aqui viemos, e por qual propósi-
to nos vamos? Muitos filósofos e muitos religiosos esforçaram-se ao máxi-
mo para resolver esta questão, mas sem conseguir resolvê-la; a história 
humana então tem seguido até agora em meio a tristeza. E mesmo agora 
continua a seguir da mesma maneira. (7-178)   
 
Por que vim? Por que tenho que viver? Para onde tenho que ir? Vocês 
nunca devem se permitir pensar que nasceram por sua própria vontade. 
Nascemos, mas, por qual motivo nascemos? Em prol do quê nascemos? 
Não conseguimos saber a motivação e o propósito pelo qual nascemos. 
Nascemos, mas não porque dissemos que íamos nascer. Vivemos, mas 
não porque dissemos que íamos viver e morremos não porque dizemos que 
vamos morrer. Logo, olhando a si mesmo, do que você vai se orgulhar? Por 
si só, mesmo querendo nascer, não conseguimos nascer, por si só não 
conseguimos possuir nada e nem conseguimos evitar o caminho da morte. 
Logo, tentar se orgulhar de alguma coisa é meramente desolador. Sendo 
que nascemos, é nosso destino viver e também é nosso destino após 
vivermos, morrer. (7-178, 06/09/1959)   
 
Sabendo ou não, estamos indo agora em direção a algum lugar. Estou indo 
para este lugar mesmo enquanto trabalho ou enquanto estou descansando. 
Não apenas eu, mas este povo, e quiçá este mundo e mais talvez até os 
Céus e a Terra também estão indo rumo a um certo lugar. Isto é um fato 
inegável. Para que tipo de lugar irei após terminar esta vida? Este é um 
problema muito importante que o ser humano deve resolver.  
A religião, bem como a filosofia e a história estão mobilizadas para resolver 
este problema. Assim, vocês próprios não podem negar que foram tomados 
e estão sendo guiados por este destino. (8-194) 
 
Sabemos que muitos santos, sábios e até fundadores de religiões detiveram 
as pessoas em seus passos e interromperam as inclinações de corações e 
o funcionamento de suas mentes perguntando: “Para onde estamos indo?” 
e lutaram para resolver esta questão. Estes vieram para resolver este 
problema porém, ninguém pôde até agora confiantemente dar o mandamen-
to: “Meu corpo e minha mente, meu coração, minha vida e meus ideais 
arremeteram-se nesta direção. Assim, todos abaixo dos Céus e todos os 
seres que existem no Céu e Terra, corram para esse lugar!” (8-194)  
 
Hoje a vida do ser humano não é mais do que 70 ou 80 anos. Nosso cora-
ção sabe que milhões de anos ainda seriam insuficientes para restaurar 
todos os reinos do bem que ficaram enredados na história, quanto mais 
fazê-lo em um curto curso vida de apenas 70 ou 80 anos. Assim, neste 
curto período de 70 ou 80 anos temos que conectar nosso destino com os 
reinos do bem. Quão desesperadas ficam, nossa consciência e nossa 
mente sabendo sobre esta enorme incumbência. Se morrermos, não pode-
remos fazê-lo. Enquanto estamos vivos devemos fazer uma conexão, 
restaurar a soberania da pátria celestial, encontrar a Terra Natal Original e 


atender a soberania dos Céus. Este povo, após viver nesta nação é suposto 
a ir para Reino de Deus no Mundo Espiritual. Quão apertado estará nosso 
coração se formos incapazes de ir e ver este mundo. (155-27)  
 
Apesar de se ter um destino, para onde meu corpo está indo? Para onde a 
mente pretende ir? Pra qual sentido minha vida está sendo orientada? Para 
onde meu coração está indo? Meus desejos, esperanças e ideais, para 
onde eles estão tentando ir? Mesmo que não possamos responder as estas 
questões, estamos, de qualquer modo, destinados a ir para esse lugar. 
No dia em que morremos, o nosso corpo será enterrado na Terra, e este 
seria o fim. Então a questão levanta-se: no dia em que o nosso corpo for 
enterrado, serão também enterrados os nossos corações e as nossas 
mentes, vidas, ideologias e esperanças? Desaparecerão simplesmente? A 
menos que se tenha integridade num claro senso de propósito e respostas 
definitivas, inevitavelmente seremos pessoas infelizes. (8-194, 20/12/1959) 
 
Centrado em quê nós nascemos? Centrado em quê e tomando a quê como 
propósito temos seguir? Excluindo a Deus, nunca poderemos responder isto. 
Excetuando a Deus não temos o motivo. Que não tem um motivo, seja qual 
for à obra em que pretenda ter sucesso, não conseguirá colher frutos e nem 
terá o seu valor reconhecido. Ao se construir um prédio, este deve ser feito 
conforme a planta desenhada pelo projetista. Um prédio construído sem 
referência à planta original não pode se tornar o prédio que o projetista 
almejava. (21-100, 17/10/1982) 
 
Se tiverem um início errado, acabarão num lugar completamente inespera-
do. É por isso que antes de um navio sair de um porto para o oceano, a 
direção que deve ser seguida, desde o porto até o destino, tem que primeiro 
ser estabelecida com a ajuda de uma bússola. Então qual é o porto do qual 
nós, seres humanos, devíamos partir? Não temos a resposta para essa 
pergunta. Qual a direção que devíamos tomar, para atingir a outra costa, o 
nosso destino final, de acordo com a bússola? Não sabemos a direção que 
precisamos tomar. Seguimos em zigue-zague, para retaguarda e para a 
frente, sem um plano definido. Deste ponto de vista, não importa o quanto 
se tente, não há como se superar as limitações humanas. (172-28, 
03/01/1988)  
 


1.2. Para Onde Estamos Indo?  
Qual é a finalidade de vivermos e então falecermos? Esta questão devia ser 
considerada em maior profundidade. Como a causa não reside em mim, 
segue-se que a finalidade não reside só em mim. Quem não desejaria ser 
feliz durante a sua permanência na Terra, e quem não desejaria viver no 
luxo? Contudo, nesta matéria não se pode fazer o que se quer. Por outro 
lado, uma parte de mim deseja vangloriar-se perante os outros, viver como 
lhe apetece, e continuar a viver. O ser chamado eu tem todas estas idéias 
em conflito no coração, colidindo entre si. 
A chegada do outono preconiza que o inverno não está longe. O inverno é 
um processo pelo qual só os que têm vida conseguem atravessar. Aqueles 
que não têm vida, não têm outra alternativa senão retroceder antes da vinda 
do inverno. É por isso que lhes é pedido que injetem-se de nova vida antes 
do inverno chegar. Uma nova vida tem que ter um novo ismo e ideologia, 
uma nova visão da vida, do mundo e do cosmos, baseados num novo amor. 
De outro modo não é possível passar pela estação do inverno. Uma vez que 
tenhamos adquirido a força vital para passar através do inverno, embora o 
processo não seja fácil, quanto mais tempo passar, tão mais perto estará a 
primavera. Os dias amenos de primavera estarão chegando dentro em 
breve. Este é o caminho seguido pela Igreja da Unificação. (35-68, 
03/10/1970) 
 
Estamos vivendo neste mundo, mas sabemos que não existe apenas este 
mundo mas sim que há também o Mundo Espiritual. Este mundo e o Mundo 
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Espiritual não são dois mundos separados mas sim estão conectados como 
se fossem um só. Onde fica o lugar para onde temos que ir? Onde fica o 
lugar onde por fim viveremos? Estamos vivendo na carne na Terra mas, 
estamos indo rumo ao mundo eterno. As pessoas comuns após nascerem 
passam pelos 10, 20, 30 anos de idade atravessando a mocidade e entran-
do na maturidade gradualmente ultrapassando as montanhas da vida e 
então chegam na idade avançada. E assim tal como o sol se põe, nossa 
vida se acaba. (140-121)  
 
Os que conhecem a realidade da existência do Mundo Espiritual sabem que 
a vida humana é só um instante e que após a morte o mundo para o qual 
devemos ir de encontro é um mundo eterno. Por isso o período de nossa 
vida é um período de preparação para a entrada no mundo eterno. Não é 
assim que mundo se parece? (140-121) 
 
Para onde o homem vai? Vai rumo ao Mundo Espiritual. O Mundo Espiritual 
é como o mar. Sem falta iremos para lá. Tal como há correntes no mar, há 
infinitas mudanças no Mundo Espiritual. No movimento das correntes marí-
timas há muitos espetáculos harmoniosos que não existem na água doce. 
Tal como existem várias famílias de peixes no mar, no Mundo Espiritual 
existem muitas novas famílias do Céu e Terra. É exatamente o mesmo. No 
outro mundo será a mesma coisa. (141-306) 
 
Para onde o homem vai? Vai para o Céu. E os anjos para onde vão? Vão 
para o Céu. Pai e Mãe para onde vão? Para o Céu. E não só estes, mas 
também o cãozinho que você criou, para onde vai? Ele não vai para o 
inferno. No passado, no tempo da Guerra da Coréia, na época do refúgio, 
uma família muito rica do norte possuía um cachorro consideravelmente 
caro do qual se orgulhavam, mas quando fugiram para o sul amarraram o 
cão na porta de casa e lhe disseram: “Tchau! Fique aí que nós vamos 
embora!” - Nossos membros da Igreja de Unificação não podem fazer tais 
coisas. Agora até os cachorros e todas as coisas criadas podem seguir seus 
mestres até o Céu ou para onde quer que estes vão. (78-336)  
 
Devemos abrir caminho para sair fora de todos os complicados problemas, 
do Mundo Espiritual, do mundo físico e do complexo mundo dos pensadores. 
Devemos estar a par do surpreendente fato de que podemos ir adiante 
estabelecendo uma simples e única direção com um claro padrão de valo-
res com o qual possamos nos alinhar. Seguindo estágio por estágio sem 
nos separamos disso, se nos desenvolvemos para outro estágio, a cada 
estágio que desenvolvemos a força estará nos acompanhando. A força 
motriz do amor está reagindo em meio à esfera de nossa vida. Assim nas-
cendo no amor, recebemos amor e amamos e então vamos para o mundo 
do amor. Retornamos para Deus. O efeito não deve retornar para sua causa? 
Para tanto devemos ter a mesma forma de pensar de Deus. 
Para onde devemos ir? Onde é o lugar que devemos ir ultrapassando a 
linha da morte? Deve vir o dia em que poderemos encontrar Deus, servi-Lo 
e ficarmos alegres e felizes em nossos corações. Um dia que nossos cora-
ções dirão: “Não há esperança maior do que esta.” Em prol disso, devemos 
suportar as dificuldades, as injustiças, os ressentimentos e superar este 
mundo. Caso não pudermos ter a certeza de superarmos este mundo, 
iremos perecer junto dele. (8-202)  
 
Os seres humanos não refletem muito sobre o modo como vivem, contudo 
detestam morrer; além disso, têm muitas questões em suas mentes, tais 
como: “Por que eu devo viver? Qual é a origem da minha vida?” As respos-
tas para estas questões não podem ser encontradas nos livros de filosofia. 
Isto acontece porque a finalidade da filosofia consiste na procura e estabe-
lecimento do caminho que conduz a Deus. Então, o que é a religião? A vida 
religiosa começa com a aprendizagem sobre Deus e sobe a vida com Ele. 
(186-12, 24/01/1989) 
 
O Mundo Espiritual não pode ser ignorado. Por que nossa ida para lá é uma 
regra, mesmo uma pessoa notável deve viver na Terra de acordo com esta 
regra, e deve cumprir o ideal de unidade e estabelecer uma equalização 
balanceada. É um plano relativo. Adotando um balanço e centralizando-se 
no ângulo de 90 graus ele deve girar suavemente na horizontal. Mesmo que 
rode em torno de 360 graus não se pode estagnar. Se satanás puder fazer 
a mínima acusação ele fica estagnado. Assim uma pessoa que carrega a 
história apesar de estar rodando não parecer que rota34 e deve entrar35. A 
era está chegando em que a família será completamente reexaminada. 
Será reexaminada pela Igreja de Unificação. Neste tempo a igreja não será 
                                                                        
34 Devido ao movimento perfeitamente suave 
35 Entrar no Reino dos Céus no Mundo Espiritual.  


mais necessária. Será a era original em que podemos viver atendendo a 
Deus. (271-277)   
 
O mundo está preso às mesmas condições e à mesma fórmula que corrom-
peu o reino da vida, o reino do amor e o reino da linhagem de sangue. 
Segue a mesma fórmula e as mesmas condições. Assim, se você pode 
permanecer na esfera do Reino de Deus na Terra, se você pode renunciar a 
todas as coisas do reino satânico que o seu corpo deseja mover-se 100% 
para a esfera do desejo da consciência, então, você poderá obter os direitos 
de liberdade que o levarão para a nação ilimitada e infinita de Deus, o 
mundo do Reino de Deus na Terra e no Mundo Espiritual. Vocês devem ter 
a consciência própria de que devem ir até este local. O ser humano tem 
vivido sem saber da existência destes difíceis problemas. As pessoas 
terminam no inferno ao irem para o Mundo Espiritual por não saberem nada 
destes conteúdos que estão envolvidos por retaguarda das cenas. (258-343) 
 
Uma vez que nascemos somos destinados a morrer. Ao morrermos para 
onde vamos? Não desaparecemos como a fumaça desaparece. Inevitavel-
mente estamos destinados a ir para o Mundo Espiritual. Ao irmos para o 
Mundo Espiritual veremos que lá existe uma nação espiritual. Assim quem é 
o mestre deste Mundo Espiritual? É Deus. Logo, devemos nos tornar filhos 
e filhas de Deus. Se não nos tornarmos filhos de Deus, não poderemos 
entrar no Reino dos Céus no Mundo Espiritual. (208-109)  
 
Se existe o Mundo Espiritual você acha que este mundo estaria mudando o 
tempo todo? Existe um ditado: “A mente do homem muda do dia para a 
noite, mas a paisagem das montanhas permanece intacta por eras.” O 
Mundo Espiritual também é imutável. Se Deus existe, Ele é passível de 
mudanças? Deus é imutável. Se há uma nação no Mundo Espiritual sob a 
regência de Deus, esta nação também é imutável. É uma nação que sobre-
vive e perpetua-se solenemente seguindo as leis estabelecidas por toda a 
eternidade sem insatisfação ou descontentamento, seguindo o caminho da 
adaptação das circunstâncias e da purificação. Neste lugar, revolucionários, 
não são necessários. Os que tentam causar revoluções perecem. (203-326) 
 
Todos os senhores devem entrar na Terra abençoada de Canaã. A era da 
aldeia global chegou, porque o planeta está se tornando a Terra abençoada 
de Canaã e porque externamente o mundo de Deus está se aproximando. 
Entramos na era em que devido aos satélites artificiais podemos viajar por 
todo o Mundo Espiritual a partir de onde estamos sentados. Está chegando 
a era dos satélites feitos para este reino espiritual recíproco. Em seguida 
vem a era dos computadores. Há computadores no Mundo Espiritual que 
mostram todos os registros de nossa vida na Terra. Está chegando a era 
em que tudo da história da vida de uma pessoa pode ser revelado em um 
instante, e como tal, centralizando-se na Igreja de Unificação a era do 
expansionismo do inferno na Terra é substituído pela era do início do Reino 
de Deus na Terra. (266-296) 
 
Adão e Eva pagariam pela comida que comessem no Jardim do Éden? Era 
tudo de graça. Vendo dessa forma, Deus que criou todos as condições 
ambientais para o homem, deu ao ser humano, gratuitamente, um valor 
infinito. Devido a isto, quando formos viver no Mundo Espiritual, indo para lá, 
todas as coisas de infinito valor nos serão providas naturalmente. Deus vive 
no Mundo Espiritual que é Sua Terra Natal Original. Lá não tem que se 
pagar para comer. É um lugar onde tudo pode ser provido a um nível além 
da imaginação humana. 
Vocês são assim por não conhecerem o Mundo Espiritual. Se vocês fossem 
os descendentes originais não decaídos conheceriam sobre o Mundo Espiri-
tual. (263-78)  
 
Por que ansiamos pela Terra Natal Original? É pelo mesmo motivo que 
amamos nossos pais, amamos nossos irmãos, amamos nosso cônjuge e 
amamos os vales e montanhas de nossa terra Natal. O mundo após a morte 
segue a mesma fórmula do amor verdadeiro. Na Terra Natal Original estão 
os pais, o casal e os irmãos. Tudo está lá, até mesmo comidas maravilho-
sas. A comida pode ser genuína apenas quando a comida visível está 
combinada com a comida invisível36. Por que temos que sofrer como sofre-
mos? Em prol de irmos para nossa Terra Natal Original. Estamos fazendo 
isto para herdamos o Mundo Espiritual cheios de esperança. (225-135) 
 
A sua terra Natal não é um espaço limitado. Aonde quer que você vá deve 
viver como se estivesse nela. É viver com um coração igual ao que você 
tinha ao viver na sua estimada Terra Natal aonde quer que você vá. Aque-
                                                                        
36 Comida física e comida espiritual 
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les que podem viver juntos e em harmonia com os 40 milhões de pessoas 
da República da Coréia ao irem para o outro mundo verão o aumento do 
valor de seu caráter espiritual. Sabendo disso ao pensar em sua terra Natal, 
sem falta deve-se pensar no Mundo Espiritual e portando desenvolver um 
caráter de amor e de viver para os outros tal como se estivesse vivendo 
para seus pais, irmão mais velho e irmã mais velha. Enquanto isto, investin-
do seu amor e sua vida, crie seus filhos com o coração de que você deve 
deixar em sua Terra Natal os descendentes mais maravilhosos. Se você 
viver possuindo esta ideologia ao ir para o Mundo Espiritual, todos os luga-
res serão como sua terra Natal. (209-17) 
 
Por qual caminho os membros da Igreja de Unificação devem seguir? 
Devem seguir pelo caminho que Deus deseja. Devem seguir pelo caminho 
da vontade dos Céus. O que é vontade dos Céus? Sobre a vontade dos 
Céus, há o caminho que o indivíduo deve seguir e há o caminho da vontade 
dos Céus que a família deve seguir. E também da sociedade, da nação, do 
mundo e até o Mundo Espiritual... Vocês não sabem sobre o Mundo Espiri-
tual? O especialista neste assunto é a pessoa que está aqui de pé perante 
vocês. Sem sombra e dúvida, o Mundo Espiritual existe. (121-146)   
 


1.3. A Vida Humana é o Período de Preparação para a 
Ida ao Mundo Espiritual 
Por mais que pensemos, não há nada que se possa fazer quanto aos 
princípios do mundo natural. Vocês também, não desejam morrer, não é? 
Tem a certeza de não morrer? A natureza controla isso. Temos que seguir a 
lei do Mundo Espiritual. Isto vai pela mesma lógica. (247-95) 
 
O Mundo Espiritual é a nossa terra Natal. Nossa Terra Natal Original. Esta 
Terra é a Terra Natal do nosso corpo físico original e o Mundo Espiritual é a 
Terra Natal de nossa mente original. O mundo que em seguida iremos é o 
mundo da mente37, o Mundo Espiritual. Devido a isso, enquanto estamos 
aqui, devemos nos ajustar a este nos treinando, e então quando formos 
para lá não teremos impedimentos. Os americanos, têm que comer ham-
búrgueres e queijo não é? Os Coreanos, têm que comer kimtchí e kotchud-
jang38 No Mundo Espiritual talvez haja hambúrgueres e até kimtchí... logo se 
vivermos aqui tendo nos ajustado com o ritmo de lá ao entrarmos no Mundo 
Espiritual não sofreremos dores. 
Até agora as pessoas comuns pensavam que ao morrer tudo acabava, mas 
não é assim. A vida continua já que o Mundo Espiritual existe. Temos que 
fazer preparações no mundo físico para a ida ao Mundo Espiritual. Devido a 
respirarmos amor no Mundo Espiritual devemos viver uma vida centrada no 
amor aqui na Terra para que lá possamos respirar livremente. Se você não 
viver na Terra centrado no amor, não conseguirá respirar livremente no 
Mundo Espiritual. O Mundo Espiritual é o mundo onde respiramos amor. 
Você pode pensar como sendo um mundo em que o ar é o amor. Pode se 
dizer que a morte é o nosso segundo e novo começo. Logo não é preciso 
temer. A morte é a abertura da porta de um novo começo. (249-280) 
 
O Mundo Espiritual é nossa Terra Natal. Devemos nos ajustar na Terra ao 
padrão pelo qual poderemos retornar à Terra Natal e lá podermos viver 
eternamente. Não podemos viver como as pessoas até agora vivem sem 
saber nada do mundo e vivendo do jeito que bem entendem. Conhecendo 
sobre o Mundo Espiritual e por nos ajustarmos e vivermos conforme este, 
quando deixarmos o mundo, iremos perante Deus e então, poderemos ter 
uma relação com o Reino de Deus, caso contrário isto será impossível. Para 
tanto vocês devem conhecer corretamente a realidade sobre o Mundo 
Espiritual. (295-120) 
 
O Mundo Espiritual está preenchido com o ar do amor. Se os senhores não 
conseguirem preparar seu eu espiritual, ao entrar no Reino dos Céus espiri-
tual, não conseguirão respirar. Este mundo aqui é feito de ar mas o outro 
mundo é o Mundo Espiritual do amor. Os senhores devem preparar o seu 
eu espiritual de forma a que ele possa sentir amor. A menos que façam isso, 
não poderão estabelecer relacionamentos no Mundo Espiritual. Isto será um 
problema. Este problema se agravará e arrastar-se-á por muitos milhares de 
anos. (265-327) 


                                                                        
37 Tradução da palavra coreana maüm (마음) que significa ao mesmo 
tempo mente, coração, espírito e também é usada figurativamente com o 
significado da palavra desejo em português.  
38 Quimtchí – conserva de acelga curtida em pimenta / Côtchudjang – pasta 
de pimenta 


 
Vocês devem realizar o amor original. No Mundo Espiritual o amor é como o 
ar. Tudo será natural apenas quando suas células puderem experimentar a 
realização do amor. Todas as células respiram, não respiram? Se você 
perguntar a partir da onde vai nutrir todas as suas células do amor, a res-
posta é – tornando-se um casal verdadeiro centralizando-se no amor de 
Deus, alimente-as e vá para o mundo de Deus e lá viva para sempre respi-
rando o ar do amor. Assim você não morrerá. Como o amor é a raiz, no 
Mundo Espiritual tendo amor tudo é possível de ser realizado. É possível 
fazer-se qualquer coisa e se criar qualquer coisa pela pessoa amada. Tal 
mundo existe. Nossa Terra Natal Original existe. (238-267) 
 
Qual a diferença entre a água doce e água salgada? O gosto é diferente. A 
água salgada é salgada e a água doce não tem gosto nenhum. Da mesma 
forma, este mundo não tem gosto. Assim se você for para o Mundo Espiri-
tual verá que lá existe sabor. Apesar da água ter o poder de carregar a vida 
o sal é necessário para que a vida seja produzida. (229-90) 
 
A água deve fluir até as profundezas do mar. Mesmo que a água de um 
grande rio seja doce, ao entrar no mar ela se torna água salgada. Mesmo a 
água de um rio, famosa por ser límpida, será mudada sem demora ao entrar 
no mar. Mudará completamente em cor e sabor. Da mesma forma ocorre 
com todos os seres humanos que vão para o Mundo Espiritual. Não conti-
nuarão fluindo tal como eram, como água doce. Transformam-se em água 
salgada. 
Assim as pessoas religiosas durante suas vidas, devem desenvolver a 
capacidade de adicionar a si água salgada. Assim não terão conflitos no 
Mundo Espiritual. Se a água doce ao entrar no mar permanecer como é, isto 
vira um grande problema. Da mesma forma se o ser humano ao entrar no 
Mundo Espiritual permanecer da mesma forma, isto será um grande inci-
dente. (244-178) 
 
Para onde flui a água do rio? Vai para o mar. Águas de rios e mares são 
diferentes. O mundo físico é como a água dos rios, e o Mundo Espiritual é 
como a água dos mares. Por isso, qualquer homem que viva na face da 
Terra entrará no Mundo Espiritual. Na situação em que a água doce se 
mistura com a água salgada, o que acontece com os peixes de água doce? 
Os peixes de água doce morrem todos na água salgada. Sufocam e morrem. 
Assim, eles têm que se acostumar com a água. Quando a cor e a tempera-
tura da água são as mesmas, seja a água de onde for, pode-se bebê-la sem 
problemas. Na situação em que Mundo Espiritual e o mundo físico repenti-
namente se unifiquem, vocês morrerão tal como os peixes de água doce 
morrem quando encontram a água salgada. Como respirarão nesta situação? 
O salmão leva um período de duas semanas para gradualmente se acostu-
mar e então sair da água salgada e subir pela água doce. Ele mede seus 
passos de formar não sentir dores para respirar e então ele migra. (256-61)  
 
Como ele se sente ao retornar para o mar? Ele resistiria dizendo: “Eu não 
quero voltar”? Todos os peixes pensariam assim? Se eu perguntar a vocês 
para onde irão depois de morrerem dirão que vão para o Mundo Espiritual 
não é mesmo? Então, como vamos para o Mundo Espiritual? Vamos para lá 
morrendo. Contudo, neste caso, ninguém irá querer morrer. O que acontece 
quando a água do rio espalha-se na água do mar? Ela se sente bem por 
isso? Sentiria um choque como se tudo tivesse sido comprimido ou reduzi-
do... sentiria um grande choque como se a maior de todas as coisas tenha 
se tornado a mais ínfima. (229-209) 
 
Mesmo que se diga que não se quer ir para o Mundo Espiritual todos tere-
mos que ir, não é mesmo? Levantem as mãos os que aqui estão e que 
pensam que nunca vão morrer. Mesmo que juremos fincando uma faca na 
mesa, mesmo assim teremos que morrer. Ao morrer para aonde vamos? 
Vamos para o Mundo Espiritual. É como um grande rio. Não importa quão 
grande um rio seja, todos eles fluem rumo ao mar. Aqueles que dizem: “Não 
posso ir para o mar! Não quero ir para o mar!” estão vivos mas são como 
mortos. É como se fossemos existências sem valor. (229-88) 
 
Quando olhamos bem e analisamos o que fizemos em nossa vida antes de 
irmos para o Mundo Espiritual, podemos ver que isto é um sério problema. 
O Mundo Espiritual é o mundo do desconhecido. O Mundo Espiritual, o 
mundo para o qual iremos de qualquer forma, é o mundo do desconhecido. 
É o mundo que se expande ao infinito. Indo para lá os senhores poderão 
encontrar todos os seus antepassados. É um lugar onde é possível encon-
trar todos os antepassados de milhares e milhares de anos de uma só vez. 
Estes ao encontrá-los irão avaliá-los. (142-160)  
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Ao se fazer esta preparação, não se encontra facilidades. Devido a isso, ao 
analisar toda vida, a pessoa que entende que a infância é o período de 
preparação para a adolescência é uma pessoa com um brilhante futuro. A 
idade adulta é o período de preparação para a velhice e a velhice é o perío-
do de preparação para ida ao Mundo Espiritual. Eu sei muito bem que a 
vida por si só é um período de treinamento em que atravessamos um curso 
disciplinador para possuirmos um caráter universal. (147-188) 
 
Atualmente, vistos e fronteiras nacionais são um problema, mas sendo as 
línguas unificadas, virá a era em que poderemos ir para qualquer lugar e 
viver como se fosse nossa Terra Natal. De qualquer forma isto deve aconte-
cer. Assim a União Soviética e os Estados Unidos poderão viver juntos 
como dentro de uma mesma casa.  
No futuro serão feitas televisões que serão pequenas tal como uma carteira. 
Já não está sendo assim agora? Já não há mini televisões que podem 
caber no bolso? Logo entramos na era em que aonde quer que estejamos 
podemos ver tudo através dos satélites artificiais. Através destas podemos 
ver todo o mundo de maneira condensada.  
A vida humana esta se tornando tão conveniente de forma a podermos ser 
transportados para onde quisermos. Esta vindo a era em que podemos viver 
viajando por aí carregando todos estes pequenos aparelhos dentro de um 
carro. Pode-se partir da Coréia e viver até os 70 ou 80 anos dando uma 
volta ao mundo. Esta era sem sombra de dúvidas chegará. O Pai está 
fazendo grandes preparações para esta era. (238-361)  
 


1.4. A Vida é Muito Curta 
A vida do ser humano é muito curta. Dez anos de nossa vida se passam e 
nem tomamos conhecimento disso. Nos casamos, e dentro de 30 anos 
depois tudo se decide. Por isso o caminho de nossas vidas não espera por 
nós. Ele é muito ocupado. Assim um a um teremos que morrer. Não morre-
remos? Tem a certeza de não morrer? Terá que morrer, não é? Se morrer 
vai para onde? Sabem que o Mundo Espiritual existe? Eu estou empenhan-
do toda minha vida nesta obra por causa do Mundo Espiritual, porque sei 
que o Mundo Espiritual existe, mesmo enquanto manipulo todo o mundo. A 
vida nesse mundo é como um instante. Tal como os 10 meses39 que vive-
mos no ventre de nossa mãe. (143-333) 
 
A Igreja de Unificação é o lugar de preparação para ida ao Mundo Espiritual. 
Por essa razão, ela é o local em que nos preparamos para sermos aprova-
dos nos testes para o Mundo Espiritual. A questão aqui é se passamos nas 
provas perfeitamente ou se passamos de maneira imperfeita. Também, é se 
somos como estudantes repetentes que reprovam nos testes.  
Ao vermos dessa maneira, se vocês não se prepararem na Terra para 
entrar no Mundo Espiritual falharão. A vida na Terra é como a jornada de 
um andarilho. Há que se atravessar muitos cursos. Como uma mulher você 
nasce de seus pais, atinge uma certa idade, encontra um homem que talvez 
você nem saiba onde nasceu e cresceu, ao caminhar junto a este através 
do amor dão a luz a um filho. Desta forma penosa, você segue a vida em 
dificuldades trabalhando como se estivesse puxando uma carroça.  
Mas você não sabe quando esta carroça pode quebrar. Por vezes terá que 
atravessar estradas de pedras. E nestas, um só erro e a carroça quebra. O 
que você fará se ela quebrar? Não será possível ir adiante. Assim, você tem 
que consertá-la. Se não tiver a capacidade de consertá-la, você estará em 
apuros.  
Logo, se você não tiver força ou capacidade nestas circunstâncias isto pode 
levar 1 ano, 2 anos ou até mesmo 10 anos. Se você não conseguir resolver 
isto você morrerá. Tal é o caminho de sua jornada. De vez em quando você 
entrará em uma pousada e encontrará muitas pessoas, e em outras vezes 
terá que parar por vários lugares. A vida humana é como uma jornada. 
Assim sendo, o lugar para onde vamos ao final é o Mundo Espiritual (229-
209)  
 
A vida humana é realmente veloz. Atingimos a idade de ter senso e razão, 
compreendemos sobre as coisas do mundo e quando vemos temos 40 anos, 
50 anos e uma década é como um instante. Em mais 10 anos chega-se aos 
60 como num instante, e tendo 60 os 70 chegam como num instante tam-
bém, e assim calmamente ao pensarmos sentimos de verdade que a vida 
não é nada além de um sonho vazio. (139-153) 
 
                                                                        
39 Na Coréia o sistema de cálculo da idade de uma pessoa diferente sendo 
que ao nascer já se tem um ano de idade e também conta-se com um mês 
a mais o período de gestação 


Uma geração de nossa vida é como um instante. Esta geração vai para 
cima e para baixo no equador para toda eternidade. Tal como um pêndulo, 
ela sobe e desce. É assim que isto é. (46-155) 
 
Digamos que vocês vivem até os oitenta anos de idade. Depois de excluir 
as horas que passam dormindo à noite, tudo o que resta são quarenta anos 
de vida. Resumindo, o tempo que passam acordados é metade da suas 
vidas inteiras. Diriam que estão vivos quando estão dormindo? Quando 
estão dormindo, estão como mortos porque estão inanimados. Dormir é o 
mesmo que estar morto durante toda a duração do sono. Portanto, segue-
se que o número de horas que trabalham para viver, é metade das vinte e 
quatro horas de um dia.  
Além disso, que restaria se descontassem o tempo que passam comendo? 
Demora pelo menos uma hora para acabar uma refeição. Além disso, se 
descontassem o tempo gasto com visitas, festas organizadas pelos seus 
amigos, a celebração do sexagésimo aniversário de um vovô do bairro, 
festas de aniversário da consagração de uma igreja, funerais, visitas a 
doentes; em suma, se excluíssem este dia e aquele, quaisquer que sejam 
as razões, quantos dias nas suas vidas inteiras podiam realmente dizer que 
viveram? Seria pelo menos metade da vida inteira? Quando calculei isto, 
não há muito tempo, os dias que sinceramente poderiam ser ditos como 
vividos totalizaram sete anos. Desses sete anos, quantos dias poderiam 
vocês realmente podem dizer que “viveram”? (49-336, 24/10/1971)  
  
O nosso tempo no mundo físico é um período curto. Não é longo. Sabendo 
disso, você vai lamentar o tempo que gastou dormindo ou comendo. Assim, 
para comer, você deve comer enquanto caminha para lá, ao dormir, você 
deve dormir enquanto caminha para lá, ao se divertir, você deve se divertir 
enquanto vai para lá... que trágica é essa realidade? Mas quanto mais você 
fizer assim, mais poderá receber as bênçãos que ninguém até agora rece-
beu no mundo. Vocês devem saber que este é um conteúdo histórico. (80-
226) 
 
O destino do ser humano se estica e se comprime como um elástico. Se 
você possui como um valor 100 de bênçãos e em sua vida gasta como 120, 
seus descendentes então irão perecer. Mas se você viver 80 e preservar 
algo como 20, estas bênçãos poderão ser herdadas pelos seus descenden-
tes. Esta é a forma como deve ser. (78-333, 10/06/1975)  
 


Seção 2. O Correto Entendimento Quanto à Morte 


2.1. Morte: O Inevitável Caminho da Vida 
Muitas pessoas viveram até o dia de hoje pensando que a morte é o fim 
dizendo: “Podemos viver apenas 70 ou 80 anos e morremos e é só isso.” E 
durante o curso da história, muitas pessoas pensaram profundamente sobre 
como o ser humano poderia viver uma vida eterna, fazendo conjecturas 
sobre a possibilidade de se viver além disso. Quanto mais uma pessoa 
abraçar um ideal cada vez maior, e quanto mais ela pensa sobre: “O que é 
a vida humana? Por que o ser humano nasce e vive como um viajante?” 
talvez digam que “a vida é um mar de amarguras” ou “a vida é tão passagei-
ra como o orvalho numa folha de grama”, mas se pudessem viver para 
sempre não haveria necessidade de tais preocupações. (39-229) 
 
Sabemos que muitos santos, sábios e até fundadores de religiões detiveram 
os passos das pessoas e interromperam as inclinações de seus corações e 
o funcionamento de suas mentes perguntando: “Para onde estão indo?” e 
lutaram para resolver esta questão. Estes vieram para resolver este proble-
ma mas ninguém pode até agora confiantemente dar o mandamento: “Meu 
corpo e minha mente, meu coração, minha vida e meus ideais arremeteram-
se nesta direção. Assim, todos abaixo dos Céus e todos os seres que 
existem no Céu e Terra, corram para esse lugar! “ (8-194) 
 
Vocês gostariam de viver aqui para sempre ou gostariam de viver eterna-
mente em um lugar onde vocês se tornariam entidades de amor invisíveis? 
Quando Deus desejar mostra-lhes o infinito mundo da criação, poderiam 
vocês seguí-Lo tendo este corpo? Por isso o eu espiritual é necessário. Isto 
não é alucinação, mas sim um fato. Se existe o Deus invisível que é o 
centro do espírito e se este precisa de uma existência recíproca a Si, Ele 
então iria querer tomar o homem consigo, mostrar e dar a este todo o seu 
eterno e ideal reino da criação. (111-112)  
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Suponhamos que alguém tenha apenas uma muda de roupa para usar. Se 
outra pessoa tentar tirar esta roupa dele à força, mesmo a risco de morte, o 
dono da roupa não deixaria que o despissem. Digamos que alguém tenha 
roupas para as quatro estações de primavera, verão, outono e inverno. 
Sendo primavera e esta pessoa está usando roupas de inverno lhe dirão: 
“Estas são roupas de inverno, tire-as!” Para uma pessoa que esteja usando 
roupas de primavera no verão deve-se levar a ela roupas de verão e dizer-
lhe que as troque. Ele não sabe quanto a isso. O problema da morte do ser 
humano acontece da mesma maneira. O ser humano não sabe que possui 
uma alternativa. Ele não sabe que há algo mais valoroso do que esta vida. 
(200-91) 
 
Os Céus fizeram infinitos esforços para fazer com que as pessoas que 
estavam vivendo na Terra centrados em esperanças humanistas e secula-
res pudessem viver com uma nova esperança ultrapassando até mesmo a 
montanha da morte e reverenciando o mundo eterno. Por isso, as pessoas 
que vivem uma vida de fé têm ensinado que não devemos viver abraçando 
esperanças na vida da Terra mas sim a abraçarmos a esperança de supe-
rarmos até mesmo a morte e sonharmos com o mundo eterno da esperança. 
(6-44) 
 
Todos os senhores terão que ir para o Mundo Espiritual. Este lugar é uma 
nação ou duas? É um mundo único. Assim, qual é o conteúdo da vida neste 
mundo? Já tentaram pensar sobre isto? Os peixes que vivem no mundo da 
água não conseguem viver se deixarem tal mundo. A água é absolutamente 
vital para eles. Os peixes dos rios não podem viver apenas na água do rio. 
Eles devem viver indo e vindo até a água do mar também. Qual o porquê 
disto? Peixes de água doce não podem procriar a menos experimentem o 
sabor da água que está em contato com a água salgada. Vocês devem 
estar conscientes disto. Os peixes do mar devem também sem falta, expe-
rimentar a água doce para poder procriar seus filhotes. Deve-se estar 
familiarizado com os dois mundos. Deve-se estar familiarizado tal como a 
mente e o corpo estão. (210-128)  
 
Não existem nem mesmo amigos no caminho da morte. É um caminho sem 
os nossos amados pais, sem os nossos amados irmãos, sem nosso amado 
cônjuge e sem nossos amados filhos. É um caminho em que devemos ir 
completamente sós. Um caminho que não se pode percorrer duas vezes e 
nem é possível retornar dele. Uma vez indo por ele, pela eternidade, você 
não poderá retornar. Que tipo de coração você terá ao ir por este caminho? 
A menos que você tenha a esperança de superar a morte, o momento em 
que você se depara com ela, será o seu fim. (6-53)  
 
Na língua coreana quando as pessoas ficam idosas e falecem dizemos que 
elas “retornaram”. Quando é perguntado por que não temos avô e avó, 
respondemos que eles “retornaram”. Para onde eles retornaram? Retorna-
ram para o Mundo Espiritual. 
Sendo que originalmente partimos do Deus invisível, nossa Terra Natal 
Original é então o Mundo Espiritual invisível. Viemos a partir do mundo 
invisível para este mundo visível e aqui vivemos e prosperamos e em se-
guida novamente retornamos para o mundo invisível. Retornamos para lá 
desta maneira. Por termos partido do pai invisível e nascido emprestando o 
corpo do pai visível, após vivermos, despimos nosso corpo do mundo visível 
e retornamos para nossa forma original, o que significa ir para o Mundo 
Espiritual. (242-166) 
 
Os seres humanos sejam homens ou mulheres, todos, estão dotados de 5 
órgãos sensoriais. Dentre estes 4 se encontram na cabeça. Olhos, nariz, 
boca, orelhas e mãos não são estes os 5 órgãos sensoriais? O mais impor-
tante destes está na cabeça 
Os quatro órgãos sensoriais que estão na cabeça simbolizam o Mundo 
Espiritual centrado em Deus. É como um mundo separado do mundo físico. 
A cabeça pode mover-se livremente. Por que ela pode mover-se livremente? 
Para poder ver, ouvir, cheirar e falar nas quatro direções. Assim o que 
aconteceria se sua cabeça não pudesse se mover? A inconveniência seria 
tremenda. (228-125) 
 
As pessoas que vivem na Terra, ao estarem vivendo aqui, devem preparar 
algo como um órgão respiratório, para que ao ir para o mundo do amor, já 
que devem retornar para este terceiro mundo que é o mundo original, 
possam lá respirar o amor e viver. Vamos para este mundo irrompendo este 
corpo físico tal como um bebê irromperia o ventre da mãe para nascer. Por 
isso a mãe sente as dores do parto? Da mesma forma a morte é tal como 
sendo a segunda dor do parto.  


O que devemos preparar enquanto vivemos com um corpo físico? Tal como 
enquanto vivíamos na água, no útero da mãe, preparamos um órgão (pul-
mões) para nos adequar e respirar o ar, tal como isto, na vida física, deve-
mos preparar um órgão de amor com qual poderemos respirar no Mundo 
Espiritual. Logo, ao irrompermos e deixarmos o nosso corpo, centrados em 
nosso órgão de amor, superamos o ambiente limitado em que vivíamos e 
passamos a viver ilimitadamente como seres de esplendorosa liberdade. 
(274-104) 
 
Inevitavelmente devemos ter o conceito de que tal como desejamos nos 
assemelhar a Deus, sendo nós Seus filhos e filhas, o próprio Deus também 
deseja fazer com que nos assemelhemos a Ele. Assim já que eu desejo me 
assemelhar a Deus e Deus deseja me acompanhar, preciso buscar a forma 
de tornar tais coisas possíveis.  
Portanto concluímos que o ser humano deve nascer de novo usando um 
corpo que possa se assemelhar a Deus. Deus espera por este nascimento e 
o ser humano também. Assim, precisamos ou não do dia em que nascere-
mos como pessoas que usam um corpo que se assemelha a Deus? Este 
dia será o dia de nossa morte.   
Assim, o ser humano deve dar ou não boas vindas ao dia da morte? Ao se 
perguntar pelo que se morrerá devemos dizer que morreremos pelo amor 
verdadeiro de Deus. Assim, deixamos o corpo físico para tomarmos parte 
no infindável reino de ação do amor de Deus, para participarmos do mundo 
de amor de Deus. (116-172) 
 
Morrer significa nascer em meio ao amor de Deus. Mas no mundo humano, 
fazemos escândalos dizendo “Ó, estou morrendo!”. Deus ao ver isso iria rir 
ou dizer “Ó não”? Quando Deus vê as pessoas chorando dessa maneira no 
mundo humano Ele se sente feliz ou triste? Não é a morte, por acaso, o 
instante do seu segundo nascimento, o momento em que você sente a 
felicidade de poder sair da esfera do amor limitado e penetrar na esfera do 
amor ilimitado? 
Nesse caso, Deus fica feliz com o dia em que vocês perdem o corpo físico. 
Não ficaria Deus feliz quando o homem como seu filho nasce para poder 
agir dentro do segundo mundo, o mundo do amor que está em infinita 
expansão? Por que estou falando sobre tais coisas? Por que vocês preci-
sam saber da realidade de que não poderão estabelecer um relacionamento 
com Deus a menos que se libertem do temor da morte. (116-172, 
01/01/1982) 
 
Então no dia em que vocês realmente nascerem como filhos de Deus... 
Dentre as incontáveis estrelas será que existe ou não um mundo feito de 
diamantes? Pensem sobre isto. Querem ter diamantes, não é? Vocês não 
podem afirmar que não exista uma estrela feita só de ouro. Isto é possível. 
Quão rico é Deus nosso pai? Já pensaram? Podemos viajar por todo este 
infinito universo em um instante. Vocês têm interesse nisso? Tem interesse 
de verdade? Assim o que devemos fazer é apenas obedecermos as leis de 
Deus de “Faça isso! Não faça aquilo!” e tudo isso será possível. Certamente 
é lógico que se você assim não fizer e agir conforme sua própria vontade, 
isto será impossível. Senhores, vocês estão obedecendo as palavras de 
Deus de “Faça isso! Não faça aquilo!”? Como o ser humano é dual, a mente 
é o sujeito e o corpo é o objeto e assim mente e corpo tem que se unir! Isto 
está certo ou está errado. (116-174) 
 
Qual é o ressentimento de Deus? É não ter conseguido educar seus verda-
deiros filhos e filhas para serem indivíduos perfeitos em coração, não ter 
conseguido educá-los quanto ao coração de irmãos e quanto ao coração de 
esposo e esposa. Deveria ver esposo e esposa sobre a face da Terra mas 
sem conseguir educá-los no padrão de coração, estes casaram-se e ao 
tornar-se mãe, a mulher não soube o que deveria fazer por não ter sido 
educada para tal. Esta educação seria o manual da vida humana, mas 
perdendo este manual, o ser humano vive como acha melhor e devido a 
isso, ao ir para o Mundo Espiritual, entra no inferno. Indo para o inferno, os 
seres humanos não vão todos para um mesmo lugar. No inferno há de 
todos os tipos de grupos de pessoas perambulando. Adão e Eva deveriam 
acertar isto, mas por ignorância, eles caíram e não atingiram a perfeição. 
Por conseqüência o Deus que sabe todas as coisas teve que assumir 
responsabilidade por isso. Quem iniciou a providência de salvação? Deus a 
iniciou. Deus teve que iniciar também a providência de restauração bem 
como a providência de re-criação. (228-268) 
 







Capítulo 1. O Caminho que a Vida Humana deve Seguir  - 283 


 
 


2.2. A Morte: o Curso que Conecta 3 mundos. 
O ser humano vive um período de 10 meses no ventre da mãe, 100 anos no 
período da vida física e no período da vida em espírito milhares de anos, 
dezenas de milhares de anos, eternamente. Ao observarmos o nosso rosto 
vemos que ele é constituído dos 3 estágios de boca, nariz e olhos. Isto 
manifesta os 3 estágios da vida humana. A boca simboliza o período dentro 
do ventre no mundo material, o nariz representa o período na Terra no 
mundo dos homens e os olhos representam o período dos Céus no Mundo 
Espiritual. (298-304)  
 
Senhores, o ser humano ao nascer, nasce a partir do mais profundo das 
águas. O período dentro do ventre é o período em meio à água. O bebê 
enquanto está na barriga da mãe, está flutuando na água. Vendo isto, 
podemos vir a achar que o bebê sente dificuldades para respirar e vive 
sofrendo no período que está dentro da barriga da mãe. Porém para o bebê 
o útero é seu universo. Apesar de neste local ele estar em meio à água, 
este é o seu universo de liberdade. Não seria natural que ao viver em meio 
à água o bebê inalasse e exalasse água? Para fazer isto então o bebê vive 
conectado ao ventre da mãe através de uma mangueira. (299-69) 
 
O homem atravessa 3 mundos: o estágio de formação, o estágio de cresci-
mento e o estágio de aperfeiçoamento. Vive-se no mundo da água no 
ventre da mãe, depois no mundo físico na Terra e em seguida no mundo do 
ar no Mundo Espiritual. Em outras palavras, atravessa 3 períodos, no ventre, 
o período da água, nascendo no mundo físico, vive-se 100 anos do período 
da Terra e posteriormente o período em que se pode voar no mundo dos 
ares.  
Quando se está dentro do ventre, o bebê quer sair para o mundo à fora ou 
quer ficar agarrado lá dentro? Se ele tiver que atravessar um ínfimo bura-
quinho ele dirá “Ó não!” ou dirá “Oba! Que legal!”? Suponham que lhe seja 
dito que a ele que se quiser sair toda a casa em que ele vivia será destruída 
e todos os valores e a fonte de alimentação serão destruídos e a cabeça 
bem como o corpo dele terão que ficar maiores. Mesmo assim, ele gostaria 
de sair? Na hora disto acontecer ele diria sim ou não? Até antes da hora de 
sair, a mãe esforça-se como se fosse morrer para fazer o filho nascer e até 
essa hora o bebê diz “não, não, não!”, e por ser empurrado para fora ele sai. 
E assim, um mundo inteiro se extingue e ele começa a respirar em novo 
mundo. (116-174)  
 
Este planeta Terra é como a barriga da mãe. Vocês têm que saber isso com 
certeza. No ventre da mãe através do que você come e respira? Você come 
através da boca e respira através do nariz? Através do que você respira 
mesmo? Você por acaso não come e respira pelo umbigo? Logo, como 
você faz tudo pelo umbigo você não precisa da boca para comer e nem do 
nariz para respirar. Nesta situação você precisaria do órgão sensorial da 
visão? Se isto não é necessário por que se tem então? Por que se têm 
olhos, nariz e boca? Por que ao sair estes terão que ser utilizados é esse o 
motivo. (295-321)  
 
Dentro do ventre vocês usam os 5 sentidos? Os 5 sentidos então são 
desnecessários? Não fazem xixi, não fazem cocô! Está tudo morto! Não é 
misterioso como se fica desse jeito por 10 meses? Até a urina e as fezes 
não podem preceder o amor verdadeiro. A urina e as fezes não podem 
emergir antes do ser humano. Isto começaria após o nascimento de Adão e 
antes deste não poderia acontecer. Todas estas coisas foram feitas desse 
jeito. (297-12)  
 
Os seres humanos durante o período dentro do ventre devem beber água. 
Assim o ser humano em três quartos é feito de água. O mundo humano é 
feito de ar. Assim, enquanto se estava em meio à água, seus olhos, orelhas 
e boca não eram necessários, não é? Estando então em meio a água os 
olhos se mantém fechados devido não serem necessários os 5 sentidos. 
Vocês viram algum bebê respirar durante os 10 meses que se cresce dentro 
do ventre? Ao se tentar respirar pelo nariz o bebê morreria. É um mundo de 
total silêncio e escuridão. 
Então para que o nariz é necessário? Ele foi preparado para o próximo 
mundo. Quando isto gradualmente se desenvolver em um órgão respiratório 
o bebê deverá sair destruindo, tudo que estiver ao seu redor. Ele tem que 
se cortar de onde está e sair destruindo toda sua casa de água, o útero da 
mamãe. Isto significa destruir todo o seu ambiente, a placenta e o útero. Isto 
significa morte. É algo como anunciar a destruição e o fim do mundo em 
meio à água recomeçando tudo em um novo início. (122-327)  
 


O cordão umbilical ao qual se estava preso será usado de novo ou deve ser 
cortado e jogado fora? Deve ser cortado. Você pode dizer: “Este é o cordão 
da vida de alguém. Como se pode cortar o cordão da vida que conecta uma 
pessoa à outra? Por que tem que se cortar isso?” Ao ver isso o bebê pode 
pensar que vai morrer e chora “Buá! Buá!” mas Deus ao ver isso vai rir ou 
não vai rir? A situação é exatamente assim. No mundo do ar, o eu espiritual 
está atrelado ao eu físico tal como o bebê no ventre. Quando o corpo físico 
envelhece o eu espiritual tenta se livrar batendo no corpo físico, e o corpo 
físico talvez diga: “Ó não! Eu não vou morrer! Eu não vou morrer!” e quando 
Deus observa isto ele sorri e Se simpatiza ou Ele diria: “Seu tolo! Saia já!”? 
O mundo físico é onde o bebê ao nascer torna-se um objeto de amor para 
seu pai e mãe e pode ser amigo de seus pais em amor. E tal como ele 
nasce no mundo físico para ir junto ao seu pai e mãe e poder amá-los, deve 
nascer no ilimitado Mundo Espiritual para poder comunicar-se com Deus, o 
pai e mãe eternos, podendo compartilhar amor neste outro mundo. (116-174) 
 
As pessoas que respiram amor na Terra não estão mortas más ao contrário, 
estão vivas. Ao respirar dentro do útero, o bebê vive instalando o “cano” que 
no futuro usará para respirar no mundo do ar. Apesar de estar vivo ele vive 
conectado através do cordão umbilical e ao ser destruída a placenta e sair 
como numa morte, vem para uma nova dimensão, para uma dimensão mais 
alta. Quantas mudanças?! Ele então é abastecido em uma dimensão mais 
alta. Ele vem para receber um suprimento de ar. Tendo saído então, através 
do que mais ele irá se desenvolver? Através do amor. Ele receberá os 
elementos do amor. Ele não deve apenas comer comida. A parte do ser que 
come as refeições irá morrer. Beber água e todas as coisas mais da vida, 
isto tudo morrerá! Para quê e do quê você deve estar se preenchendo 
durante este período? Neste período deve-se formar um novo caráter de 
amor. (139-214)  
 
Quando você sai do útero e vem a conectar-se com o mundo do ar, tudo 
através do qual você viveu dentro no útero tal como o cordão umbilical, a 
placenta, é destruído. Todos estes órgãos: cordão umbilical, placenta, 
morrem e são destruídos. O que surge ao mesmo tempo da destruição 
destes? Surge o universo, você surge no útero da mãe Terra. Assim sendo, 
você passa a viver recebendo elementos químicos através de sua boca. 
(139-212) 
 
As cigarras antes de poderem voar, quando são larvas talvez digam: “Eu 
vou viver como larva. Não quero tirar minha carcaça!”. Mas ao sair do 
casulo ela sai voando por aí. Vocês acham que a larva queria trocar de pele 
quando chegou o tempo de se tornar uma cigarra? Será que ela diria: “Ó 
meu Deus! O que é a terra, o que é o ar, não gosto de nada disso!” Ou será 
que diria: “Que legal! Vamos tirar logo esta carcaça!” Ela não pensa que vai 
voar. Libélulas nadam na água em seu estágio de larva e então sobem para 
a Terra onde durante um tempo rastejam. Em seguida fazem dos céus 
como seu palco e saem voando por aí. Há muitos insetos que atravessam 
três estágios de vida.  
Não há entre os insetos nenhum que não tenha asas. A esmagadora maio-
ria tem asas, não é? Se até os insetos vivem dessa maneira na água, na 
Terra e no ar, nós seres humanos que somos os senhores da criação 
poderíamos apenas viver no mundo físico? Talvez os senhores não gosta-
rão da morte mas após morrerem e descartarem sua carne, poderão voar 
livremente. Não gostariam disso? Isto é uma realidade. Vocês devem saber 
que isto não é uma mentira e sim um fato. Vocês devem saber da realidade 
de que o ser humano igualmente segue por três estágios de vida. Devem 
saber que a morte é para nós o abençoado portão para nosso segundo 
nascimento. (49-286) 
 
Os insetos voam, e os filhotes de passarinho também conseguem voar, e 
assim sendo será que o homem não saberá voar? Ao soprar os ventos as 
sementes dos vegetais também voam. Falo sobre as sementes de “dente de 
leão”. Estas são naturalmente feitas para voar. Feitas para voar por aí. 
Assim, as aves voam, os insetos voam, e até as sementes de plantas voam, 
mas o homem que é o senhor da criação não consegue voar? Assim sendo, 
vamos ficar apenas olhando calmamente para Deus? Vocês não desejariam 
protestar dizendo: “Deus, todo mundo voa e por que não me fizeste voar 
também?”. Deus dirá então: “Ei, fique calmo. Daqui a alguns anos você 
poderá voar também, logo espera aí um pouco!”. E você dirá então: “A é! 
Vai ser assim!” e ficará tudo bem. Então o que deve ser feito até que este 
dia chegue? Temos que nos treinar de forma a nos adaptarmos para irmos 
àquele mundo. Apenas quando conseguimos apreciar nosso pai e nossa 
mãe bem como nosso cônjuge poderemos ir para o outro mundo e apreci-
armos a Deus. O local de treinamento para isso é a Terra. Logo, é possível 
ir e apreciar a Deus sem morrer? Estou perguntando se é possível fazê-lo 
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sem morrer? É possível se fazer isto sem se despir deste corpo físico? 
Temos ou não temos que descartar este corpo físico? (116-163) 
 
O ser humano vive uma vez no mundo da água e uma vez no mundo da 
Terra, não é? Assim sendo, ele desejaria ou não desejaria viver uma vez no 
mundo do ar? Os senhores ao nascerem do ventre de suas mães não 
pensaram que vindo ao mundo físico iriam através da boca comer de tudo. 
Comer mel, comer ttoc40, comer arroz, carne de vaca etc. Não chegaram a 
pensar nisso não é? Ao viverem respirando através do cordão umbilical 
pensariam que ao descartarem este iriam morrer. Ao pensar assim que 
aflição? Ao pensar nisto agora, chega até mesmo a ser sufocante? Então, 
ao tentarem sair para fora da barriga poderiam dizer: “Ó! Seria tão bom se 
eu não tivesse que sair!”. Porém apesar de pensar que seria bom não ter 
que sair, quando chega o tempo, tudo explode e saímos. Ao explodir o 
líquido amniótico, seguimos seu jorro e saímos, o que se torna um bom 
parto. Assim nascemos em segurança. (49-286)  
 
No período sobre a Terra temos a mãe Terra, a mãe de todas as coisas. 
Este é o planeta Terra. Ela os supre com os elementos químicos não é? Ela 
é a mãe que nos supre com elementos em um estágio superior ao de nossa 
mãe. Ao estarmos crescendo dentro do ventre de nossa mãe respirávamos, 
mas através do que respirávamos? Não respirávamos através do cordão 
umbilical? Este era uma mangueira que nos conectava com o corpo de 
nossa mãe. Vocês devem saber bem disso. Sendo assim, sabemos que 
estamos conectados ao segundo mundo, o mundo do ar. Saímos do ventre 
de nossa mãe e neste lugar onde vivíamos tudo é destruído. Com o que 
estamos conectados no momento em que choramos pela primeira vez? 
Estamos conectados ao mundo do ar através de nossas narinas e de nossa 
traquéia. Ao nos conectarmos com o mundo do ar, nossas narinas se tor-
nam nossa linha de abastecimento absoluta. (139-212) 
 
A água simboliza o período dentro do ventre. Seus narizes representam o 
período do ar. O período do ar é o período após nascermos do ventre de 
nossas mães. Em seguida vem o período dos olhos. Este é o período do sol, 
é o período da luz solar. Dizem que o amor é luz. Não dizem que o amor 
ilumina? O amor é o mundo da luz.  
A vida humana passa por 3 estágios. Até as libélulas vivem na água, depois 
vem a viver na Terra onde saindo de seus casulos passam a viver voando e 
capturando insetos para comer! Passam por 3 estágios. Com o ser humano, 
que é o senhor da criação, acontece o mesmo. Ao sairmos do ventre de 
nossa mãe saímos agarrando e trazendo conosco todos os nossos utensí-
lios de vida ou saímos destruindo e cortando tudo fora? Seria um sério 
problema se saíssemos mesmo que fosse com um só item. Costumávamos 
comer e até respirar através do cordão umbilical. Não morreríamos se fosse 
cortado fora este cordão? Mesmo assim precisamos cortá-lo para sairmos 
fora da barriga de nossa mãe. Temos que cortá-lo impiedosamente. Temos 
que destruir tudo para então sairmos. (299-37) 
 
O que significa morrer? A vida na face da Terra é nadar em meio ao ar tal 
como nadávamos no útero. É viver em meio a uma bolsa de ar, não é? 
Morrer significa o que então? Morrer não é nada de extraordinário, se não 
apenas, o nascimento para o terceiro estágio da vida. Este momento de 
transição é o que chamamos de morte. Pensando dessa maneira não se 
sentem melhor? (49-286) 
 
O que este corpo deve fazer agora? Ao estarmos no ventre e respirarmos 
pelo cordão umbilical preparávamos também nossas narinas que são o duto 
de ar que passamos a usar para respirar após rompermos o ventre e sair-
mos. Da mesma forma o que se deve fazer após nascer é incorporar o amor. 
Deve-se inalar o ar do amor. Deve-se inalar o ar do amor a partir do pai e da 
mãe. Deve-se atravessar todos os níveis sendo abastecido com o ar do 
amor. Nascendo como um bebê em uma família, você segue ao longo de 
uma senóide onde após subir ao máximo tudo segue rumo ao fim. Nasce-
mos como bebês, crescemos e em seguida vamos nos decompondo. Nas-
cemos como bebês e retornamos ao estágio de sermos bebês. Quando isso 
acontece abandonamos o mundo, que foi nosso segundo ventre, e nos 
conectamos com o órgão respiratório do amor do terceiro mundo. Abando-
namos o amor dos pais e o amor dos irmãos e entramos no mundo do amor 
que está em perfeita harmonia com a essência do cosmos que é Deus.  
O Mundo Espiritual está cheio do ar do amor. Devido a isso vocês aqui 
neste mundo físico devem preparar um canal pelo qual possam respirar o 
amor. Assim, vocês precisam experimentar o Mundo Espiritual. Devem se 
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tornar pessoas que conseguem sentir e respirar o amor espiritual e assim 
então não morrerão. (139-212) 
 
Nós algum dia deveremos despir-nos de nosso corpo físico e irmos para o 
Mundo Espiritual. Assim nós que nascemos neste mundo precisamos nos 
preparar para a morte. E além do mais, devemos trabalhar duro para formar 
o nosso “bom eu”, nosso segundo eu que viverá pela eternidade no Mundo 
Espiritual. Podemos nascer como bebês bons e saudáveis se recebemos 
bons cuidados pré-natais enquanto estamos no ventre de nossa mãe. A 
vida na Terra é semelhante à vida no útero. Por isso, devemos crescer 
vendo e aprendendo a forma externa de Deus, o coração de Deus e Seu 
caráter divino. Dessa forma, crescemos e superamos obstáculos arriscando 
nossas vidas com o amor. (14-17)   
 


2.3. A Morte é a Transição para um Mundo Melhor 
Quando o homem olha para si mesmo, ele parece ter esperança, mas ele 
não consegue ter mesmo a esperança de que é possível superar o caminho 
da morte. O homem está desaparecendo sem conseguir ter esta esperança. 
O homem tem ido para morte tomando esta como modelo de vida? Caso 
contrário, poderíamos encontrar uma esperança que nos possibilite supe-
rarmos e zombarmos da morte e seguirmos nos alegrando com esta espe-
rança? Vemos que este é um importante problema que as pessoas que 
estão vivendo hoje em dia sobre a face da Terra devem pensar a respeito. 
(6-45) 
 
Ao fim de tudo para onde nós deveremos ir? Para o Mundo Espiritual. O que 
isto significa? É dito que este é o mundo após a morte, mas de fato ele não 
o é. Por que ele não pode ser o mundo após a morte? Por ser um mundo 
que está conectado com o amor.  
Por ser um mundo que está conectado com o amor este não é um mundo 
póstumo. Por ser o Mundo Espiritual um mundo que iniciou-se a partir do 
amor verdadeiro, ao estarmos em uma posição de amor verdadeiro, o local 
onde estivermos será naquele momento o Mundo Espiritual. Os dois mun-
dos, o mundo físico e o Mundo Espiritual são então um só. Devido a isso é 
que o amor é formidável. (144-199) 
 
Os primeiros pais são o pai e mãe que nos deram nascimento, e o segundo 
pai e mãe é o planeta Terra. A Terra vos tem abastecido de elementos 
essenciais de forma que seus corpos físicos podem crescer. A Terra é 
nosso segundo pai e mãe. Após passar pelos segundos pai e mãe a morte 
é o que lhes faz ir perante os terceiros pai e mãe. Mas para irmos para os 
terceiros pai e mãe não podemos ir simplesmente. Para retornarmos para o 
terceiro pai e mãe devemos nos assemelhar à forma de Deus que é nosso 
pai e mãe original. (138-98)  
 
Já chegaram a pensar como vocês estarão na idade de 70 anos? Já chega-
ram a pensar sobre mesmo ao chegarem na idade de 80 anos, no momento 
da morte dizerem que vão continuar a fazer o que faziam? Mesmo que você 
morra, você deve ser capaz de apresentar provas de que você poderá fazer 
estas coisas no futuro dizendo: “Eu revelei a história desta maneira, e fiz 
tais coisas até agora nesta época.” Isto não pode ser dito apenas em pala-
vras. Não devem ser apenas palavras. Por essa razão, após alguém morrer 
desta maneira, as pessoas vão se agarrar nele e dirão em lágrimas: “Está 
certo! Está certo!” (73-116) 
 
O curso da vida humana é a busca do infinito Deus de amor. Mesmo que 
tenhamos que atravessar o momento crucial da morte 10 vezes, 100 vezes, 
e mesmo morrendo, insistentemente temos que buscar o amor de Deus, e a 
busca desse amor é o principal caminho que devemos trilhar. (39-210) 
 
O homem ao viver deve infalivelmente ter um objetivo à alcançar. Centrali-
zando-se neste objetivo ele deve seguir por 10, 20, 30, 70 anos durante sua 
vida. Quanto maior for o objetivo mais fortemente ele tem que se compro-
meter. Se assim não for, este objetivo não poderá ser alcançado. Se através 
do decorrer do tempo a determinação interna de poder superar este objetivo 
não for mantida, este então não poderá ser atingido.(31-149) 
 
Onde fica o destino final da mente, isto é o destino final de nosso desejo? É 
possuir o amor de Deus. Mesmo que você venha a possuir Deus sem ter 
posse do amor mais precioso, Deus então não poderá ser seu. Para tanto, 
você deve ocupar o amor de Deus. Ocupando o Seu amor apenas, mesmo 
que Deus não esteja, tudo estará bem. Quando as coisas que pertencem a 
Deus se tornam minhas e as coisas que me pertencem tornam-se proprie-
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dade de Deus, pela primeira vez então o interno e o externo podem ser 
unidos. Uma nação assim será o país Natal ideal onde não há classe alta e 
classe baixa.  
Ao assentar-se nessa posição, não haverá entre todos os seres existentes 
no universo nenhum que não lhe agrade e você sentirá que não existe 
nenhum ser no universo que não exista para si. Se tal é o amor de Deus 
como será o Reino dos Céus, o mundo celestial, para onde vamos? É um 
lugar abundante em amor. O mestre da Igreja de Unificação ao morrer, em 
que tipo de lugar morrerá? Morrerei abraçando todo o povo e todo país da 
República da Coréia e morrerei pelo bem de todo o mundo. Se o povo 
coreano for unificado e se determinar a morrer pela causa do mundo, então 
será aberto o caminho para vivermos todos juntos neste mundo. Este é o 
porque de eu estar procurando este caminho. (39-210) 
 
O curso fórmula para a vida eterna é universal e se aplica até para os vovôs 
e vovós, bem como para os descendentes de dezenas de milhares de anos 
depois e até para aqueles que já estão no Mundo Espiritual. Vocês devem 
saber do fato de que lá há um portão onde somente aqueles que viveram 
para o bem dos outros podem passar bem como há os guardas que prote-
gem o portão. Por favor, entendam que tudo que solicito que os senhores 
façam é com o propósito de qualificá-los a poderem passar neste portão. 
(203-193)  
 


2.4. A Morte é a Ascensão (Seung-hwa) para Uma Nova 
Dimensão  
Se não tivesse ocorrido a queda a morte seria uma ocasião feliz. Este é o 
porque hoje em dia a Igreja de Unificação ensinar que não devemos nos 
tornar uma igreja que recebe a morte com tristeza. Devido a isso que cha-
mamos a morte de Cerimônia de Seung-hwa. (199-353) 
 
Talvez, até vocês não gostem da idéia de descartar seu corpo físico e 
morrer, mas uma vez que tenhamos feito isso, como seres espirituais que 
voam rapidamente, podemos atravessar o abençoado portão de nosso 
segundo nascimento. Nós primeiramente estivemos dentro do útero de 
nossa mãe. Este útero foi o invólucro que nos nutriu. Ao nascermos, saímos 
desse invólucro cortando o fora e descartando-o, e da mesma forma, nosso 
corpo físico é também como um invólucro para nosso eu espiritual. Logo, 
também nos cortamos dele e podemos sair voando. Assim sendo, como 
conclusão, após atravessar o mundo da água, o mundo da Terra, e o mun-
do do ar e luz, passamos a viver no mundo eterno do amor verdadeiro. 
(298-311)  
 
Na Igreja da Unificação não fazemos funerais como usualmente feitos após 
a morte das pessoas, fazemos a Cerimônia de Seung-hwa. Onde podemos 
encontrar um local assustador neste mundo? Onde podemos encontrar um 
lugar assustador neste universo? A partir deste mundo de pecado e de caos 
podemos entrar em uma posição vertical em meio à esfera do amor de 
Deus, possuindo a forma de um centro autônomo, ajustando nossa freqüên-
cia com o Céu e a Terra. Por que precisamos entrar em uma posição verti-
cal? Por que nesta posição não há sombras. Existem sombras numa posi-
ção vertical? Tudo é perfeito. Em seguida por isto girar todo o ambiente que 
roda ao seu redor é verticalizado.  
No dia de sua morte, o problema será como você saltou, ascendeu e subiu 
aos Céus de acordo a um ângulo de 90 graus. Você não pode atingir os 
Céus em um ângulo de 45 graus. Apenas subindo em um ângulo de 90 
graus é que você se tornará um parceiro recíproco de Deus. Devido ao 
amor de Deus atravessar pela menor distância, este não existe fora dos 90 
graus. Este existe apenas na perpendicular. (198-124)  
 
Os funerais na Igreja de Unificação são chamados de Cerimônia de Seung-
hwa. O espírito da pessoa falecida lamenta ver as pessoas segurando e 
chorando sobre seu cadáver. Ele diria: “a ignorância destas pessoas é como 
uma corda que me puxa e me impede de seguir meu caminho”. Por saber-
mos disto, na Igreja de Unificação, fazemos a Cerimônia de Seung-hwa. É 
uma sagrada ascensão ao Céu. Com o poder do amor deve-se empurrar a 
pessoa para o Mundo Espiritual. Não é trazê-la de volta, mas sim deve-se 
empurrá-la. O que é a Cerimônia de Seung-hwa? Significa ser transformado 
e subir para outro estágio. (119-130) 
 
Hoje em dia o ser humano não sabe o que significa morrer. Isto não é algo 
triste. Não é uma tristeza. Devemos ver como a transição a partir de um 
mundo de dimensão mais baixa para um mundo de dimensão mais alta 
através da ponte do amor. Por isso a Igreja de Unificação chama a morte de 


Cerimônia de Seung-hwa. Significa ascender para uma dimensão mais alta. 
Isto só é possível através do amor. (137-316) 
 
Para quem Deus existe? O Deus sujeito do amor existe em prol de encon-
trar, de estabelecer o seu parceiro de amor. Centrado em quê? Centrado no 
amor verdadeiro. Amor verdadeiro é viver para os outros, investir tudo de si 
por estes e esquecer tudo que investiu. Aqui é que pode ser encontrada a 
vida eterna. O mundo inteiro foi feito desta maneira. Nós somos assim. Se 
entendermos o problema da vida eterna a “forca” não será mais um proble-
ma. Não há o que se temer. Devido a isso, na Igreja de Unificação chama-
mos a morte de seung-hwa (ascensão) e sua cerimônia de Cerimônia de 
Seung-hwa. 
Os membros da Igreja da Unificação vivem se comunicando com suas 
esposas que já estão no Mundo Espiritual. O fato do mundo hoje ser igno-
rante quanto ao Mundo Espiritual... é demasiado absurdo... Vocês acham 
que a vida no Mundo Espiritual pode ser comprada com dinheiro? (209-160) 
 
A Cerimônia de Seung-hwa surgiu a partir da ida de meu filho Heung Jin. 
Ela foi estabelecida neste tempo. No hospital eu tive que tirar a máscara de 
oxigênio que ele estava usando. Tive que preparar o caminho para ele ir ao 
Mundo Espiritual. Fazendo dessa maneira ele estava livre do domínio 
decaído. Devido a isso quando Heung Jin Nim voltou em espírito ele disse 
que não teria como pagar sua dívida para com o Pai. Ele foi o primeiro da 
Família dos Verdadeiros Pais a ir para o Mundo Espiritual e como um jovem 
ainda. Heung Jin foi para o Mundo Espiritual na posição de messias do 
Mundo Espiritual, na posição de Senhor da Segunda Vinda. (225-136) 
 
Ir para o Mundo Espiritual não é uma coisa triste. Erga a bandeira dos Céus 
e siga o toque da trombeta da libertação marchando e vencendo todas as 
batalhas. Erga a bandeira do retorno glorioso ao seu lar recebendo os 
aplausos de toda nação e de toda a humanidade podendo retornar esplen-
dorosamente para sua Terra Natal. Não é uma ocasião triste. Na Igreja de 
Unificação não derramamos lágrimas. Como chamamos isto? Chamamos 
isto de Cerimônia de Seung-hwa Devido a ascensão de Heung Jin Nim os 
muros da morte foram derrubados. Este é o porque de chamarmos a morte 
de Cerimônia de Seung-hwa.  
A morte não é desânimo e perca de esperanças. Não é uma queda, mas 
sim um salto. É uma ascensão. É por isso que os membros da Igreja de 
Unificação não devem ter medo da morte. A morte vem de acordo com a lei 
natural cíclica. É um processo de transferência para um mundo melhor. 
(196-270) 
 
Através do amor foram superados todos os domínios da morte. “O amor 
verdadeiro vence o reino da morte!” – este é o princípio da criação. É por 
isso que declarei o Dia da Vitória do Amor. Agora, devido a Heung Jin Nim 
ter ido ao Mundo Espiritual desta maneira, satanás não tem nenhuma 
condição para acusar os filhos e filhas de todas as famílias da Unificação 
quando fizerem a Cerimônia de Seung-hwa. Até quando vocês tomarem o 
barco que os leva para o outro mundo todos as pessoas justas que lá estão 
virão para saudá-los. Agora é o tempo de vocês se conectarem com esta 
histórica e revolucionária dimensão. (242-278) 
 
O que significa o dia da vitória do amor? Isto é algo que vocês devem saber. 
O Pai não derramou sequer uma só lágrima desde o momento que Heung 
Jin Nim faleceu até o momento de seu funeral. O reino da morte tinha que 
ser superado. Sem estabelecer tal declaração de que o amor supera o reino 
da morte não poderia ser estabelecida a Cerimônia de Seung-hwa. 
As palavras Cerimônia de Seung-hwa começaram com Heung Jin Nim, não 
é? Qual o significado de vitória do amor dita no Dia da Vitória do Amor? 
Significa vencer a morte. Se fosse uma mãe como as outras, a Verdadeira 
Mãe estaria se debatendo e se arrastando, mas apesar de ser um aconte-
cimento para se chorar amargamente, ela não poderia derramar lágrimas. 
Deveríamos realizar esta cerimônia dentro de 3 dias. Deveríamos proclamar 
que a morte foi vencida. 
Desta forma a Cerimônia e Seung-hwa foi iniciada na Igreja de Unificação. 
É uma cerimônia para superar a morte e ir para o Mundo Espiritual em 
alegria. As pessoas que passam pela Cerimônia de Seung-hwa podem 
facilmente atravessar todos os vales do Mundo Espiritual. Obviamente os 
que não tiveram esta cerimônia permanecem pelo meio do caminho. Vocês 
devem saber disto. A Cerimônia de Seung-hwa começou a partir Heung Jin 
Nim. (212-96) 
 
Quando alguém morre na Igreja de Unificação nós realizamos a Cerimônia 
de Seung-hwa não é? Este é o momento de decolagem e migração para um 
mundo diferente. Assim deve-se gritar em júbilo. Os que falecem e se vão 
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podem ver muito bem o Mundo Espiritual. Estes não se vão para os lugares 
onde há lágrimas, se movem rumo os lugares de júbilo. O ser humano não 
sabe disso pois devido a queda seus olhos estão completamente confusos 
e embaçados. (255-294)  
 
A demência ocorre quando a consciência se torna paralisada e se torna una 
com o corpo. A demência surge quando a consciência fica paralisada e 
entra em comunicação com o eu espiritual da pessoa no inferno. Para tais 
pessoas o ideal do Reino dos Céus deve ser relembrado através de bons 
espíritos e gradualmente purificá-los e ascendê-los aos Céus. (258-136) 
 
Todos têm seu nascimento, casamento e morte registrados, não é? Nós 
também devemos fazer dessa maneira, mas não temos uma nação nossa. 
Se tivéssemos nossa nação teríamos que registrar nosso nascimento, 
casamento e nossa ascensão. Ao ir para o outro mundo você vai entrar lá 
como americano. Quando o porteiro lhe perguntar de onde você veio você 
lhe dirá que veio da América e então ele lhe perguntará: “E você quer entrar 
no Céu?” Porém, ao dizer que você veio do Reino dos Céus na Terra que 
serviu aos Verdadeiros Pais, não terá nenhum problema ao entrar nos Céus. 
Isto é um fato. Isto não é um conceito, mas sim um fato. (278-36) 
 


2.5. Nossa Atitude Perante a Morte 
Quem as pessoas chamam primeiro ao morrerem? Chamam a Deus. A 
verdade última é que o homem irá buscar a Deus quando está colocado na 
mais difícil das situações. Ao morrerem os que sinceramente chamam a 
Deus tem o caminho aberto para poderem ser perdoados. Por que é assim? 
Por que o caminho da morte é dessa forma. Estando próximo a este princí-
pio e apegado a este princípio se você morrer, abre-se o caminho que lhe 
possibilitará o renascimento espiritual. 
Devido a isso, é que as pessoas ao irem para o lugar de morte buscam a 
Deus dizendo “Ó Senhor Meu Deus!” Este é o ensinamento mais verídico 
dentre todos os ensinamentos. Quando o homem morre, normalmente 
morre dizendo as palavras certas. Vendo isto, podemos saber que o homem 
foi educado de maneira correta quanto a isto apesar de não sabermos quem 
ensinou. Estas são as palavras mais certas dentre todas as palavras certas 
ditas. (26-297) 
 
Devemos formar um fundamento de quatro posições antes de morrermos. 
As pessoas que morrem sem estabelecer um fundamento de quatro posi-
ções não conseguirão seguir o caminho correto da morte. Devido a isso, os 
espíritos destes, mesmo depois da morte, ficam indo e vindo entre os dois 
mundos. Logo, os senhores ao saberem deste princípio quando morrerem a 
quem estarão apegados? A Deus e em segundo aos Verdadeiros Pais. Ao 
nascer nascemos através de Deus e ao morrermos também devemos 
morrer através Dele e indo ao Mundo Espiritual vivermos eternamente junto 
a Ele. Nascemos através Dele e devemos concluir nossa vida através Dele. 
Viver sob este princípio é o caminho da piedade filial e é o caminho do 
patriotismo. Chegamos a conclusão de que quem cumpriu seu dever de 
devoção filial e patriotismo, cumpriu com toda a responsabilidade do seu 
curso de vida. (26-297) 
 
Centrados em que os senhores devem morrer? Morrerão esquecendo tudo 
sobre o amor ou morrerão abraçando a este? Dentre os amores, agarrados 
ao amor de quem vocês morrerão? Primeiramente devem agarrar-se ao 
amor dos pais. Em seguida devem se agarrar ao amor do cônjuge e o amor 
dos filhos. A morte deve estar em concordância com a Base de Quatro 
Posições. (26-297) 
 
A questão é no futuro que tipo de testamento será feito para seus filhos. 
Que tipo de últimas palavras vocês deixarão? É possível aos pais manda-
rem os filhos fazerem algo que eles mesmos não fizeram? Este tipo de pais 
são pais que exploram seus filhos. Assim os senhores devem primeiramen-
te praticar e então antes de morrer podem dizer aos filhos: “Eu vivi dessa 
maneira sem nenhuma vergonha. Vocês também devem viver assim.” 
Sendo dessa maneira, estas últimas palavras serão palavras que Deus 
manterá por toda a eternidade. Os senhores têm a convicção de deixarem 
estas últimas palavras ao morrerem? Este é um problema sério. (26-300) 
 
Geralmente as pessoas ao pensarem na história centralizando-se na vida 
eterna pensam não apenas em 10 ou 100 anos, mas sim em milhares, 
dezenas de milhares, centenas de milhões de anos. Quando as pessoas 
morrem são tais como os animais. Assim o que se faz com o legado da vida? 
Ultimamente as pessoas que não acreditam em nenhuma religião dizem 


que deverão deixar como legado a honra. Mas o que se faz com a honra 
que foi deixada?  
Mesmo que você se torne um patriota para a América e até tenha um mo-
numento em sua honra, este monumento será destruído quando a América 
perecer. Apenas os americanos o conhecerão. Não significa muito deixar o 
nome. Mesmo que você deixe para retaguarda seu nome, em uma história 
de ascensões e quedas um bom nome pode ser tratado como um nome de 
má fama.  
Todos os governantes morrem em um período de menos de 100 anos e 
nações perecem em algumas centenas ou talvez milhares de anos. Mas o 
que você faria se houvesse alguém que não morresse e nem perecesse por 
toda a eternidade? Se há alguém assim você iria querer levar seu nome e 
sua honra que você deixou para a história e confiar estas a ele e se ampa-
rar nele. Já chegaram a pensar nisso? (103-16) 
 
Deve-se morrer centrado no Reino Celestial. O Reino Celestial é maior do 
que qualquer nação na Terra, não é? Deve-se morrer no Reino Celestial 
que é único abaixo dos Céus e Terra. Onde morrerão? Há um lugar para se 
morrer. Isto não pode ser feito da forma coreana trivial. Pela forma coreana, 
não importa quantas vezes se morra, a morte não terá significado. Deve-se 
morrer na mais alta posição centrada na nação do coração de Deus que 
pode atravessar os Céus e a Terra. Deve-se morrer em meio ao âmago do 
Reino Celestial. O Reino Celestial é o melhor lugar para isso. Quando o 
mundo inteiro se opõe contra ti, o que deve ser feito? Pode-se fugir? Não. 
Deve-se resistir e morrer em uma posição em que todo Céu e Terra hastei-
em bandeiras para dar-lhes boas vindas. (34-185)  
 
Numerosas pessoas receberam a aceitaram a vontade de Deus e buscaram 
estabelecê-la, mas que tipo de pessoas eram estas? Não foram indivíduos 
que retrocederam perante o caminho da morte, mas sim que zombaram da 
morte, e que suplantaram-na com imponência. Sabemos muito bem do fato 
que estas pessoas têm estabelecido o caminho do Céu através da história.  
Cada um dos senhores, mesmo ao se depararem com a morte devem 
abraçar a esperança de poder superá-la.  
Superando este caminho, eu devo ter a esperança de poder me levantar de 
forma digna perante o Céu, sendo capaz de correr com alegria rumo à Terra 
Natal Original, com o coração de anseio por este mundo. Os senhores tem 
que adquirir a consciência de que devem se tornar seres que podem vencer 
a morte sendo isto possível apenas se seus corações arderem em esperan-
ça pelo mundo ideal de Deus (6-53) 
 
Que tipo de pessoa seria alguém que vive abraçando a esperança do Céu? 
É uma pessoa que pode atravessar com alegria até mesmo os vales da 
morte que tanto entristecem o ser humano. Devem saber que este tipo de 
pessoa é um indivíduo que abraça a esperança do Céu.  
Por ser assim, os senhores não podem se tornar pessoas que diante da 
morte ressintam-se e lamentem por todas as coisas desse mundo e ao 
contrário devem se tornar pessoas que perante o Céu, em alegria, possam 
se orgulhar do valor de suas próprias mortes. Precisamos saber da realida-
de de que o Céu esta procurando por tais filhos e filhas de esperança. Se 
houver pessoas que conseguem sentir a alegria do Céu em meio a esta 
posição, Deus não poderá deixar de amá-las mesmo dizendo que não as 
amará. Se houver um grupo de pessoas que clamem ao Céu em tal posição, 
o Céu não poderá deixar de atender os seus clamores. (6-54) 
 
Aqueles que quiserem viver, morrerão e os que quiserem morrer pela 
vontade de Deus viverão (Lucas 9:24). O que significam estas palavras? 
Significam que se deve morrer em uma posição pela qual se morre pela 
vontade de Deus. Assim sendo, o que acontece quando se morre dessa 
forma? Antes de morrer você pertence a si mesmo, mas após a morte, você 
passa a pertencer a Deus. Isto é assim devido a termos herdado a linhagem 
de sangue decaída.  
Portanto, até antes de morrermos não conseguimos livrar toda nossa vida, 
da afinidade com o lado satânico. Mas, criamos uma afinidade com Deus 
apenas após a nossa morte. Ao observarmos a vida e a morte, qual das 
duas é mais forte? A vida é mais forte do que a morte? Ou será que a morte 
é mais forte do que a vida? No mundo de satanás a morte é mais forte do 
que a vida. Assim, após se conhecer a vontade de Deus não se pode re-
pugnar a morte quando se está na posição de ter que morrer. (37-47)  
 
Eu perguntei para o Pres. Yoo Hyo Won quando ele estava para deixar este 
mundo: “Desde que você me encontrou, até agora tem vivido dessa maneira 
e agora no fim como você vai concluir sua vida?” Então o Pres. Yoo deixou 
as palavras de que pela eternidade ele não mudaria. E é assim que deve 
ser. De qualquer maneira você terá que morrer no mundo satânico. A me-
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nos que se morra não se pode ressuscitar. Sem a passagem de um período 
não se pode adentrar em outro período. (34-47)  
 
O que significa a morte, falada na Bíblia? Não é a morte da vida eterna em 
Deus. É morte da vida que herdou a linhagem de sangue decaída do mundo 
de satanás. É por isso que quem pretender morrer pela vontade de Deus 
viverá. Estas parecem ser palavras paradoxais, mas ao nos observarmos 
embasados no conteúdo decaído e da Restauração, vemos que sem ser 
assim não há como se restaurar.  
Esta é a lógica normal da restauração. Assim sendo, a maior de todas as 
questões é se podemos ou não, oferecer nossa vidas. Como foram as 
coisas quando comecei a trilhar este caminho? Eu pensei sobre ter ou não a 
convicção de oferecer minha vida. (34-47) 
 
O que farão em suas vidas? Deverão deixar um túmulo de amor para a 
posteridade. Esta é a conclusão. Vamos deixar um túmulo de amor! Se 
vivermos dentro de um túmulo de amor não teremos ressentimentos. Mes-
mo vivendo uma vida repugnante em um túmulo se você estiver em meio ao 
amor não terá ressentimentos. Se enquanto vivemos, carregarmos a con-
vicção de vivermos para deixarmos um túmulo de amor, então sua vida será 
um sucesso que ficará para a eternidade.  
Vivendo desta maneira quando vocês morrerem, Deus lhes dará suas 
bênçãos e os levará para o Mundo Espiritual dando-lhes boas vindas como 
Seus filhos e filhas. Neste momento aos que nunca usarão um anel em vida 
física Deus lhes dará em mãos um diamante do Reino Celestial, e aos que 
nunca usaram boas roupas Deus lhes vestirá com as melhores vestes reais 
do Reino Celeste.  
O que você deixará para retaguarda em sua vida? Um túmulo de amor. Por 
favor, compreendam e nunca mais se esqueçam disso. Os que vão tentar 
viver dessa maneira ergam as suas mãos. Todos ergueram! A bênção de 
Deus estará convosco. (97-169) 
 


2.6. O Caminho da Vida Eterna é Aberto Através da 
Bênção 


2.6.1. O Problema da Vida Eterna tem uma Importância Cen-
tral 
Todas as pessoas querem escolher o modo como vivem a sua própria vida. 
“Viver” significa a nossa vida cotidiana. “A duração da vida” significa a vida 
inteira. Além disso, as pessoas religiosas usam a expressão “vida eterna”. 
A vida eterna significa não a duração da vida terrena, mas a vida por toda a 
eternidade. Para viver a vida eterna é importante ligar o curso da nossa vida 
com a eternidade. Isto torna-se a nossa responsabilidade durante toda a 
vida. (197-186) 
 
Quanto tempo acham que durará suas vidas? Todas as pessoas pensam, 
que possivelmente viverão até os 70 ou 80 anos de idade não é? Nunca 
pensaram que poderiam morrer antes? Vocês são uns egoístas. Embora eu 
acredite sem sombra de dúvida que viverei até os 80 ou 100 anos de idade, 
posso morrer amanhã ou até mesmo hoje. Posso morrer enquanto estiver 
tomando uma refeição. Compreendem? Pode também acontecer que des-
calce os sapatos depois de voltar para casa à noite, vá para a cama e morra 
enquanto durmo.  
Não tem toda a gente o desejo de pensar “Se eu fosse mais jovem poderia 
viver pelo menos mais 40 ou 50 anos.”? Recebeu essa garantia de Deus? 
Todas as pessoas deveriam pensar que poderiam morrer em breve, talvez 
mesmo dentro de um ano. Desse modo teriam que preparar tudo nesse 
curto espaço de tempo.  
Tem que se viver com este tipo de conceito. Quanto mais curto você pensar 
que esse período de tempo será, tanto melhor será e menos sofrimento 
haverá para si. O verdadeiro conteúdo que você preparar durante este 
tempo lhe permitirá que construa a sua habitação na vida eterna. (102-122) 
 
Quando vai para a cama à noite depois de descalçar os sapatos, tem confi-
ança que os poderá calçar de novo na manhã seguinte? Mesmo que esteja 
sempre muito ocupado, nada neste mundo é mais importante que a vida 
eterna. A razão pela qual muita gente deixa este movimento é porque não 
compreendem quão crítico é o problema da vida eterna durante a sua vida 
terrena. (10-249) 
 
Se tiver confiança que a sua vida presente não é a preparação para a vida 
física, mas para a vida eterna, então poderá continuar a viver como tem 


vivido até aqui. Quanto mais os nossos dias passam e ao ultrapassarmos os 
40 ou 50 anos nos aproximando mais do dia de nossa morte, mais sérios 
nos tornamos. O amor enfraquece à medida que envelhecemos. Contudo, 
quando o conceito da vida eterna está presente, tornamo-nos mais sérios. 
Assim, no futuro, poderemos agir com firmeza neste mundo se tivermos 
uma mentalidade religiosa. Quão mais freqüentes tem sido as circunstân-
cias más e as mudanças caóticas? Se pudermos subjugar as circunstâncias 
que mudam freqüentemente e mantermos um conceito absoluto de vida 
eterna apesar de qualquer drama com que nos deparemos, nada será um 
problema para nós. (1992.4.15) 
 
Para que tipo de existência criou Deus o homem? Deus criou o homem 
como objeto do Seu amor, com a possibilidade de ter o valor absoluto e 
único de Deus. Este é um fato surpreendente. Que valor tem a vida humana 
no tempo presente? Que valor? O ser humano não é uma existência sem 
valor. O fato surpreendente é que Deus criou o homem e a mulher como um 
objeto do Seu amor com um valor precioso que não pode ser trocado nem 
mesmo pelo universo! Não é maravilhoso?! (142-143) 
 
Nós seres humanos assemelhamo-nos a Deus como a Sua obra prima 
criativa. Porque, do mesmo modo que Deus é eterno, temos de possuir uma 
natureza eterna, o nosso coração não envelhece. Compreende? Portanto, 
os seres humanos devem viver eternamente e vivendo eternamente, podem 
ter valor como uma obra-prima. (159-281) 
 
Toda pessoa, quem quer que seja, aspira pelo melhor. Quando ela atinge a 
posição mais elevada, Deus pertence-lhe, e ela pertence a Deus. Deste 
modo, ela torna-se um filho de Deus e adquire a Sua natureza. Então, a 
quem pertence o universo? Se Deus possui algo que Ele ama profundamen-
te e considera grandemente precioso, criou-o para o jogar fora depois de 
passar Consigo 1 dia, 10 anos ou 100 anos? Ou criou-o para viver com Ele 
eternamente? Criou-o para viver com Ele eternamente. O mesmo acontece 
com o homem. Quando o homem morre, seria preferível que permanecesse 
morto ou que vivesse eternamente. Seria preferível que vivesse eternamen-
te. Por quê? Porque o homem é o objeto do Deus absoluto que o criou com 
amor absoluto para que Ele possa sentir alegria. (39-342) 
 
Se Deus é um ser eterno e absoluto, o objeto do Seu amor deve também 
viver eternamente. É por isso que o homem tem desejado a vida eterna 
desde tempos imemoriais. É importante compreender isto claramente. 
Portanto, Deus, como ser absoluto não podia deixar de procurar um filho e 
filha queridos que tivessem o valor da vida eterna. (39-34)  
  
Quanto mais um homem ama a sua esposa, tanto mais ele deseja estar 
com ela. Havia uma vez um homem cuja esposa morreu ainda jovem e que 
permaneceu sozinho durante o resto da sua vida, trazendo consigo o lenço 
dela. Tal como o estadista indiano Nehru,41 ele perdeu a sua esposa quan-
do ela era jovem. Ele passou a usar rosas no seu vestuário durante o resto 
da sua vida porque a sua esposa amava rosas. Quando Deus criou os seus 
preciosos filho e filha, criou-os para que perecessem ao fim de 100 anos? 
Portanto, é uma regra fundamental que o homem viva eternamente. (39-342) 
 
Os seres humanos nascem do amor, crescem no amor, vivem com amor, e 
morrem com amor. Contudo, não perecem em vão. Deus, que é o seu 
sujeito, é único eteno e imutável. Por isso, eles podem viver eternamente se 
permanecerem perante Deus como objeto do Seu amor. É no amor, e não 
na vida, que a teoria da vida eterna tem a sua origem. (142-143) 
 
Uma vez que o Deus eterno e absoluto criou o homem para o amor, é lógico 
que alguém que tenha amor verdadeiro possa alcançar a vida eterna. Por 
isso, para alcançar a vida eterna, devemos viver na esfera do amor verda-
deiro. (211-272) 
 
Queremos alcançar a vida eterna porque fomos criados como seres eternos. 
Quando buscamos a vida eterna, o que é imutável? A resposta é o amor. 
Todas as outras coisas mudam devido às circunstâncias. Por que então o 
amor é imutável? Porque existe como o centro da energia de toda a vida, 
por isso ele é imutável. Por que o amor não muda? Por ocupar a posição 
central do ideal. O centro não desaparece até que todas os arredores 
desapareçam primeiro. Por ser o amor o centro do universo, uma vez que 
se este esteja unido com o amor centrado em Deus, tudo aquilo que se une 
com esse amor pode permanecer, enquanto Deus existir. (157-267) 
                                                                        
41 Jawaharlal Nehru, estadista indiano seguidor de Mahatma Gandhi e pai 
da primeira ministra da India, Indira Gandhi 
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Temos a capacidade inerente de alcançar a vida eterna e podemos também 
praticar o amor verdadeiro. Assim eu pratico a vida eterna e o amor verda-
deiro aqui na Terra. Tudo aquilo que faço aqui, como por exemplo o traba-
lho numa fábrica, pode tornar-se o material que pode prolongar a minha 
vida eterna. 
Por favor pense que a sua missão é preparar-se para a vida eterna e produ-
zir material de treino que a possa engrandecer. Todos precisamos sempre 
da vida eterna e do amor verdadeiro. (216-217)  
 
A perfeição do corpo e espírito torna-se fundamentalmente possível devido 
à essência do amor verdadeiro. A origem infinita, a causa e processo só 
podem produzir frutos através do amor. Só o amor verdadeiro existe, e 
Deus existe para sempre devido ao amor verdadeiro. 
Qual deve ser o centro, que possibilita a existência eterna do Pai Celestial? 
A vida eterna está ligada ao amor. Por isso precisamos viver centrados num 
ambiente de amor de modo a criar um ambiente de vida eterna. Para viver 
na esfera da substância, temos de encarnar o amor de um modo substanci-
al. (218-134) 
 
Se alguém lhe perguntar como se pode alcançar a vida eterna, como lhe 
responderá? O quê? Só basta ter fé em Jesus, para alcançar a plenitude da 
vida eterna? Só basta ter fé para ser completamente salvo? Não faz sentido. 
Só através do amor se pode ser salvo. 
De acordo com os princípios essenciais da criação de Deus, só uma pessoa 
verdadeira é a companheira do amor de Deus. Por isso ela pode viver 
eternamente só se possuir amor verdadeiro. Uma vez que esteja na esfera 
desse amor poderá ver qual a sua posição na Terra e no Mundo Espiritual 
(215-53) 
 
 


2.6.2. O Conceito da Vida Eterna provém do Amor.  
 
Como são os atributos de Deus? São vagos. Deus é absoluto, único, eterno 
e imutável. Ninguém pode negar isto. Uma pessoa com esse tipo de amor é 
uma pessoa feliz porque é absoluta, única eterna e imutável. Pela primeira 
vez, a liberdade eterna, a liberdade absoluta, a liberdade imutável e única 
podem encontrar-se lá. Pela conexão a esse lugar a vida eterna pode ser 
obtida automaticamente. É assim que se consegue. (279-73) 
 
Se tiver amor, comer ou não comer não é problema. Quando estiver entre 
pessoas que ame, não se sentirá cansado mesmo que não durma, e não 
terá fome mesmo que não coma. Poderá dominar o tempo e espaço quando 
estiver entre as pessoas que ama. Quando o companheiro do amor de Deus 
se aproxima Dele, pensa que Deus começará a dormir quando a noite vem? 
A noite pode ser dominada quando o ser amado aparece. É aqui que o 
conceito da vida eterna se forma. Enquanto o poder do amor eterno conti-
nua, você pode viver eternamente. A vida eterna de alegria é coerente 
porque tudo se pode ultrapassar e transformar em amor (277-22). 
 
Se Deus é amor absoluto, e quando nos tornamos o companheiro absoluto 
perante esse amor e nos unimos com ele, podemos logicamente concluir 
que vivemos para sempre do mesmo modo que Deus existe eternamente. 
Não sabíamos isto, não estávamos cientes do fato de que nós, seres huma-
nos, nos tornamos um companheiro absolutamente necessário para Deus. 
De outro modo, a conclusão lógica seria que Deus deveria viver só, mas 
esse não é o caso. (262-137) 
 
O padrão de valor absoluto é Deus. A pessoa que procura Deus e o amor 
absoluto nunca pode negar o domínio recíproco. Deus como ser absoluto 
não pode ser negado. Por isso a posição que o homem atinge nunca pode 
ser negada. Ele pode absoluta e completamente fixar-se nessa posição. Por 
isso o amor de Deus é eterno. Uma vez que Deus é um ser eterno, por 
criarmos uma relação de amor eterna com Ele, é lógico e teórico que de 
forma recíproca, a vida eterna pode repousar sobre nós. 
Assim, a pessoa com amor verdadeiro pode viver para sempre na Terra, e 
no Mundo Espiritual. Esta teoria não pode ser negada. Como o mundo 
decaído não tem esse tipo de relação de amor verdadeiro, o homem vai 
para o inferno. (272-63) &&& 
 
O amor tem uma natureza eterna. Não quer se separar do seu objeto. O 
amor verdadeiro é um amor eterno, e devido a isto oferece eternamente 
resiste a separação de seu objeto. Por essa razão, a vida eterna encontra-


se no amor verdadeiro. A vida eterna não se encontra onde existe separa-
ção e é isto que torna o amor grandioso. O amor é imutável, é eterno. 
Quando o homem estabelece uma relação de sangue baseada no amor 
verdadeiro, naturalmente ele viverá para sempre. Deus é o sujeito do amor 
imutável. O amor está unido com Deus, o sujeito. Uma vez que Deus é 
imutável e eterno, é lógico concluir que o companheiro de Deus que se une 
com o Seu amor, é também imutável e eterno. (289-133) 
 
Se os pais investem e se sacrificam infinitamente pelos seus filhos, e o seu 
sacrifício é feito com amor, os filhos ficarão infinitamente gratos a esse amor 
verdadeiro e compensarão os pais com grande alegria. Desta maneira, 
desenvolvendo a ação de dar e receber com o poder do amor verdadeiro 
sacrifical, entramos numa relação de alegria eterna e paz no seio da verda-
deira família e do verdadeiro mundo. O mundo ideal da vida eterna manifes-
ta-se nestes lugares. (288-199) 
 
Este universo cresceu em tamanho a partir de um pequeno núcleo. Deste 
modo, o universo começou a existir pela obtenção de um parceiro objetivo e 
envolvimento num movimento perpétuo. O universo tem-se envolvido em 
movimento perpétuo pelo poder da inércia que existe neste espaço. Por 
outras palavras, com base neste padrão relativo – por exemplo no sistema 
solar – o sistema solar teria sido criado, então se aperfeiçoaria e se envol-
veria num movimento perpétuo. Do mesmo modo, quando Adão e Eva se 
unem centrados no amor que os leva a viver completamente um para o 
outro, eles envolvem-se num movimento perpétuo onde a vida eterna co-
meça. A eternidade não se encontra numa linha reta. A esfera da vida 
eterna não se encontra lá. A eternidade provém de lugares em rotação.  
Por essa razão, a história tem-se desenvolvido gradualmente à medida que 
roda em torno de um centro único. (260-254)  
 
Aquilo que se harmoniza com a origem dos grandes princípios deste univer-
so, pode existir eternamente. Tudo o mais perecerá por toda a eternidade. 
Uma vez que Deus existe eternamente, o seu companheiro objetivo que 
vive pela causa dos outros, existe eternamente. Até mesmo em teoria, a 
lógica da vida eterna é uma conclusão que atingimos automaticamente.  
Isto é claro? (260-254) 
 
A entidade conhecida como “Eu” foi criada como objeto do amor de Deus. 
Eu estou na posição do parceiro objetivo do Deus absoluto que permanece 
como parceiro Subjetivo. Eu sou o companheiro do amor de Deus. Deus 
valoriza o conceito do amor verdadeiro mais do que o Seu próprio ser. 
Deus é o centro da vida absoluta e eterna. Portanto, o ideal de Deus é ainda 
mais eterno, e o centro desse ideal é o ideal do amor verdadeiro. Eu sou o 
parceiro desse amor. Como é que entro nesse lugar eterno? Quão preciosa 
é a posição do companheiro eterno de Deus! É aqui que o companheiro 
sujeito e o companheiro objeto se tornam num só. Quando isso acontece, 
você pode fazer parte de qualquer lugar e seguir Deus onde quer que Ele vá. 
Você pode herdar a fortuna inteira de Deus. 
Pode herdar o lugar da vida eterna de Deus, e até mesmo o Seu Coração. 
O coração de amor de Deus, o coração de Deus que pertence à criação, o 
coração de Deus que deseja estar no coração de cada pessoa – você pode 
herdar todas estas coisas. Portanto, quão precioso isto é! Quanta alegria 
proporciona a descoberta deste grande valor! Trata-se da posição mais 
nobre e solene que nada mais pode substituir. É uma graça espantosa. 
(216-115) 
 
Quando a pressão atmosférica baixa completamente para uma área de 
baixa pressão absoluta, é criada uma área de alta pressão que automatica-
mente inicia um movimento de circulação. Deus é um rei da verdadeira 
sabedoria. Por que é que Ele dá e se esquece completamente do que deu? 
A teoria da vida eterna é estabelecida logicamente porque a circulação 
eterna começa através do princípio da circulação automática. Quando você 
investe, investe e continua a investir, a teoria da vida eterna opera. Ao se 
viver para a causa dos outros não se perece. As coisas pequenas movem-
se em direção às coisas grandes e as coisas grandes regressam ao centro. 
(204 - 107) 
 
Quando Deus procura um companheiro de amor absoluto, quem é que Ele 
procura? Podemos concluir com certeza que se trata de um ser humano. 
Daqui o velho provérbio, “Entre toda a criação, o homem é o ser mais 
precioso”. O que é que isto significa? Quando chegamos à conclusão lógica 
que o homem pode ser o companheiro do eterno amor do Criador, a lógica 
é estabelecida que o companheiro do amor de Deus que se une ao Seu 
amor, vive eternamente. A vida eterna é um produto natural desta lógica e 
começa aqui. O problema do estabelecimento de uma teoria da vida eterna 
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baseada na relação de amor, é um argumento extremamente precioso na 
religião. A vida eterna não se encontra num homem ou numa mulher a sós e 
não há vida eterna só para Deus. Podemos concluir que a vida eterna é a 
vida no amor de Deus (218-211) 
 
Agora podemos permanecer na mesma posição de Deus – até o ponto de 
podermos participar no lugar do amor verdadeiro eterno. Você não pode 
encontrar este conceito de vida eterna em nenhum lugar do mundo exterior. 
Uma vez que nascemos como um ser eterno, morremos e vamos para o 
Mundo Espiritual. Fazemos um salto espantoso num segundo. O Mundo 
Espiritual existe numa dimensão diferente deste limitado mundo terreno. 
Não podemos movimentar-nos livremente nos confins mundanos, mas o 
Mundo Espiritual é um lugar de mais elevada dimensão e por isso tudo se 
pode fazer lá. Pode passar-se para além do tempo. Se tivermos o desejo de 
qualquer coisa centrado no amor verdadeiro, podemos obtê-la em qualquer 
momento, em qualquer lugar. O amor não tem limites. (216-115) 
 
Eu vivo para a eternidade; Estou ligado ao amor verdadeiro centrado em 
Deus; Estou ligado à verdadeira vida e à verdadeira linhagem centradas em 
Deus. A conclusão é clara. Vivo para a eternidade centrado no amor verda-
deiro, tal como Deus vive. Deus criou-me deste modo. Se você chegar a 
cumprir esta porção de responsabilidade, terá verdadeiro sucesso. (216-115) 
 
O próprio Deus respira. Respira o amor. Uma vez que Deus vibra em fase 
com o universo, este pode continuar pela eternidade centrado no amor. A 
vida eterna pode ser alcançada no amor. Conseqüentemente todos vós 
tendes de ir lá. Só então podereis entrar na esfera da respiração de Deus e 
rapidamente ultrapassá-la. (201-191) 
 
Se começarmos pelo raciocínio de que a providência divina está viva, se 
move com a história na Terra e que a sua finalidade consiste no estabele-
cimento do caminho para a eternidade, isto pode facilmente transformar-se 
numa fé. Caso contrário, a fundação para o estabelecimento disto, e a 
fundação para o estabelecimento desta base na Terra numa fé, tornar-se-ão 
ambíguas. Explicando claramente as limitações da era, é decidida a base 
da fé que pousará sobre a Terra.  
O Mundo Espiritual que cumpre a vontade de Deus pode ser relacionado 
agora com a nossa vida atual, permitindo-nos obter o conceito da vida 
eterna com Deus porque coopero com o trabalho de Deus na Terra. Por 
conseguinte, esta vida terrena é uma preparação para a vida eterna e está 
diretamente relacionada com ela. Não podemos conduzir uma vida de fé 
sem fazer esta ligação. (198-7) 
 


2.6.3. Bênção e Vida Eterna 
O homem decaído tem que mudar a sua linhagem. Isto é o problema fun-
damental. A relação entre Deus e o homem é a relação entre pai e filho. 
Como todos estes fatos permaneceram desconhecidos, a história não pôde 
ser compreendida, e vivemos ignorantes da providência divina até hoje. A 
mudança de linhagem tem que ser feita na esferas individual, familiar, racial, 
nacional e mundial. O messias tem que vir e fazer isto. Sem um pai a linha-
gem não pode ser mudada. 
O indivíduo tem que assumir a responsabilidade por todos estes problemas. 
O indivíduo tem que avançar pela resolução destes problemas. Uma vez 
que o homem era ignorante destas coisas, o messias, que as conhece, vem 
e faz tudo isto pelo homem. (161-147) 
 
Todos vocês têm que herdar uma nova linhagem de sangue. Para que 
possam herdar a nova linhagem de sangue, o messias vem como o pai e 
ele, em conjunto com Eva tem que restaurar esta linhagem através de 
indenização na fundação cósmica vitoriosa onde satanás não possa interfe-
rir. Ele estabelecerá filhos e filhas através da família centrada no elo entre 
esposo e esposa, e enxerta-los-á horizontalmente à sua linhagem. É por 
isso que temos a cerimônia da bênção na Igreja da Unificação. A Igreja da 
Unificação é diferente. Qual é a origem da linhagem de sangue da Igreja da 
Unificação? É Deus. É por isso que provocamos a oposição do mundo 
satânico e ousamos dizer-lhe que se quer continuar a opor-nos que tente. 
Quando ele se põe contra nós têm que pagar compensação por danos. 
(1987.10.4 Sede da Igreja) 
 
Como recebemos a linhagem de sangue de satanás, não podemos voltar 
para Deus por nós mesmos. O messias tem que necessariamente restaurar 
a linhagem de sangue e reconstruir a linhagem contaminada por satanás. 
Ele tem que mudar esta linhagem. É por isso que o messias tem que vir. A 


não ser que o messias venha, a linhagem de sangue não pode ser restau-
rada. A linhagem tem que ser restaurada. (1988.1.7, Sede da Igreja) 
 
Que era existirá nos últimos dias? As pessoas terão relações sexuais com 
os membros da mesma família. O incesto se proliferará. Ser da mesma 
família ou do mesmo parentesco não fará mais diferença. Porque é que isto 
acontecerá? Quem era o pai de Jesus? Era Zacarias. O Cristianismo fala da 
concepção de Jesus pelo Espírito Santo mas isso é mentira. Você sabe o 
que é um ovo não fertilizado? Tal como um ovo de uma galinha, a semente 
(espermatozóide) não penetrou nesse ovo. A humanidade decaída de hoje 
pode ser comparada com um ovo não fertilizado. Não tem nada a ver com 
Deus. É por isso que não tem a vida eterna. (274-256) 
 
Qual é a missão dos Verdadeiros Pais? Eles têm que corrigir a falsa linha-
gem de sangue que é a raiz do mundo satânico, restaurar a vida falsa, e 
corrigir a expressão falsa do amor. A bíblia diz, “quem quer que tente perder 
a sua vida a preservará, e quem quer que tente preservar a sua vida a 
perderá”. Por que teve de aparecer tal paradoxo? É porque o mundo satâni-
co tem que morrer. (169-37) 
 
Quem vai mudar a linhagem de sangue? Não é algo que todos podem fazer. 
Você tem que saber que eu percorri o caminho lacrimoso da cruz de modo a 
fazer este trabalho. Devido a este padrão, você, sem qualquer mérito, pode 
herdar a nova tradição da bênção. 
Para se estabelecer o direito de vitória da transição da linhagem de sangue, 
Deus teve que trabalhar durante milhares de anos, e houve toda a vida de 
sofrimento do Pai centralizando isto de forma substancial. Todos vocês 
agora permanecem na base destes esforços. A bênção significa o enxerto à 
linhagem de Deus. Através do processo de enxerto a linhagem é mudada. 
Assim, somente quando os pais vertical e horizontal se unem centrados no 
amor verdadeiro, é que pode-se se aglutinar o local do estabelecimento do 
amor com a origem da vida e o local da conexão com à linhagem. As pes-
soas nascidas aqui são os filhos e filhas nascidos do amor de Deus, e 
tornam-se seres que podem viver eternamente com a vida de Deus. Deste 
modo, tornam-se a família real que pode suceder as gerações da família 
real no reino eterno dos Céus. (245-94) 
 
Quando se está junto em amor pode-se ser ligado à vida eterna. Se o amor 
verdadeiro é o amor desejado por Deus, e se Deus é absoluto, imutável e 
eterno, chegamos então à conclusão que os seres humanos que são com-
panheiros do amor de Deus também vivem para sempre. Isto é uma conclu-
são lógica. Isto não deixa, de modo algum, lugar a dúvidas. (247-223) 
 
Tenho a certeza que todos vocês fizeram a cerimônia para mudar a linha-
gem quando receberam a bênção. Têm que ter mais fé nisto do que na 
vossa própria vida. Embora se trate de uma cerimônia da Igreja da Unifica-
ção não devem considerá-la como uma ordinária cerimônia religiosa. Ela é 
como uma injeção para fazer alguém voltar à vida. É o antídoto. (216-109)  
 
O messias é a pessoa que muda a linhagem, mas o indivíduo tem que agir 
para que a sua linhagem possa ser mudada. Sem estabelecer este tipo de 
padrão, não se pode atingir o caminho da salvação. Isto não é fácil de 
conseguir. Tem que se passar por uma situação entre a vida e a morte. A 
mudança da linhagem só é possível quando se faz, por exemplo, um jejum 
de 40 dias ou quando se vomita sangue. Em primeiro lugar, tem que ansiar 
pelos Verdadeiros Pais de todo o coração. Não receberá salvação a não ser 
que sirva aos Verdadeiros Pais com o padrão onde a fonte da sua vida, 
todas as suas esperanças, e a origem de todos os seus ideais e felicidade 
estão nos Verdadeiros Pais. Já alguma vez serviu aos Verdadeiros Pais 
desse modo? Tem que compreender isto claramente. Por conseguinte, tem 
que estar firmemente convencido que é o filho ou filha que se pode unir 
eternamente com os Verdadeiros Pais num tal grau que ultrapassa a cons-
ciência da sua própria existência. Tem que ter esse tipo de convicção.  
A queda foi de fato um casamento que fracassou no Jardim do Éden. Isto 
pode ser invertido quando os Verdadeiros Pais conduzem o verdadeiro 
casamento. Corrigindo os erros cometidos pelos falsos pais, os Verdadeiros 
pais podem abolir o inferno, e dar a bênção de casamento a milhões e 
mesmo bilhões de antepassados no Mundo Espiritual. Através da base, aqui 
na Terra, a nível familiar centrada no amor verdadeiro, os antepassados no 
Mundo Espiritual e os seus descendentes na Terra podem ser unidos verti-
calmente, e, em seguida, com esta base em nível de família como ponto de 
partida, o Oriente e o Ocidente podem ser ligados entre si.  
Quanto vocês devem amar o Verdadeiro Pai? É aqui que reside o problema 
fundamental. Você não deve amar numa posição com vestígios do mundo 
satânico, e manchado com o amor desse mundo. Deve amar numa posição 
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mais elevada. Qual é essa posição? Tem que amar o Pai mais do que ama 
os seus pais, esposa e filhos nascidos no mundo satânico.  
É por isso que na Bíblia Jesus disse, “Quem ama o seu pai ou sua mãe 
mais do que a mim não é digno de mim; quem ama o seu filho ou sua filha 
mais do que a mim não é digno de mim”. Chegamos todos a essa conclusão. 
Mais tarde, ele também disse, “Carregue a sua própria cruz e siga-me.” Ele 
disse que devia carregar a sua própria cruz. Subjugar a força que o puxa na 
direção oposta é carregar a sua própria cruz. Aqui você devia derramar 
lágrimas amargas. (1988/06/01 Sede da Igreja) 
 
O Mundo Espiritual é assim. Um lugar sem nenhuma sombra, um lugar 
onde transborda a luz da manhã eterna. A luz branca torna-se tão brilhante 
que se transforma numa luz purpúrea, numa tonalidade prateada e dourada. 
A luz da eletricidade é a luz do amor. Os relâmpagos faíscam quando a 
eletricidade positiva se une com a eletricidade negativa. Do mesmo modo, a 
natureza interna de Deus e a sua forma externa unem-se e manifestam-se 
como um relâmpago. O relâmpago é a luz do eterno amor verdadeiro. Essa 
é a essência da vida eterna.Temos de atingir essa meta final. (292-265)  
  


Seção 3. O Valor da Vida Terrena 


3.1. A Terra como o Lugar da Colheita dos Frutos do 
Amor 
A vida terrena tem uma importância absoluta. Você tem que saber quão 
importante esta Terra é. Os Cristãos pensam que podem ir para o Céu sem 
prestar atenção a este mundo, não pensam? Contudo, isto é uma ilusão. O 
homem tem que aperfeiçoar-se nesta Terra. Você tem que saber o valor da 
vida terrena. Abra os olhos para a importância da vida terrena. A sua vida 
terrena será refletida no eterno Mundo Espiritual em todos os momentos. 
Tudo são sementes. As sementes que semear aqui produzirão fruto no 
mundo do Céu. Assim, tem que semear sementes perfeitas. Uma vez mais, 
você tem que compreender a importância da vida terrena. (232-322) 
 
As pessoas na Terra têm um corpo, mas tudo nas suas vidas é limitado. Os 
espíritos não têm corpo, mas vivem no mundo infinito. As pessoas nesta 
Terra têm corpos, mas este não é a sua morada eterna. Deste modo, um 
número infinito de pontos de contraste pode ser encontrado entre o homem 
da Terra e os espíritos, quando os colocamos lado a lado. 
Quando observamos as bases comuns entre os homens da Terra e os 
espíritos, verificamos que tanto a vida terrena, como a vida dos espíritos, 
são unicamente uma metade do todo. Assim cada parte só pode realizar a 
metade da sua vida. Então como pode cada fruto do corpo e espírito produ-
zir um fruto completo? Um fruto completo pode ser produzido aperfeiçoan-
do-se a vida terrena antes do corpo físico se separar do espírito. Problemas 
surgem quando o espírito chega ao Mundo Espiritual antes de estar comple-
tamente maduro. (293-256) 
 
As sementes de um fruto têm que assimilar e condensar todos os períodos 
de tempo, tais como a esfera do tempo e a esfera do espaço-tempo. A 
semente, raiz, caule, e frutos encontram-se todos lá. A flor e fruto estão 
também incluídos. Assim, devemos nos tornar pessoas que podem começar 
a vida deste modo. Só então podemos dizer que Deus nos pertence, cen-
trado no amor. Ninguém fará objeção a isto. (137-330) 
 
Qual é a finalidade da vida humana? É produzir o fruto de amor. Quando os 
frutos da vida dessa pessoa entram no armazém do Reino dos Céus, Deus 
deve dizer, “Não, não gosto disto!”? Onde quer que vá, o fruto de amor diz, 
“Oh, não me importo de ser posto em qualquer lugar deste universo.” Quão 
valioso se pudermos pensar que este fruto de amor pode permanecer no 
centro de tudo à sua volta, mesmo quando é colocado no armazém secreto 
do Reino dos Céus? Uma vez que foi semeado em amor, não deveria ser 
colhido em amor? (139-219)  
 
Por que sou valioso? Sou valioso porque herdei a tradição de amor. O amor 
é precioso e eu sou valioso porque permaneço no centro do universo, na 
posição de herdar a tradição da essência de todas as forças ideais neste 
universo. Sou valioso porque sou originado desse amor e estou ligado a ele, 
e devido a isso posso produzir este fruto de amor aumentando-o. Você sabe 
por que tem que se respeitar e ter devoção aos seus pais? Por que suas 
raízes têm que ser profundas. Estou a falar acerca das raízes verticais. 
(166-217) 
 


A mente e corpo de um homem e mulher centrados no amor de Deus têm 
que formar um ângulo de 90 graus e estar em equilíbrio com a linha vertical. 
Quando um homem e mulher normais emergem e são polarizados para o 
leste e oeste como seres viventes enraizados no amor de Deus, o fogo será 
imediatamente aceso e trovões e relâmpagos irromperão na natureza 
original do universo. Quando isso acontece o homem, a mulher e Deus são 
reunidos em um turbilhão de felicidade. Quem os separará? O homem? A 
mulher? Mesmo Deus não poderá se desembaraçar disto.  
Com base neste amor que é o padrão da natureza original da humanidade, 
o coração do homem e da mulher, são enraizados, e esta flor de amor 
desabrocha e os frutos são produzidos através do amor. Através do ideal 
esférico estabelecido através das leis da circulação, o amor desenvolve-se 
e avança para o mundo na forma de uma espiral. Amém! Tente pesquisar o 
que tudo isto significa. (173-109) 
 
Como se transmite a vida? É através de um corpo vivo ou do sangue? 
Conhecemos a palavra “linhagem de sangue” mas não existe tal coisa como 
“linhagem de vida” ou “linhagem de amor”. A vida emerge através da com-
binação de sangue. Pela combinação de sangue de um homem e de uma 
mulher, uma vida é produzida. Quando essa vida é investida produz o fruto 
como a entidade do amor. Então o que acontece? O sangue e vida de 
minha mãe e o sangue e vida de meu pai, através do amor, produzem fruto 
em mim. O amor dos seus pais está dentro de si. Portanto, sem minha mãe 
e meu pai não há nada que eu possa afirmar acerca de mim mesmo. (225-
52) 
 
Eu sou o fruto de amor. Neste fruto, estão contidas todas as coisas que 
combinam a raiz, tronco, ramos, flores e brotos centrais através de milhares 
de anos de história. Assim, acompanhar esse fruto é o mesmo que carregar 
a história consigo. Quando você planta esse fruto, essa história pode ser 
sucedida em qualquer lugar. Através do que isto é possível? Através do 
amor. O fruto está ligado através do amor entre um homem e uma mulher, o 
amor entre o sujeito e objeto. Conseqüentemente, aquele que viola este 
amor tem que ir para o inferno, porque é a pessoa mais licenciosa que 
destrói a ordem do universo. (226-53) 
 
O amor da relação entre pai e filho amadurece o amor da mãe para com o 
filho, e o amor do filho para com a mãe. Quando estes dois tipos de amores 
maduros emergem, Deus desejará colhê-los. O dono deste amor é Deus, e 
por essa razão é produzido na mãe o fruto do amor para com o seu filho 
bem como no filho é produzido este fruto também, que vem a amadurecer 
no amor para com sua mãe. 
Poderia Deus tomar deste fruto aperfeiçoado para comê-lo, ou, o tomaria 
para aperfeiçoar o amor? Depois de Deus, o criador, ter criado Adão e Eva, 
como um pai, Ele queria amadurecer esse fruto para os seus filhos, ao 
mesmo tempo que seus filhos amadurecessem esse fruto para com Ele. 
Deus queria aperfeiçoar ambos os frutos. Portanto, podemos dizer que 
Deus pode colher e ter ambos os frutos através deste processo. (222-309) 
 
Nascemos e vivemos no amor de Deus, geramos filhos, chegamos ao 
destino do amor, e regressamos a Deus para viver com Ele pela eternidade. 
Por outras palavras, a nossa vida começa no amor, amadurece no amor, e 
é colhida como o fruto do amor. A morte de uma pessoa significa a colheita 
deste fruto de amor. 
Porque recebemos amor paternal, partilhamos amor entre esposo e esposa, 
e amamos os nossos filhos, o amor de Deus e todas as coisas semeadas 
no mundo interno do amor podem produzir fruto através da nossa vida, e 
ser colhidas quando vamos para o outro mundo. Portanto quando nos 
unimos completamente em amor passamos a assemelhar-nos a Deus. 
Quando um casal se une, cumpre completamente estas três fases e vai 
para o Mundo Espiritual, este torna-se eternamente, perante o Deus que é o 
eterno sujeito, um Deus co-relativo. Isto acontece quando um casal morre 
centrado no amor verdadeiro. Assim, o homem começa a sua vida com 
Deus e termina a sua vida no seio de Deus. (298-311) 
 
Se o fruto de amor tivesse sido colhido e colocado num armazém, o Céu 
teria sido estabelecido, e nós teríamos nos tornado uma família celestial, 
uma nação celestial e um povo celestial. Contudo, a meio caminho, este 
fruto foi estragado, caiu no chão e tornou-se completamente mau; assim 
nos tornamos uma família do inferno e um povo do inferno. Chamamos este 
incidente de: a Queda. O homem caiu. Caímos e vivemos no inferno. Embo-
ra odiemos admiti-lo, temos que reconhecer estes dois fatos. O homem 
devia colher os frutos do amor e ir para o armazém do Reino dos Céus no 
Mundo Espiritual, mas em vez disso está a apodrecer no armazém do 
inferno porque caiu. (282-15) 
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Crianças, irmãos e irmãs, casais e pais todos caminham para um ponto, 
produzir frutos. Seu ponto fixo é estabelecido com base no amor verdadeiro. 
O coração de uma criança, o coração de um irmão ou irmã, o coração de 
um esposo e esposa, e o coração de um pai estão ligados com base no 
amor verdadeiro. Isso é o ponto focal. O espírito e o corpo físico podem ser 
aperfeiçoados através da união com Deus em amor. Deste ponto os pais 
surgem e geram filhos. Deus deu-nos filhos como uma dádiva para que Ele 
pudesse sentir de novo o que sentiu no tempo da criação. (244-310) 
 
O Mundo Espiritual é um armazém que guarda os frutos do amor verdadeiro. 
Até hoje, os frutos do amor verdadeiro nunca foram produzidos. Uma vez 
que estou a falar, pela primeira vez, acerca do termo amor verdadeiro e dos 
seus frutos, eles não podem ser encontrados no Mundo Espiritual. Assim, 
quão maravilhoso é o meu ser? (245-172)  
 
São as mulheres e não os homens, que entram em contacto com todas as 
coisas que acontecem no seio da família. Os homens permanecem no 
centro e não tocam em nada, mas as mulheres tocam em tudo. O que é que 
isto significa? Significa amar a Terra e o universo. Quanto mais elas fazem 
isto, tanto mais o amor penetra. O foco está na seiva – o núcleo do universo. 
Portanto, o marido preenche a mulher de energia amando-a de modo abso-
luto. Tal família pode entrar no armazém de Deus no Céu. O que é o arma-
zém do Céu? O Céu é o armazém onde Deus guarda os frutos bem madu-
ros do amor. (244-120)  
 
O mesmo se passa com o amor. O amor só pode estar em equilíbrio se 
existir como as quatro estações. Se o calor se prolongar, o frio também se 
prolonga. Conseqüentemente, na vida de casal centrada no amor, existe o 
outono, o verão, a primavera, e o que mais? Deve existir o Inverno. Só 
quando puder digerir tudo isto, você poderá erguer a cabeça no Mundo 
Espiritual. (223-180) 
 
O pai não devia sentir vergonha de chamar ao seu próprio pai de pai e 
muito menos sentir vergonha de chamar os seus filhos e filhas: “Ei criança-
da!”. Estes filhos e filhas por sua vez não devem sentir vergonha de chamar 
o seu pai e avô. Em quê deveriam centrar-se para não sentirem vergonha? 
Só porque o pai tem dificuldade em ganhar dinheiro e depende do avô, não 
significa que tenha falhado a sua responsabilidade.  
Não se pode censurar o pai por não ganhar dinheiro ou por não ter dinheiro. 
Por quê? Porque o conhecimento, dinheiro ou poder não são transmitidos 
pelas relações de sangue, amor e vida. O que é transmitido então? O amor! 
O fruto é produzido através do amor. O fruto da vida é produzido através 
desse amor e a linhagem é ligada através desse amor. O fruto não é produ-
zido pelo dinheiro. (213-190) 
 
Por que é que Deus criou o Céu e a Terra? Quando pensamos acerca do 
problema, centrados em quê Deus, o homem e este mundo criado estabele-
cem uma relação, podemos ver que não é no conhecimento, poder ou 
dinheiro. A relação é estabelecida por causa dos laços de amor.  
Conseqüentemente, todos vocês nasceram por causa do amor. Vocês 
nasceram por causa do amor; viveram centrados no amor; e vão para o 
mundo da frutificação do amor, o mundo do fruto do amor. Qual é o mundo 
do fruto do amor? É o Mundo Espiritual. O Mundo Espiritual é o lugar para 
onde vamos – o lugar onde colhemos os frutos do amor. O Mundo Espiritual 
é um lugar onde somos avaliados com base no conteúdo do amor em que 
vivemos em uma vida verdadeira. Então quando perguntamos a nós pró-
prios quem é o dono, e quem pode avaliar isto, podemos dizer que é Deus. 
(214-8)  
 
Vocês têm que se tornar as sementes do amor. Esta é a conclusão. Quando 
se tornam as sementes do amor - do amor verdadeiro - poderão avançar 
para além da esfera unificada das eras históricas, através da religião. Com-
preendem? É a semente. A semente tem ou não tem raiz? Tem ou não tem 
tronco? Tem ou não tem ramos? Tem ou não tem flores? Tem ou não tem 
fragrância? Tem ou não tem néctar? Tem ou não tem frutos? Tem ou não 
tem vida? Tem tudo. 
Então, todos vocês se tornaram sementes? Analisemos agora as eras da 
história. Sob o ponto de vista da climatologia, a Antiguidade pertenceu às 
regiões tropicais, a Idade Média pertenceu às civilizações da zona tempera-
da. O vento frio da Sibéria para as zonas frígidas... Quando a história revol-
ve à volta das quatro estações, demora um período de 60 a 70 anos. O 
período atual é o período de desenvolvimento através do mundo inteiro. 
(182-90)  
 


Quão esplêndidos são os seres humanos? Os seres humanos conduzem 
esta orquestra de amor, e o fato de nos alimentarmos dos reinos animal e 
vegetal, onde o amor mantém o universo inteiro centrado em toda a vida 
pulsante, significa então que vivemos da frutificação do amor. O homem 
vive desses frutos. Mesmo que reste só uma fatia de pão no refeitório 
quando você come, deve-se pensar: “Este pão passou por um número 
interminável de mãos através do mundo para chegar aqui. Teve que passar 
por inúmeros meios de transporte e vencido grandes dificuldades para 
chegar aqui. Ele foi feito e foi-me dado como o fruto dos esforços de muita 
gente, e como fruto do seu amor. Como o dono do amor, devo comê-lo 
pensando nele como se fosse o meu companheiro.” 
Contudo, aqueles que não gostarem dele estão sujeitos a adoecerem. 
Aqueles que gostarem por certo afastam a qualquer doença. O que você 
acha? Os eremitas taoístas com poderes sobrenaturais que comeram o 
fruto do mundo com amor eram seres humanos! Chegamos então à conclu-
são que as pessoas que podem amar centrados no conceito de ingerir e 
assimilar os frutos do amor, comendo-os com gratidão numa posição de 
concordância com o denominador comum do amor essencial de Deus, não 
adoecerão. (217-307) 
 


3.2. A Terra é um Centro de Produção para as Pessoas 
do Céu 
O planeta Terra é a fábrica que pode produzir o povo do Reino dos Céus. 
Não há geração de pessoas no Mundo Espiritual. A geração tem lugar na 
Terra. A Terra na qual vivemos foi criada para se tornar a fábrica que pro-
duz o povo de Deus. Então por que é que Deus dividiu Adão e Eva, e permi-
tiu a queda pela qual eles ficaram dessa forma e com essa aparência... ? A 
base para a reprodução não pode existir na posição vertical de Deus. (201-
44) 
 
Por que é que Deus criou os seres humanos? Ele precisava de uma base 
horizontal, de uma dimensão plana. Um número interminável de células 
pode dividir-se e emergir da dimensão plana e da forma esférica. Por isso, 
porque Deus precisava dessa dimensão plana, Ele estava a produzir o povo 
do Reino dos Céus através do corpo de Adão e Eva no mundo humano. A 
nossa vida em casal torna-se a fábrica para a produção dessas pessoas. 
Como é possível haver pessoas que sem conhecer estas coisas, tentam 
falar sobre este assunto como charlatões? Estas são completamente cegas 
e mesmo assim armam-se de falácias. No Mundo Espiritual, esse tipo de 
mundo se revelará imediatamente. As coisas que o Reverendo Moon tem 
ensinado serão manifestadas no Mundo Espiritual como uma realidade. 
(233-89) 
 
Por que é que Deus criou Adão e Eva como seres substanciais? O Mundo 
Espiritual é um mundo vertical. Algo vertical não possui uma dimensão 
plana. Não existe multiplicação no Mundo Espiritual. O Céu é um lugar 
ilimitado. Depois de ter criado o Céu, Deus planejou que a família de Adão e 
Eva e a família dos seus descendentes se tornassem a base para a produ-
ção do povo do Céu. A razão pela qual Deus precisava de Adão e Eva num 
corpo físico é porque os filhos e filhas diretos de Deus ocupam só um ponto 
no eixo vertical e assim não têm dimensão espacial. Não existe base para 
multiplicação. Mas quando isto é dividido com base num eixo vertical – 
centralizando-se no leste e oeste, e frente e retaguarda – quando isto toma 
uma forma esférica, vem a se tornar o universo infinito. Surge o espaço 
infinito.  
Deus criou Adão e Eva como uma fábrica sucursal para a geração de 
pessoas para povoar o Reino dos Céus, centralizando-se na família dos 
descendentes de Adão. As suas famílias são as fábricas filiais para a cria-
ção do povo do Reino dos Céus. Adão é a fábrica matriz. Os produtos são 
ainda os mesmos quer se trate da matriz ou da filial. O seu valor é o mesmo. 
(262-229) 
 
O vasto Reino dos Céus é o Mundo Espiritual. É Terra Natal Original, e o 
palácio original. É o palácio original no qual viveremos. Deus criou um vasto 
mundo mas não gera lá os Seus filhos. O espaço infinito é criado quando 
centralizando-se no eixo vertical uma forma esférica é gerada a partir frente 
e retaguarda, e esquerda e direita. Nestas condições um espaço como o 
universo é criado. Como este espaço é enorme, uma grande quantidade de 
pessoas são geradas e passam para o Reino dos Céus. As filiais que pro-
duzem o povo do Reino dos Céus são as suas famílias. (261-220) 
 
Não há reprodução no Mundo Espiritual. A Terra é o centro de produção 
para o povo do Céu, porque Deus não pode reproduzir numa posição verti-
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cal. Por isso, Deus precisa de uma dimensão plana. Deus criou Adão e Eva 
como uma entidade substancial de modo a multiplicar as pessoas da sua 
nação. Elas são o filho e filha do Reino dos Céus, não são? Se o terceiro e 
o quarto filhos que fazem parte do direito colateral dos filhos mais novos 
unirem-se, eles se tornarão o povo do Reino dos Céus, herdando o direito 
de realeza da corrente principal da linhagem direta nos mundos físico e 
espiritual. (229-349)  
 
Este universo é um museu do amor. O homem é o ser que deve se tornar o 
rei deste museu.  
Os mundos mineral e vegetal multiplicam-se todos com base nos elos de 
amor. Sem amor a história pára. Ela pode continuar porque existe multipli-
cação. Por conseguinte, o homem e a mulher se casando devem então ter 
filhos, caso contrário não podem encontrar o seu lugar no Mundo Espiritual. 
Quando um bebê nasce, ele torna-se o presente que você oferece a Deus 
quando vai para o Mundo Espiritual. Sem esse presente você não poderá 
nem sequer mostrar sua face.  
Ao irem para suas Terras natais, do que poderão se orgulhar perante seus 
pais? Se orgulharão da boa educação que deram aos seus filhos. Será a 
mesma coisa quando forem ao Mundo Espiritual. Quando se vai perante 
Deus, não existe presente mais importante do que educar filhos de Deus, o 
povo de Deus nesta Terra e trazê-los consigo. Dinheiro, poder, e conheci-
mento não são importantes. (229-15) 
 
A Terra é um centro de produção dos descendentes reais do Reino dos 
Céus, do povo do Reino dos Céus. Portanto, o Reino dos Céus é um mundo 
infinito. Aqueles que tiveram muitos filhos na Terra, e desenvolveram a sua 
capacidade de amor, tendo digerido e unido todos os tipos de pessoas no 
norte, sul, leste e oeste; frente e retaguarda; direita e esquerda; e acima e 
abaixo através do amor, terão um escopo de atividade ampliado no Mundo 
Espiritual. (209-99)  
 
Você não encontrará um centro de produção no Reino dos Céus. Por que é 
que Deus criou os seres humanos? Porque não existe multiplicação numa 
posição vertical. Só existe um ponto na posição vertical. Quando Deus tenta 
amar nesse ponto, dessa posição vertical, Ele não pode multiplicar. Não 
existe multiplicação no Mundo Espiritual. É por isso que Deus precisa de ter 
a posição horizontal de 360 graus. No mundo horizontal há muitos lugares 
para se reproduzir no norte, sul, leste e oeste.  
Quando os homens e mulheres vão para o Mundo Espiritual tornam-se num 
só e começam a assemelhar-se a Deus. Mais tarde eles vêm a “endeusar-
se”. Tem que se assemelhar a Deus. Dizemos que Deus tem características 
duais, não é verdade? As características duais de Deus tiveram origem no 
amor. Através da frutificação do amor regressamos ao Deus original porque 
mesmo Deus se sentirá só se estiver só. (206-137) 
 
Você pode ou não ter filhos no Mundo Espiritual? Por que é que não pode-
mos ter filhos no Mundo Espiritual? O Mundo Espiritual é um mundo vertical. 
É um mundo que forma um círculo centrado em Deus e por isso, não é 
necessário ter filhos lá. Por precisar de uma base horizontal Deus criou o 
homem, o corpo físico. 
Então por que é que as pessoas praticam o controle de Natalidade? É 
devido ao decreto celestial que estipula que a linhagem má não deve conti-
nuar a multiplicar-se. Pense nisso. Tenho a certeza que há hoje muitas 
pessoas que não sabem quem é o pai do seu filho. Todos os dias, todas as 
semanas as mulheres encontram homens diferentes. Quando pensamos 
nisto não há palavras para descrever a sujeira desta situação. Pense no que 
aconteceria se estas pessoas tivessem filhos. Por isso há gente que precisa 
praticar o controle de Natalidade. (205-97) 
 
Que tipo de lugar é esta Terra? Não existe multiplicação no Mundo Espiritu-
al. Você poderá verificar isso por si próprio. Não há multiplicação. Se for 
para o Mundo Espiritual sem filhos, não terá filhos lá também. Deve-se ter 
filhos aqui na Terra e em seguida ir para o Mundo Espiritual. Só então 
poderá participar na esfera do coração que representa o ideal da criação 
centrada no coração de Deus, e viver sentindo a estimulação do amor.  
É por isso que você só pode ir para o Mundo Espiritual depois de ter filhos. 
Também não poderá ira para lá sem antes ter amado o seu companheiro. O 
casamento e a produção de filhos são uma regra absoluta no Mundo Espiri-
tual. (264-150)  
 
Que tipo de lugar é o Mundo Espiritual? Você não pode ter filhos no Mundo 
Espiritual. A Terra é o lugar onde se pode produzir os habitantes da nação 
do Mundo Espiritual. Por quê? Deus existe como um ser vertical. Algo 
vertical só pode existir num ponto porque não existe a dimensão espacial.  


O vertical precisa se unir ao horizontal para manifestar seu valor. O vertical 
precisa do horizontal e o horizontal precisa do vertical. Isto tem a sua base 
no princípio de viver para o próximo. Por que é que o vertical existe? Para o 
horizontal. É esse o ideal original da criação. O vertical foi criado para o 
parceiro horizontal. Só através desta lógica podemos estabelecer um siste-
ma sem contradições. (252-114)  
 
A produção não é possível no Mundo Espiritual. Ela é realizada em uma 
base horizontal. Conseqüentemente, é impossível expandir essas numero-
sas bases horizontais e encher esse vasto mundo – o Mundo Espiritual é 
um mundo infinito – através de raças e nações numerosas a partir de tribos 
numerosas, só com uma ou duas pessoas.  
As pessoas produzidas pela expansão mundial da base familiar horizontal 
têm que se tornar perfeitas aqui na Terra. O Céu é a Terra Natal para 
aqueles que organizam um indivíduo, família, tribo, nação e mundo perfeitos 
que Deus deseja – para onde vão viver depois da sua vida na Terra, todos 
aqueles que viveram como a família de Deus em todas as partes do mundo. 
Uma vez que tiveram a sua origem em Deus, regressam a Deus. O lugar de 
regresso é o Mundo Espiritual. (245-188) 
 


3.3. O Direito de Propriedade no Mundo Espiritual é De-
cidido Aqui na Terra 
O que é que Deus criou? O Deus vivo, quis deixar aqui na Terra os seus 
filhos. Portanto, mesmo que eu vá perante Deus no Mundo Espiritual, se 
deixar na Terra filhos do Deus vivo, posso também permanecer na mesma 
posição que Deus. Esse, na verdade, é o significado do mandamento bíblico, 
de crescer, multiplicar-se e encher a Terra. Que legado é que você está 
pretendendo deixar? Não permanecerá nada mais do que viver com a sua 
esposa em alegria e ter filhos. (146-223) 
 
O que os senhores têm feito desde que entraram na Igreja da Unificação? 
Não é isto um problema sério? Quantos anos trabalharam para a Igreja da 
Unificação, agora que passaram dos cinqüenta anos de idade? A quantas 
pessoas deram testemunho desde então? A quantas pessoas deram teste-
munho durante um ano? Isto é um problema sério. Quando forem para o 
Mundo Espiritual a suas esferas de influência serão determinadas pelo 
número de pessoas do Reino dos Céus que trouxeram consigo para o 
Mundo Espiritual. Isto será a propriedade que terão. Suas eternas proprie-
dades. Chegou finalmente o tempo para investigar estas coisas. O tempo 
chegará em que finalmente milhões de pessoas receberão testemunho num 
só dia. 
A Igreja da Unificação tem um conteúdo magnífico. Olhem para o mundo! 
Quantas pessoas estão flutuando no espaço sem ter a que se apegar como 
loucas, agonizando-se sobre se devem viver ou morrer, fazendo perguntas 
quanto a viver ou morrer e cometendo suicídio? (218-227, 19/08/1991) 
 
Quando você entrar no Mundo Espiritual, quanto maior for a sua capacidade 
para amar, tanto mais pessoas quererão estar com você. Tal pessoa será 
respeitada no Mundo Espiritual. Se milhares e milhares de pessoas rodea-
rem essa pessoa, dizendo, “Eu gostaria de viver com esta pessoa,” ela será 
uma pessoa rica com uma porção adicional de território. Assim, quando 
você passa diante do portão da casa de tal pessoa, não pode dizer que não 
entrará. Uma pessoa que plantou tantos corações de amor que obrigarão 
muitas pessoas a entrar na sua casa não permitirão que elas só passem à 
sua porta, torna-se o padrão de caráter no outro mundo, e o palco onde 
estas relações de amor se fizeram será o seu direito de propriedade no 
Mundo Espiritual. (205-347) 
 
Não existe nada peculiar acerca de pessoas ricas no outro mundo. Aquelas 
que dedicaram muito por amor são ricas. Há doze milhões de pessoas, só 
em Seoul, à espera de dar a bênção a você. Por que não se associa à elas? 
Tem que visitá-las e dizer-lhes que orará pelas bênçãos delas. Quando os 
cães ladrarem para si, deve-se pensar, “Vocês são cães que não sabem 
receber bênçãos. Eu carrego todos os pacotes de bênçãos da vossa casa. 
Sou um ímã. Sou um positivo perfeito que atrai todas as bênçãos. &&& 
Removerei todos os elementos negativos de satanás e deixarei somente os 
seus elementos positivos. Uma vez que estes elementos positivos perten-
cem só ao domínio satânico, eles só poderão ocupar o inferno.” (205-
347)&&& 
 
Para poder passar pelos doze portões de pérolas no Mundo Espiritual, o 
problema consiste em saber quantas pessoas do Reino dos Céus você 
restaurou nesta Terra e removeu-as de satanás. Tem que derramar lágri-
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mas, suor, e sangue para conseguir isso. Centrado no coração de amor 
verdadeiro da recriação, tem que investir mais do que o pai de uma pessoa 
satânica, mais do que o seu marido, mulher e filhos, e percorrer um curso 
onde as suas lágrimas, suor e sangue se misturem. De outro modo, estas 
pessoas não poderão ser reivindicadas como pertencentes ao Reino dos 
Céus. Deve se estar ciente que em proporção a este número, serão deter-
minadas todas as condições necessárias para estabelecer a posição de 
glória no outro mundo pela qual se faz próximo a Deus. (211-252) 
 
Quando for para o Mundo Espiritual no futuro, não levará dinheiro consigo 
nem o nome da Igreja da Unificação. Mesmo que diga que era um diretor 
regional, não vale de nada. O que deve se fazer de agora em diante, e 
antes de lá entrar, é criar muitos filhos e filhas de Deus que Ele possa amar. 
As pessoas só podem ter um número limitado de filhos. Todos podem fazê-
lo. O que temos de completar, nesta altura, no processo de restauração? 
Neste mundo satânico, ao criar-se muitos filhos e filhas que Deus possa 
amar, essa obra liga-o aos seus antepassados e abre o caminho que os 
liberta. Este é o presente mais importante que é possível se obter no curso 
da restauração. Compreende o que estou lhe dizendo? É um presente. 
(1992.4.15) 
 
Só comer, viver e criar filhos e filhas não conta muito quando se vai para o 
Mundo Espiritual. Portanto, temos que encontrar as pessoas do Reino dos 
Céus. Elas lhe pertencerão no Reino dos Céus.  
Assim, temos que assimilar rapidamente os 5 bilhões de pessoas deste 
mundo. Se rapidamente as assimilarmos, todos os espíritos no Mundo 
Espiritual serão ressuscitados através da ressurreição da volta. Se o direito 
de primogenitura do primeiro filho do lado satânico, for invertido e Adão vier 
a receber o direito de primogenitura do primeiro filho, o arcanjo se submete-
rá a Adão e o seguirá. Não é verdade? Se o arcanjo permanecer na posição 
de obediência absoluta, ele passará para o domínio do amor de Deus e de 
Adão. Assim, ele naturalmente seguirá Adão para o Céu. Esse é o princípio. 
(15.4.1992) 
 
Vocês não têm que sentir orgulho pelo fato de já estarem há muitos anos na 
igreja. O que importa é quantos diretores regionais você educou, quantas 
pessoas abençoou, e quantas pessoas ligou à tribo e linhagem do Verdadei-
ro Pai. Isto é um problema sério. O Bo Hi Pak, Chung Hwan Kwak, e Jung 
Ok Yoo, que se tornaram meus parentes, estão aqui, mas isso não significa 
que tenham cumprido tudo isto. Mais do que isso, deve-se expandir rapida-
mente a esfera do seu messias tribal milhares de vezes estabelecendo ao 
povo do Reino dos Céus que não se envergonhem perante a era histórica 
que se aproxima. (1992.4.15) 
 
Não deixem o tempo passar a esmo. Somente quando criarem e educarem 
filhos durante a idade da juventude, poderão estabelecer uma fundação de 
que se poderão orgulhar perante a história. Se não tiverem tais resultados 
de que se orgulhem perante a história, poderão juntar-se ao grupo de sua 
família e cidade, mas não da nação. Para entrarem na nação, terão que ter 
resultados que possam permanecer na tradição histórica. É por isso que 
toda a gente deseja deixar um legado para a nação, para o mundo, e para o 
Céu e Terra. É a mesma lógica. 
Assim, vocês têm que compreender claramente o conceito de que a finali-
dade da sua vida inteira é o estabelecimento de seu direito de propriedade. 
É por isso que no curso da vontade de Deus, vocês não podem desistir 
mesmo que não gostem (1992.4.15)  
 
O que é que Deus faz? Ele está salvando o mundo. Quando vocês forem 
para o outro mundo, descobrirão que as realizações de todas as pessoas de 
alto nível que entraram lá, são as suas realizações na Terra. Que tipo de 
lugar é a Terra? É a fábrica de produção dos cidadãos do Reino dos Céus. 
O Reino dos Céus é imenso. É infinito. Um número incontável de pessoas 
viveram na Terra nos últimos cem milhões de anos, mas o Mundo Espiritual 
é tão vasto que vocês nem sabem onde todas elas estão. Mesmo que cada 
pessoa gerasse 100 filhos, o Reino dos Céus é tão vasto que nunca existiria 
superpopulação. O outro mundo pode acomodar qualquer número de pes-
soas. Assim sendo, se faz necessário fazer o controle de Natalidade? 
Quando vocês forem para o Mundo Espiritual, a questão é quantos cida-
dãos do Reino dos Céus vocês criaram e conduziram para lá. 
Vocês deviam saber que quando conduzem muitos filhos e filhas verdadei-
ros ao Reino dos Céus, estes vem a se tornar como os seus direitos e 
interesses, tornam-se o material para estabelecer as diferentes classifica-
ções com que se é honrado no Mundo Espiritual. (202-40, 01/05/1990) 
 
 


Mais importante do que comer é colher as pessoas do Reino dos Céus. E 
isso nós não estamos fazendo muito bem. Pensem nisso. Isto é a nossa 
tarefa principal e a ocupação mais importante das pessoas que vivem na 
Terra. Entre as coisas que vocês devem fazer na vida, nada é mais impor-
tante que isso. Todas as realizações como trabalhar numa empresa, pro-
gredir na carreira, ou acumular dinheiro neste mundo, desaparecerão. Não 
importa quanto dinheiro acumulem, não terá utilidade no outro mundo. 
Coisas materiais e conhecimento não são necessários no outro mundo. 
Mesmo que não tenham aprendido, compreenderão imediatamente no 
vosso coração. Saberão tudo dentro de uma semana. (1992.4.15)  
 
Mais tarde, quando forem para o outro mundo, o que dirão a Deus que tem 
guiado a história da restauração e que labutou até este dia à procura de 
Adão? Não procurou Ele o Adão perfeito, desde o tempo da criação até o 
tempo presente? Agora todos vocês sabem o princípio. Ele é a arma para 
salvar milhares e dezenas de milhares de pessoas.  
Até o presente, Deus não podia ensinar ao homem. Para aliviar a angústia 
de Deus de guiar a providência na falta do saber, temos que trabalhar na 
Terra mais do que Ele trabalhou. Temos o caminho para iluminar e trazer 
centenas e milhares de Adões através do princípio. Pensem nisto. Em que 
outro lugar podemos realizar um trabalho mais importante do que este? 
(1992.4.15) 
 
Quantos filhos e filhas vocês criaram, que poderão ser levados através de 
vocês para o Mundo Espiritual? Não existe mais nada que devam fazer a 
não ser isto. Mesmo que tenham centenas de milhões de dólares e vivam 
rodeados de riquezas, tudo isso desaparecerá. Devem investir todos os seu 
meios materiais, conhecimento, e até as suas vidas, até mesmos suas vidas 
decaídas. Um a um estes devem ser investidos nisso. À medida que o 
investimento se acumula, o seu valor aumentará em proporção. (1992.4.15) 
 
O Céu é um mundo infinito. Contudo, tem que existir uma ponte que possa 
ligar-nos a este através do coração de amor. À medida em que alguém mais 
espalha ao redor do mundo a quantidade de pessoas para as quais deu 
testemunho, surge para esta, no Mundo Espiritual, um caminho mais amplo 
de possibilidade de trânsito. Todo mundo desejará ter uma relação, uma 
afinidade com está pessoa.&&& Equipando-vos com um tal sistema de 
pensamento na Terra, vos ligará a tudo no Mundo Espiritual. (230-25) &&& 
 
É grande a essência interna do amor de uma pessoa que criou muitos filhos. 
Quando ela vai para o Mundo Espiritual, esta essência irá com ela. Nada 
mais será necessário. Dinheiro, fama e riqueza deste mundo não são uma 
bênção. Quando cria filhos, estes se tornam o seu mundo centrado nas 
quatro estações e nos quatro pontos cardeais, a Terra harmonizar-se-á 
convosco e tornar-se-á plana. Vocês podem sentir alegria quando estão 
numa posição em que podem livremente ir ao norte, sul, leste e oeste, mas 
se não puderem permanecer nessa posição serão sempre parciais. (233-
247) 
 
Esta Terra é o centro de produção infinita para as pessoas do Céu. Nin-
guém conhecia este fato. O curso de vida do casal original na vida nesta 
Terra, é o curso no qual produzem-se filhos para serem pessoas do Reino 
dos Céus, e os educa para se tornarem perfeitos. Quando um bebê nasce, 
ele torna-se o presente que você oferece a Deus quando vai para o Mundo 
Espiritual. Sem esse presente você não poderá nem sequer mostrar sua 
face.  
Ao irem para suas Terras natais, do que poderão se orgulhar perante seus 
pais? Se orgulharão da boa educação que deram aos seus filhos. Será a 
mesma coisa quando forem ao Mundo Espiritual. Quando se vai perante 
Deus, não existe presente mais importante do que educar filhos de Deus, o 
povo de Deus nesta Terra e trazê-los consigo. Dinheiro, poder, e conheci-
mento não são importantes. (229-15)  
 
Os pais com muitos filhos, por terem muitas pessoas para amar, ao irem 
para o Céu, poderão livremente encontrar qualquer pessoa em todas as 
direções. Não existe, entre as mulheres que deram a luz a muitos filhos, 
uma mulher maldosa. Por quê? Porque ela tem a mente de uma mãe que 
ama os seus filhos, e comparando, pensa acerca dos outros como um dos 
seus próprios filhos ou filhas. Deste modo, ela permanece numa posição 
onde pode automaticamente elevar-se para uma situação de amor em meio 
a sua esfera de vida. Aqueles que criaram muitos filhos ocupam a posição 
mais elevada no Mundo Espiritual. (239-156) 
 
Como messias tribais, todos vocês têm que multiplicar muitos cidadãos do 
Céu. Essa é a coisa mais valiosa, e a expectativa de suas vidas. Isto será 
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seu precioso direito de propriedade. Nunca existiu uma pessoa assim no 
Mundo Espiritual. Por isso, vocês devem trazer consigo mais do que cem, 
até mesmo milhares de pessoas para que no Mundo Espiritual a um simples 
chamado, muitos amigos possam aparecer à sua volta. (227-208) 
 
Todos vocês têm que, de forma admirável, criar bem seus filhos nesta Terra, 
antes que possam deixá-los e irem para o Mundo Espiritual. No futuro os 
vossos filhos também irão para o Mundo Espiritual onde se tornarão os 
cidadãos dos Céus. Quando vocês pensam no número de pessoas que 
ofereceram como cidadãos dos Céus, isso se tornará o caminho da nobre 
glória no mundo eterno, embora tivesse sido uma tarefa árdua. (218-319) 
 


3.4. A Nossa Vida Física na Terra é Registrada Minucio-
samente 
Tanto seu espírito como seu corpo têm que ser transparentes como cristal 
durante a vossa vida. Só assim não terão problemas no Mundo Espiritual. 
Não podem entrar no Céu se tiverem qualquer tipo de imperfeição e é por 
isso que a sua vida na Terra é importante, visto que vão para o mesmo nível 
no Mundo Espiritual do que o da sua vida terrena. Ninguém está imune a 
esta regra. Você própria se faz transparente e tudo de si é exposto para que 
seja visto. Compreendem? (294-26) 
 
No Mundo Espiritual, havendo um certo Sr. Kim, ao aperta-se algumas 
teclas, em um tac, tac, tac buscando por Sr. Fulano Kim, toda a história da 
vida dele aparecerá em instantes. Uma vez que esse mundo transcende 
espaço e tempo, a vossa intuição apreenderá isto rapidamente. É algo que 
não se pode evitar. Conseqüentemente, a vossa consciência é o registro da 
vossa vida física para levar para o mundo eterno e, tal como num computa-
dor, tudo está registrado em ordem. 
Tudo, sem exceção, está gravado lá. (275-36) 
 
Cada ação, cada expressão de uma pessoa, estão gravadas do mesmo 
modo que numa fita de vídeo-cassete. Como poderão esconder isto no 
Mundo Espiritual? Não poderão esconder a mente e do mesmo modo, não 
poderão esconder este registro. O Mundo Espiritual, onde tudo está exposto, 
é mais superficial do que a mente. Não há necessidade de desculpas e não 
é possível fazê-las. Quanto mais abrirem a vossa boca, tanto mais revelarão 
a vergonha do universo. Por conseguinte, não poderão avançar nesse esse 
mundo. Uma era assustadora está se aproximando. (208-37) 
 
A vossa consciência sabe isso. Tal como a vossa consciência sabe, o 
palácio original do mundo da consciência é o Mundo Espiritual, e ela está 
registrada no computador do Mundo Espiritual. Quando se olha para uma 
pessoa, os registros dos seus antepassados se manifestarão à sua frente. 
Todas as coisas que o pai ou mãe dessa pessoa fizeram, quer boas ou más, 
serão reveladas. Tudo o que vocês fizeram durante a vossa vida, será 
revelado num instante, e não em anos. Será revelado num instante e vocês 
saberão tudo num abrir e fechar de olhos. Estamos entrando em mundo 
humano que terá se desenvolvido dessa maneira. (263-127) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual, verão que a vossa vida está com-
pletamente gravada no computador que lá existe. Tudo será revelado. A 
consciência é como um disquete de computador, que é exibido ao mundo 
eterno. Tudo está nesse disco. Ao aperto de um botão, tudo aquilo que 
fizeram durante a vossa vida, desde o tempo em que eram um bebê emba-
lados e amamentados pela mãe, será conhecido através de imagens de 
suas mentes. Este mundo está gravando todos os seus dias para fazer-lhes 
um perfeito julgamento. Esse dia é o dia da vossa morte. Ninguém pode 
mentir em frente ao computador todo-poderoso que avalia as pessoas. As 
imagens do Mundo Espiritual aparecem como sombras das vossas ações 
na vida terrena. Tudo está registrado. (246-188) 
 
Não existe nada que a consciência não saiba acerca daquilo que vocês 
fizeram durante toda a vida. Ela sabe tudo acerca de vocês. Com toda a 
certeza isto vai intacto, para o computador do Reino dos Céus. Saberão 
disto quando forem para o Mundo Espiritual. (218-63)  
 
As pessoas formosas são infiéis e dizem todo o tipo de coisas sem sentido. 
Elas não podem ir para o Reino dos Céus. Mais tarde, quando são viradas 
pelo avesso no Mundo Espiritual, compreendem estas coisas e dizem, 
&&&“Oh! Queria que nunca tivesse sabido”.&&& Vocês sabem quantas 
pessoas há assim? O Mundo Espiritual está cheio de gente que está a viver 


na prisão sob um cerco constante, devido a perderem o amor para satanás. 
(290-17) 
 
A mente dos senhores, suas mentes decaídas também são assim não é? 
Sabem ou não que tipo de pessoa estão sendo durante vida? Não podem 
se iludir. Todos vocês sabem quem são. Apenas fingem que tem boa apa-
rência.  
Tudo será revelado completamente nos Céus ou seja no Mundo Espiritual. 
As suas más ações serão reveladas primeiro e terão que corrigi-las antes 
de entrarem no Mundo Espiritual. Sem isso, não podem lá entrar. Mesmo 
que as outras pessoas tenham os olhos fechados, as vossas, más ações 
serão reveladas, exigindo castigo. Conseqüentemente, terão que receber 
educação intensa até que essas, más ações desapareçam. Devem receber 
treinamento, devem receber disciplina. O Mundo Espiritual, como um todo, 
está agora sendo treinado para criar um sistema educacional centrado em 
Heung-Jin. (287-203) 
 
A consciência não pode ser enganada. Tudo acerca de vocês é gravado 
como numa fita de vídeo-cassete. Quando analisam o modo como viveram, 
encontrarão o vosso número no Mundo Espiritual. Conhecendo já a aparên-
cia do vosso estado de espírito, alguém virá buscá-los. Logo que lá entrem 
receberão um número. Se, por exemplo, seu número for 18, quando se 
aperta o número 18 tudo será conhecido instantaneamente. Desde o tempo 
do seu nascimento até aquele momento, tudo será conhecido num instante 
e não há maneira de se evitar. A sua consciência chorará amargamente. 
Não estão cientes do fato de que, em proporção à intensidade com que isto 
acontece, o vosso destino é freqüentar a fronteira entre o Céu e o inferno. 
Esse mundo não se move à toa. É um mundo matemático que se move pela 
lógica. Por isso se diz que Deus é o rei dos cientistas. O Céu não se move 
de qualquer maneira que lhe agrade. (284-23) 
 
Hábitos persistem pela eternidade, porque são difíceis de mudar, mas 
podem ser mudados na Terra. Vocês podem erradicar os seus velhos 
hábitos estabelecendo novos hábitos que se sobreponham aos velhos. Têm 
que fazer isto agora, porque, senão, isso será um problema quando forem 
para o Mundo Espiritual. Uma vez lá, serão apanhados. (289-208) 
 
Para livrar-se da pele, mesmo a cobra tem que atravessar sua cauda por 
uma fresta usando toda a sua energia e enrolando-se numa árvore tem que 
sangrar para se libertar da pele. Sem passar por um curso irracional, vocês 
não podem seguir o curso racional.&&& Para o ser humano que reconheça 
a queda, é inevitável seguir o curso padrão irracional. Aqueles que unem a 
mente e o corpo, se unem em seguida como um casal e se tornam então 
pais de uma posição de acordo com o princípio, não ficarão enredados por 
condições irracionais. &&&& 
O Mundo Espiritual é um lugar onde vocês podem ser arrastados em mar-
cha ré, devido as condições e acusação decaídas, do mesmo modo que 
uma árvore é arrastada de maneira errada. É evidente que uma árvore deve 
ser puxada pela raiz e não pelos ramos, porque de outro modo será danifi-
cada. Isso torna-se um curso mais difícil. É exatamente o que se torna. 
(285-74)  
 
Não existe perdão no Mundo Espiritual. Mentiras não servirão para nada. 
Todos vocês já viram vídeo-cassete, não é verdade? Ao rirem seus sorrisos 
são mostrados tão como são. Neste caso, o vídeo não pode ultrapassar as 
dimensões de espaço e tempo, mas no Mundo Espiritual transcende o 
tempo. 
Com um clique, a vossa vida inteira é projetada. Quando o gravador de 
vídeo é ligado, ninguém lhes dirá para onde ir e por si só procurarão seus 
lugares. Serão arrastados mesmo sem ter conhecimento e poderão pensar 
que vão para um bom lugar, mas são arrastados constantemente. Uma vez 
lá, permanecerão numa zona triangular. Quando forem lá vão lamentar? Eu 
estou dizendo estas coisas porque conheço o Mundo Espiritual e as coisas 
que estou descrevendo acontecem centradas nele. Todos vocês têm sorte. 
Compreendem? (163-308) 
 
Uma vez que o esboço geral do Mundo Espiritual está apresentado, quando 
vocês compreendem como o mundo depois da morte está ligado a este 
mundo, não conseguirão mais viver suas vidas descuidadamente. Deverão 
estar cientes de quão temerosa é a vida na Terra. As pessoas vivem como 
lhes apetece porque desconhecem o fato de que a sua vida terrena tem 
influência na esfera da vida eterna. (295-127) 
 
Vocês têm que viver uma vida boa enquanto estão na Terra. Devem viver 
com devoção e arrepender-se muitas vezes durante o dia, com base no 
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padrão estabelecido pelo princípio. Estou a pedir-lhes sinceramente que 
vivam de tal modo que não violem a lei celestial 24 horas por dia, desde 
manhã até à noite. (294-26) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual, depois de compreenderem tudo o 
que fizeram, não relatam começando pelo que fizeram bem. Têm que 
relatar primeiro o que fizeram errado, e em seguida o que fizeram bem, ao 
contrário do que fazem neste mundo. Quando lhes perguntam “O que 
fizeram?” as pessoas normalmente dizem “Fiz isto” e escondem as suas, 
más ações. Mas no Mundo Espiritual não é assim. Lá têm que se descrever 
primeiro aquilo que fizeram errado. Essa é a ordem das coisas. Quando 
lhes perguntam o que fizeram, tudo aparece como numa televisão. Têm que 
começar pelo que fizeram mal. Por quê? Porque Caim vem primeiro. As 
coisas, más vêm e aparecem primeiro. Então, o que se segue? Abel é o 
segundo a aparecer, e é comparado com Caim. Quando as são coisas boas, 
o padrão tipo Abel aumenta, vocês reeducam Caim e em seguida ensinam-
lhe acerca do Mundo Espiritual. (196-283) 
 


3.5. Os Pecados Usando a Carne têm que Ser Indeniza-
dos no Mundo Físico 
O que se liga na Terra tem que ser libertado na Terra. Ao ir para o Mundo 
Espiritual sem se fazer isso, sofre-se sérias conseqüências. Quando se 
começa a agir é necessário libertar-se dessa situação pois, de outro modo, 
cai-se eternamente no inferno. (229-27) 
 
Quer vocês gostem ou não, como descendentes decaídos estão destinados 
a ter que ultrapassar o caminho da indenização a partir de agora. Isto não 
pode ser negado. Têm que ultrapassar este caminho, porque se forem para 
o Mundo Espiritual sem o fazer durante a vossa vida terrena, ninguém sabe 
quantos milhões de anos isso demorará.  
No Mundo Espiritual não há indenização. Lá, por existir o reino liberto da 
perfeição, é um lugar repleto das ondas de amor. Não existe indenização e 
recriação. Também não há reprodução. Uma vez que não existe tal tipo de 
estímulo, ao se estagnar, tudo acaba. É um desastre completo. Deus enviou 
o messias a esta Terra porque sabe destas coisas. (242-243) 
 
Quando uma cobra se liberta da sua pele, aumenta ou diminui de tamanho? 
Se pudesse libertar-se da sua pele dez vezes por dia, ela o faria. No Mundo 
Espiritual não existe tal tipo de estímulo. Não há tal sistema. Mesmo que se 
queira desesperadamente regressar a esta Terra para resolver esses pro-
blemas, isso é impossível. Uma vez que se parta para lá, não se pode 
regressar livremente. (242-305) 
 
No Mundo Espiritual, podem encontrar-se elementos estimulantes de amor 
mas não elementos de indenização que possam remover pecados e por 
isso a remoção destes demora muito tempo. Uma vez que eu soube destas 
coisas, estabeleci todas as fundações durante quarenta anos e vivi sem 
saber se era dia ou noite. Normalmente comia uma refeição de manhã e 
outra à noite. Foi desse modo que eu vivi. (243-177)  
 
Embora seja difícil, enquanto temos um corpo físico na Terra, podemos 
encontrar várias formas de comover as pessoas abraçando-as e chorando 
junto com elas.  
&&&&Porém no Mundo Espiritual comover as pessoas que estão vivendo 
em corpo no mundo físico, é consideravelmente mais difícil impressionar as 
pessoas na Terra. (250-112)&&& 
 
Qual é a importância da vida terrena? Só se vive uma vez. É como um 
instante, mas só vem uma vez. A vida terrena não é nada senão um ponto, 
um instante muito breve, quando comparada com a vida eterna. A vida 
terrena não é importante. Tem que se atravessar a vida física se preparan-
do para o Mundo Espiritual. Tem que ser-se capaz de ao manter esta ideo-
logia principal, permanecer no centro controlando e subjugando a tudo. 
Caso contrário, os senhores não poderão atingir a perfeição. (207-99)  
 
As coisas mais detestáveis no Mundo Espiritual são os costumes e hábitos 
do mundo decaído. Os hábitos formam-se a partir de costumes. Qual é o 
prato favorito para uma pessoa japonesa nascida no Japão? É sopa e arroz. 
Os americanos gostam de hambúrgueres e os coreanos de kochujang e 
kimchi. Contudo, se vivermos pensando deste modo, nunca seremos capa-
zes de eliminar estes hábitos.  
Então, como devemos fazer para eliminar estes hábitos? Embora seja difícil 
de nos libertarmos de hábitos decaídos na Terra, quão mais difícil será a 


nossa posição no Mundo Espiritual se formos para lá com natureza decaída 
arraigada e hábitos obstinados! Precisamos resolver estas coisas na Terra, 
porque que é muito difícil fazê-lo no Mundo Espiritual. &&&&Assim, o seu 
marido não é o problema. Os seus filhos e filhas não são o problema. Mari-
do, esposa e filhos só podem ser obtidos depois de se solucionar maus 
hábitos. (228-114) &&& 
 
Aquilo que é ligado na Terra tem que ser desatado na Terra. Se se tentar 
desfazer-se disso no Mundo Espiritual, não será capaz de encontrar um 
ambiente estimulante. Não existirá nenhum vilão que se nos oponha ou 
força que se oponha ao bem. Se algo for errado, em vez de se contrariar 
deve-se empurrar na direção do mal. Tem que se apartar disso completa-
mente. (256-28) 
 
No Mundo Espiritual, terão que viver numa redoma protetora e esperar 
milhares de anos. No futuro, mesmo os casais abençoados terão.... Não 
pensam que todos os vossos filhos e filhas dirão “Mãe, por que me deu à 
luz? Por que me arrastou para este lugar?” Pensam que eles ficarão sosse-
gados? Os níveis das vossas famílias são todos diferentes. Por isso vocês 
vão para o lugar compatível com o seu nível e permanecem lá durante 
muito tempo. Então os seus antepassados e filhos os acusarão dizendo 
“Por que fizeram isso? Por que não fizeram melhor? O que é isto?” e vocês 
terão que permanecer nesse lugar durante o período de tempo que corres-
ponde a essa acusação. Não é uma coisa fácil e é por isso que tem que ser 
feito na Terra. Têm que fazer tudo aquilo que o Verdadeiro Pai lhes pede. 
(207-99) 
 
Vocês ainda não se tornaram verdadeiras famílias, não é verdade? Quando 
forem para o Mundo Espiritual serão todos separados. As pessoas que 
nunca caíram e criaram famílias do Reino dos Céus estão destinadas a ir 
para o Reino dos Céus. Ultimamente, em termos de eternidade, todos vocês 
têm que voltar (para o Mundo Espiritual). Problemas que aparecem nesta 
Terra podem ser resolvidos dentro de 70 ou 80 anos mas, no Mundo Espiri-
tual, em termos de eternidade, essa tarefa é difícil e demora milhões de 
anos. Todos esses problemas têm que ser resolvidos na Terra, porque o 
que se desliga na Terra será desligado no Céu e o que se liga na Terra será 
ligado no Céu. Se perderam alguma coisa nesta Terra têm que encontrá-la 
nesta Terra. (283-184) 
 
Se baterem no vosso corpo e o castigarem durante três a cinco anos, 
poderão abrir-se para o Mundo Espiritual. Não é verdade? Se as coisas 
físicas expandem as coisas espirituais diminuem. Do mesmo modo, ao 
libertarem-se das coisas físicas, as coisas espirituais aumentarão. Portanto, 
quando se ignoram as coisas externas e se presta importância às coisas 
verticais, o Mundo Espiritual se aproximará. Quando vocês estabelecem 
uma relação com o padrão original da consciência, uma explosão ocorrerá 
tal como quando se ligam os pólos positivo e negativo de uma linha elétrica. 
Conseqüentemente, mudanças ocorrem no Céu e Terra. Têm que estar 
cientes de que precisam ter esse tipo de experiência espiritual. (282-308)  
 
Está escrito na Bíblia que “tudo o que for ligado na Terra será ligado nos 
Céus, e tudo o que for desligado na Terra será desligado nos Céus”. Che-
gamos à conclusão de que mesmo esta lógica pode ser explicada compre-
endendo a universalidade desta estrutura dual. Nós, seres humanos, hoje 
temos que saber quão valioso é este tempo em que temos um corpo físico. 
Este tempo é valioso porque é o único tempo em que podemos ressuscitar 
Deus, ressuscitar este universo e unificar todo o Céu e Terra. 
O corpo físico não pode ser dado em troca nem em retorno a Deus e todas 
os outros seres criados. Mesmo que combinemos Deus e este universo, 
sem o homem que possui um corpo físico, eles não podem ser aperfeiçoa-
dos. Assim, temos agora que compreender quão importante é o corpo 
humano. Não é extraordinário? (91-191) 
 
Se existirem dois caminhos, um que conduz ao Céu e o outro ao inferno, 
qual deles terá mais gente? O que conduz ao inferno ou o que conduz ao 
Céu? Haverá mais gente caminhando para o inferno. Como se sentirá Deus 
vendo isto? Quão amargo e horrorizado se sentirá Ele vendo os Seus filhos 
e filhas que deviam ir para o Céu que não tem relação com o inferno; que 
deviam tornar-se o povo desta vasta nação e viver Consigo em amor, irem, 
em vez disso, todos para o inferno?! Pensem no que aconteceria, se os 
seus filhos tivessem que ir para o lugar da morte. Todos vocês de qualquer 
maneira virão a entender estas coisas quando forem para o Mundo Espiritu-
al. (244-25) 
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Todo o Mundo Espiritual perguntará, “Tais foram os ensinamentos do Ver-
dadeiro Pai, contudo, você foi qualificado ou desqualificado em relação a 
este padrão? Uniu os seus sentidos físicos e espirituais, e esforçou-se para 
se ajustar a este padrão?” O que vocês pensam? O Céu não é um lugar 
qualquer onde vocês podem entrar conforme desejam. Não é um lugar para 
famílias abençoadas que viveram uma vida imprestável. É um lugar onde 
pessoas sérias se congregam. Todos vocês têm que ser mais sérios que o 
pai. (246-191) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual quem será a primeira pessoa que se 
encontrará convosco? Quem gostariam de encontrar? Já pensaram nisto 
alguma vez? Mesmo que queiram encontrar sua mãe, não poderão. Não 
poderão encontrá-la até que os Verdadeiros Pais a libertem. Não poderão 
encontrar as pessoas que amam. Poderão ver estas pessoas de longe, mas 
não de perto. (285-125) 
 
Quando os seres humanos se registram no Mundo Espiritual têm que levar 
um certificado da sua vida na Terra. Estou falando de um certificado da 
vossa vida inteira com o qual possam dizer “Foi deste modo que vivi. Foi 
isto que fiz.” Não são vocês que passam esse certificado. Satanás tem que 
passá-lo. Têm que receber primeiro o certificado de satanás, em seguida de 
Jesus e finalmente de Deus. (299-77) 
 
No futuro todos vocês terão que escrever autobiografias. Terão que hones-
tamente escrever a sua autobiografia descrevendo a vossa vida depois de 
virem para a Igreja da Unificação. Quando entrarem no Mundo Espiritual, 
têm que ser capazes de chorar perante a vossa autobiografia, dizendo, “Fui 
capaz de fazer tais coisas?” Têm que escrever isto na Terra e quando forem 
para o Reino dos Céus terão de passar através de filas de 160, 240 e 360 
médiuns. Se mentirem, serão atingidos por um raio nesse lugar. Não pode-
rão enganá-los. (297-120) 
 
Quando forem para o outro mundo, todas as suas ações, a sua vida inteira 
aparecerá num vídeo num instante, depois de apertarem um botão. Não é 
terrível? 
Se o Verdadeiro Pai vos perdoar a todos aqui, essa fita de videocassete 
será completamente apagada. Sabiam isso? (165-90) 
 


3.6. Uma Vida de Adaptação à Natureza é Valiosa 
Uma pessoa que vive em contacto com a natureza é uma pessoa religiosa. 
O mundo das religiões é um mundo sem sonhos. A Terra e a natureza não 
mentem. 
Se eu fizer 100% de esforço, os resultados desse esforço me beneficiarão. 
Isso não se consegue com especulação. Não se faz uma fortuna de repente 
e por isso não devia ver inclinação para jogos a dinheiro. Quando se atinge 
os 50 anos de idade, vai-se viver em contato com a natureza. Uma vida de 
fé imersa na Terra, em contacto com a natureza, constitui a melhor prepara-
ção possível para a vida no Mundo Espiritual. (244-322) 
 
No futuro, o Verdadeiro Pai construirá uma fazenda aqui e trará todos os 
membros do mundo. Quando vocês envelhecerem e chegarem a ter 60 ou 
70 anos de idade, criarão animais no campo com a devoção de criar crian-
ças, e sentirão o coração de Deus pela criação. Depois disso, quando forem 
para o Mundo Espiritual, poderão ir para um nível mais elevado. Por isso, 
para aqueles que estão tendo dificuldades na Igreja da Unificação, eu estou 
a planejando levá-los para uma fazenda quando atingirem uma idade mais 
avançada e fazê-los viver em auto-suficiência, numa casa de campo. Essa é 
a Terra Natal ideal. O Pai tem essa grande idéia. (246-216) 
 
Quando ultrapassarem os 60 anos de idade, devem regressar para a área 
rural da sua Terra Natal, afastando-se da vida pública, mexendo na Terra e 
preparando-se para irem para o Mundo Espiritual. Por essa razão, deviam 
oferecer devoção, serem enterrados na vossa Terra Natal, tal como o Pai 
será, e tomar responsabilidade por liderar esta zona rural.  
Deviam ir para o Mundo Espiritual depois de aperfeiçoarem a indústria do 
laser e a vida de lazer. Só então poderão ir para um nível mais elevado no 
Mundo Espiritual, tornando-se pessoas emocionalmente ricas e capazes de 
fazer usos destas habilidades no local do Mundo Espiritual para onde forem. 
O que acham? (289-193)  
 
Vocês trabalham até os 60 anos de idade e ficam então libertos da fase de 
atividades públicas. Então trabalham publicamente durante mais três anos 
sem remuneração. Para irem para um bom lugar no Mundo Espiritual não 


devem esperar qualquer remuneração. Vocês estão sendo treinados para 
irem para lá. Se tiverem sucesso isto poderá ser prolongado até sete anos. 
Nessa altura que idade terão? Para fazerem o fundamento para irem para o 
Mundo Espiritual podem trabalhar até os 67 anos de idade – 7 anos depois 
dos sessenta. Com base neste fundamento, podem sentir-se orgulhosos de 
si mesmos, onde quer que vão.  
Quando a Igreja da Unificação começar a estabelecer o seu fundamento, as 
pessoas podem recebê-los como meus representantes dizendo, “Bem-vindo, 
digno representante”. Quando pensamos em ir para o Mundo Espiritual 
neste fundamento de viver para os outros, precisamos ter muitos anos 
desse tipo de experiência. “Amem” (289-195) 
 
Deve-se ir para o Mundo Espiritual depois ter vivido em viagens terrestres, 
submarinas e espaciais. É por isso que quero que vivam no mar e para esse 
fim estou conduzindo a pesquisa de um submarino que permitirá que cinco 
pessoas vivam livremente debaixo de água.  
Por isso, estão viajando enquanto fixam suas vidas aqui na Terra. Deve-se 
ir para o Mundo Espiritual após se viver fazendo viagens terrestres, subma-
rinas e espaciais. (279-200) 
 
Podem criar animais tais como veados e libertá-los, produzir peixes e liber-
tá-los, produzir colheitas artificiais nos campos, tudo enfim. Quão maravi-
lhoso será isso?! Podem reproduzir tudo o que Deus criou. Podem pensar 
em Deus à medida que contemplam a vossa criação e estabelecem harmo-
nia com a natureza. Todas estas coisas vivem em cooperação umas com as 
outras enquanto gozam os seus passatempos e depois vão para o Mundo 
Espiritual. Através disto podemos dispersar o mundo urbano. Compreendem 
do que estou lhes falando? (252-210) 
 
O que será o futuro sistema de família que Deus deseja? É por isso que o 
Pai pensou acerca da indústria e do mundo do lazer. No futuro, que tipo de 
organização deve ser feita em cada nação? Vocês deviam construir um 
sistema de condomínios e ser treinados dentro desse sistema onde quatro 
famílias vivam juntas em união. Elas deviam ganhar dinheiro, comer em 
conjunto, educar os seus filhos em conjunto, e viver como uma família. Se 
falharem em viver juntas em harmonia, essas famílias terão uma esfera de 
atividade reduzida no Mundo Espiritual, onde não poderão viver em harmo-
nia. (278-327) 
 
Esta cultura de lazer ou entretenimento existe em toda a parte. Desde o 
tempo da criação, até o tempo da restauração, até o tempo da perfeição, a 
vida na Terra e no mundo do Céu foram criadas para serem interessantes. 
Não é razoável que os americanos sejam as únicas pessoas a viverem em 
afluência. Não querem os africanos uma vida melhor? Não seria uma boa 
idéia deixar as pessoas mais pobres na África viverem, durante um mês, na 
casa do homem mais rico da América? Se vocês não o puderem fazer, o 
Rev. Moon o fará. (278-123) 
 
Quando vocês se estabelecem na vossa Terra Natal, todo o Céu e Terra 
fazem parte dela. Uma vez que todas as coisas estão ligadas ao Céu e 
Terra, não há necessidade de levarem algo consigo quando forem. Deviam 
deixar tudo para trás. Quando abandonam tudo e vão para o Mundo Espiri-
tual, podem conectar estes dois mundos. E mais, indo para lá, poderão 
arrastar as coisas que existem no mundo material incluindo sua própria 
casa. Precisam, ou não, levá-las quando vão? (289-144) 
 
Se tiverem um barco, podem ir nele e meditar a sós. Podem construir uma 
pequena tenda e dormir nela e visitar um lugar maravilhoso como o Reino 
dos Céus. Um lugar onde não haja ninguém. De verdade é necessário se 
ter um barco para poder imergir em meio à natureza e visitar tais lugares 
bonitos. É possível ou não se fazer isso? Se não for possível tem que se 
preparar para que seja. (262-270) 
 
O Mundo Espiritual é um mundo onde se pode agir sem dormir e sem comer. 
Nele pode-se ir e vir através de centenas e milhares de quilômetros em um 
instante. Pode-se assimilar este universo inteiro dentro do raio das nossas 
ações. Quanto à natureza, se terá muito interesse como que tipo de árvore, 
que tipo de pássaros existem aqui na América do Sul. Há algum tempo vi a 
pele de uma cobra grande que foi apanhada que tinha quase 8 metros de 
comprimento. Quando a vi, pensei, “Quero apanhar aquela serpente.” Seria 
ótimo apanhar uma cobra ainda maior que esta. (276-77) 
 
As atividades de lazer durante a vida de uma pessoa devem se combinar 
cada vez mais com a história humana e com a vivência ideal do ser humano 
e assim deve ser possível se conectar ao Mundo Espiritual. Isto é, deve se 
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ser capaz de fazer uma conexão com o mundo de onde a felicidade é 
natural. (278-123) 
 
As diferentes formas que a atmosfera da Terra toma, com Céus claros e 
nuvens suspensas num lindo dia, constituem uma obra de arte. Se sentir-
mos que somos amados neste ambiente, ao irmos para Mundo Espiritual, 
pode-se fazer aparecer nuvens e criar um nevoeiro no Céu claro de lá, pelo 
simples desejo de que isso aconteça. Através do amor é possível tornar-se 
uma pessoa com a característica especial de criar variadas esferas de 
influência. Por essa razão, todo o Mundo Espiritual está interessado no 
homem. O Mundo Espiritual dirá “Ei, é divertido estar com aquela pessoa.” 
(201-102) 
 
Quando vou para uma montanha e vejo as ervas, sei quais são comestíveis. 
Quando botões germinam, todos os animais vêm comê-los. Bezerros e 
carneiros todos pastam os rebentos. Mesmo que se trate de uma erva 
venenosa, não há veneno nesse período. Aprendi todas estas coisas. 
Quantas coisas há para se comer nas montanhas? 
Que bom é ir para um campo cheio de mato e dormir a sesta. Durante o 
verão quente e úmido, poder tomar um barco e deitar nele ao fresco e 
mesmo que chova, que refrescante e agradável é isto! Se uma freira Budis-
ta passa perto e vê um homem deitado num barco desta maneira, com os 
braços e pernas abertos, debaixo de uma árvore, peidando “pum, pum” e 
roncando, ela iniciaria uma prece em vergonha dizendo: “Acredito sincera-
mente em Amitabha Budha”... mas por quê? Isto é algo tão maravilhoso. Ele 
não é uma imagem de um Buda de pedra. Compreendem o que estou 
dizendo? Uma mulher que não compreende isto, não tem sensibilidade. Ela 
não seria capaz de dar à luz filhos, e nem mesmo de casar-se. 
Contudo, quando essa freira Budista olha para o homem e diz “Acredito 
sinceramente em Amitabha Budha”, os seus seios se alvoroçam e suas 
nádegas se sobressaem. Quando isso acontece, mesmo sacerdotes Budis-
tas podem ser elevados a uma dimensão mais elevada. É verdade. É assim 
no Mundo Espiritual. Um sacerdote Budista que não tenha experiência de 
amor é uma negação. Não adianta dizer-se que se vai para o Céu pela fé no 
tal Jesus. Eu olhei em todos os recantos do Mundo Espiritual. Vocês sabem 
onde está agora a Kim Hwallan, a antiga presidente da Universidade EHWA 
para mulheres? Ela está em um mundo de caos. (202-231) 
 


Seção 4. O Segredo para Entrar no Céu 


4.1. O Céu é um Lugar onde se Entra com a Honra de 
um Membro da Família Real 
Não se pode entrar no Céu sem se ajustar aos seus vários níveis. Não se 
pode entrar livremente no Céu. Existe uma fórmula. O metro padrão encon-
tra-se no museu do Louvre na França porque lá, não existe mudança no 
clima ou temperatura. Existe um grande número de medidas do metro, mas 
cada uma segue o seu próprio padrão. Neste caso, não faz sentido debater 
sobre se o comprimento é certo ou errado. A decisão deve ser feita com 
base na comparação com o metro padrão. Tem que se estar ciente que 
existe tal fórmula e que, portanto, nem todo mundo vai para o Céu. (248-299) 
 
Todos vocês querem ir para o Céu não é? Se assim é, têm que ter qualquer 
coisa que lhes permita entrar lá. É o mesmo. Precisam de um bilhete para 
entrar no Céu? Entram lá com um passe livre, ou precisam mostrar que 
cumpriram alguma condição? Não entram com um passe livre. As pessoas 
do Céu saberão imediatamente. O que acham, há ou não há computadores 
no Mundo Espiritual? Os computadores feitos pelo homem são extraordiná-
rios, mas os computadores do Mundo Espiritual podem mostrar a vossa vida 
inteira num minuto no apertar de um botão. Não podem mentir. O modo que 
nasceram como filho ou filha de alguém e o modo como viveram a vida, 
tudo será revelado. Tudo será revelado no Mundo Espiritual acerca de uma 
mulher má, ou com muitas experiências desagradáveis acumuladas através 
dos seus delitos. (250-110) 
 
Se os seres humanos não tivessem caído, teriam entrado no Céu como 
filhos e filhas diretos de Deus nascidos da Sua linhagem. Essa família teria 
entrado no Céu. Contudo, essa família caiu e herdou a linhagem de sangue 
do inimigo. O padrão para entrar na nação original de Deus não pode ser 
estabelecido sem obter uma posição onde Deus possa Se esquecer dos 
filhos do inimigo, que herdaram a sua linhagem e se tornaram os inimigos 
do amor de Deus, e em vez disso considerá-los como Seus filhos diretos. A 
pessoa que amou pessoalmente os filhos de Deus e os seus próprios filhos 


como sendo da linhagem de Deus, foi feita para entrar no Céu. Contudo, 
sem a base de amar ainda mais os filhos do inimigo no mundo satânico, ela 
não pode entrar no Céu. Conseqüentemente, vocês não podem realizar o 
padrão para entrar no Céu, sem amar os filhos do inimigo mais do que os 
vossos próprios filhos. (262-304) 
 
O problema é que os seres humanos herdaram a linhagem de satanás, o 
inimigo. Por isso devem herdar a linhagem de Deus e comunicar-se direta-
mente com o Mundo Espiritual. Deviam ter unido a mente e corpo no amor 
de Deus, tornar-se um casal, unir-se com os seus filhos, levar uma vida do 
reino do Deus na Terra. Estes são os preceitos fundamentais da criação. 
Como linhagem direta de Deus, o homem devia ter estabelecido todos os 
elos do amor verdadeiro, vivido nesta Terra baseado na estrutura de um 
indivíduo com o corpo e mente unidos, casal e família unidos, e entrado no 
Céu. Isso se torna a base dos preceitos fundamentais do Princípio. (264-
168) 
 
O inferno foi criado depois da Queda, não é verdade? O Céu é um mundo 
onde tanto o Céu como a Terra entram através dos portões do amor dos 
Verdadeiros Pais. Se Adão e Eva não tivessem caído, e tivessem entrado 
no Céu através do seu amor como verdadeiros pais, ter-se-iam tornado o 
modelo para todas as famílias. Um modelo original da família teria entrado 
no Céu. Através disto, todas as famílias que estão ligadas ao amor da 
esfera da família real, que herda esta história tradicional, tornariam-se como 
ramos de um tronco central, espalhados para o norte, sul, leste, e oeste. 
Deste modo todas estas famílias entrarão no Céu, de acordo com o princí-
pio de se integrarem a um mesmo domínio. Então, surgirá um mundo unifi-
cado. Vocês têm que compreender isto claramente. (231-76) 
 
Vocês têm ou não, um avô na família? Os verdadeiros pais estão na posi-
ção do avô. Se existir um verdadeiro pai nas vossas famílias, as vossas 
famílias abençoadas estarão todas acima da posição de pai. Todos vocês já 
nasceram como verdadeiros filhos!? E também já geram muitos filhos? Eles 
tornar-se-ão a família real no futuro.  
Deus criará a primeira família real, aperfeiçoará essa família e leva-la-á para 
o Mundo Espiritual. Não é verdade? Tornar-se-á a família ideal do Altíssimo, 
que é a família real do Céu. É perfeição de Adão e Eva. É uma família real 
baseada no amor verdadeiro. Depois da perfeição, eles vão para o Céu. 
Não seria bom se o Verdadeiro Pai fosse viver nas suas casas? Porquê? Se 
vocês viverem servindo os pais durante a sua vida, irão automaticamente 
para o Céu. É essa a tradição.  
Os verdadeiros pais viveram tal vida e por isso eles estão automaticamente 
ligados ao Céu. Por conseguinte, todos vocês também serão ligados ao Céu. 
Que extraordinário, feliz, precioso e valioso é este acontecimento? Não 
poderá ser trocado por ninguém mais. (230-110) 
 
Vou falar de uma coisa a mais sobre os princípios de restauração por inde-
nização. Estes princípios são a verdade imutável. Eva não pode ser restau-
rada, a não ser que o crime que cometeu no jardim do Éden seja indenizado 
no mundo feminino na próxima geração. Tenho a certeza que todos vocês 
sabem isto. Através desta restauração, o mundo satânico começará a 
desaparecer. Quando este padrão original for estabelecido através do 
mundo, baseado nos Verdadeiros Pais, o Céu original, o mundo ideal, sem 
relação com a queda, será criado. Têm que saber claramente que este 
mundo é o mundo de paz no qual a humanidade entrará desejando seguir 
através de uma única direção. (262-214) 
 
Quando vocês se unem aos Verdadeiros Pais e herdam a sua tradição, isto 
torna-se a base na qual a sua família pode governar todas as nações atra-
vés dessa tradição. Quando sua família chegar a adquirir essa subjetividade, 
poderá ser registrada na esfera da família real no Reino dos Céus. Deste 
modo vocês entram no Céu. Não é qualquer um que entra no Céu. Três 
gerações têm que estar decididas a percorrer esse caminho. A avó, o avô; a 
mãe, o pai; o esposo e esposa; e os filhos constituem quatro etapas. O 
sistema consiste de três gerações em termos de esposo e esposa. (228-295) 
 
Se a queda não tivesse acontecido, os nossos primeiros antepassados 
teriam se tornado o filho e a filha de Deus e o príncipe e princesa do Reino 
dos Céus na Terra e no Céu. Isto teria sido global. Seria a origem e o fim; o 
alfa e o ômega. Uma vez que maus pais emergiram em vez dos bons pais 
do alfa, tudo tem que ser removido. Por isso os Verdadeiros Pais, que 
possam digerir tudo o que começou com os maus pais, têm que aparecer. 
(226-319) 
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Originalmente Adão e Eva eram o filho e filha de Deus, não é verdade? 
Como o filho e filha de Deus, eles eram os príncipes do Reino dos Céus e 
os príncipes desta Terra. Eram os príncipes do Reino dos Céus e tinham 
sangue real. Através da obediência às leis do palácio no Reino dos Céus, e 
da prática delas, teriam se tornado um modelo ideal baseado no amor de 
Deus em todas as direções - vertical, horizontal, frente, retaguarda, esquer-
da e direita. Onde quer que fossem, leste, oeste, sul, sorte e frente ou 
retaguarda, teriam se tornado o modelo ideal porque teriam permanecido na 
posição central. Essa posição está no centro de todas as relações para o 
leste, oeste, norte, sul, alto e baixo ao redor desse centro. Quando pensam 
nessa posição, todos vocês, onde quer que vão, têm que se tornar num 
modelo. (226-258)  
 
Com base na posse do amor, esta Terra Natal torna-se a minha Terra Natal, 
e a família pode tornar-se a minha família. Aí, os filhos são aperfeiçoados, 
os irmãos e irmãs são aperfeiçoados, o casal é aperfeiçoado e os pais são 
aperfeiçoados. Hoje, através dos Verdadeiros Pais, todas as coisas apre-
sentadas no livro texto de Deus que ficaram por cumprir, podem aparecer 
de novo, e ser conhecidas. Quando isto é realizado novamente, Deus pode 
ir completamente para além dos picos do ressentimento e definir o significa-
do da educação na posição original anterior à queda humana. Através disto 
ficamos qualificados como o povo do Céu, e nos tornamos uma família 
qualificada. O Mundo Espiritual é um mundo ligado ao oceano do amor 
nesta Terra. Conseqüentemente, não podemos sobreviver nessa nação 
sem ter um coração de amor. (226-173) 
 
Todos os 5 bilhões de pessoas da humanidade são os parentes da família 
real que herdarão o reino da linhagem direta do filho mais velho. As pesso-
as que tiverem a experiência viva do coração do domínio da família real 
estão entrando no Reino dos Céus. Portanto, centralizando-nos no domínio 
da família real que se expande horizontalmente para todo o mundo, temos 
que viver incorporando o reino do coração do mundo unificado que substan-
cializa esta esfera. A partir daqui até mesmo os Verdadeiros Pais são 
Verdadeiros Pais com a dignidade de primogênitos. Este é o reinado dos 
Verdadeiros Pais. Centralizando-se neste reinado, as famílias reais que o 
circundam devem ser governadas. 
O Reino dos Céus é o lugar onde os irmãos de tal família entram, natural-
mente, centralizando-se nos pais e na autoridade real, no comando das 
famílias reais e servindo a soberania. O Reino dos Céus é o lugar onde se 
entra depois de se experimentar na própria carne esse tipo de coração. Que 
tipo de lugar é Ele? Adão e Eva nasceram como gêmeos e deviam ter-se 
aperfeiçoado, casado e tornar-se pais. Do mesmo modo, aqueles que 
sentiram esse domínio do coração, estabeleceram o reinado e dirigem a sua 
família real com essa autoridade, podem entrar no Céu. Pode entrar-se no 
Céu com a nossa família real, depois do rei entrar no Céu. Assim, horizon-
talmente, formam-se quatro grande reino. (247-265) 
 
Agora, por entrarmos na era do Reino dos Céus na Terra, dizemos que as 
nossas famílias são o lar real. Devido a isso quão exemplares temos de nos 
tornar? Podem um rei viver como bem entende? Pode uma rainha viver 
como bem entender? Podem os seus filhos e filhas viver como lhes agrada? 
O rei, rainha, príncipe e princesa todos têm que seguir as leis desse reino. 
Além disso, existem as leis do palácio. Entre as leis há também as leis do 
palácio. Não existiam leis para a nobreza que vivia em palácios? Quão difícil 
foi a vida dos descendentes reais em países como a Inglaterra e a Coréia?  
O Pai percorreu todo o caminho, o caminho da restauração. Sem isso, o 
Céu não pode ser compreendido e vocês não podem elevar-se até à posi-
ção de rei que reina no Céu. Como é possível tornar-se o rei de homens 
sem saber como atender à rainha? Não é verdade? (232-326) 
 
Todos vocês têm que tornar-se agora a família real centrada no verdadeiro 
amor. Se dessa maneira Adão é da família real, os filhos da linhagem direta 
dele e bem como os outros irmãos e irmãs da linhagem colateral todos vêm 
a tornar-se o um povo.  
Assim, para entrar no Céu, tem que se fazê-lo realizando o amor de prínci-
pes e princesas do Reino dos Céus, e entrar nele com essa autoridade e 
dignidade. É preciso que se saiba que o Reino dos Céus é a nação original 
onde se entra desta maneira. (220-219)  
 


4.2. O Ser Humano que Encarna o Amor dos Quatro 
Grandes Reinos do Coração Pode Entrar no Céu 
Que tipo de pessoas podem entrar no Reino dos Céus? As pessoas que 
encarnem e aperfeiçoem os Quatro Grandes Reinos do Coração, podem 


entrar no Céu. Deus anseia que seus parceiros de amor sejam milhares de 
vezes melhores do que Ele mesmo. Como parceiros objetivos do amor de 
Deus vocês têm que estar cientes do fato de que cada uma de suas famílias 
é uma família central que representa, os três reinos do reino dos Céus, o 
reino da Terra, e o reino do futuro. Sendo que isto foi perdido, temos que 
praticar estes conceitos e conteúdos e fazer com que dêem frutos na família 
restaurada. É a responsabilidade de vocês, multiplicar isto através dos 
vossos filhos e filhas.  
Uma vez que o caminho original foi perdido, precisamos aperfeiçoá-lo e 
retroceder. É preciso compreender que este é o caminho da restauração e 
recriação. Amem! Isto não são as palavras do Rev. Moon, mas as palavras 
de Deus. (238-254, 22/11/1992) 
 
É a primeira vez que vocês ouvem estas palavras, não é verdade? O Reino 
dos Céus é a pátria Natal para onde vocês têm que ir com o amor da família 
real, através da restauração dos Quatro Grandes Reinos do Coração e das 
Três Grandes Realezas. Poderão saber disso ao morrerem. Não faz dife-
rença quão importantes vocês possam ser, ficarão apanhados aqui se não 
realizarem isto. Em vez de sentir arrependimento quando lá chegarem e 
dizerem, “Eu devia ter ouvido o Rev. Moon!” devem tomar uma decisão e 
receber a bênção. Essa é a maneira mais rápida de resolver este problema. 
Deste modo vocês aprendem. 
O homem e a mulher têm que se unir em harmonia, encontrar a família 
perdida do Reino dos Céus e atender a Deus como Rei. Assim sendo, o avô 
é o representante de Deus e ele deve ser servido como o substituto de 
Deus. Seus pais e suas mães são o reis das famílias de todos os 5 bilhões 
de pessoas da humanidade. Os filhos e filhas destas pessoas têm que ser 
servidos como futuros reis. Vocês deviam herdar a tradição dos pais de 
servirem ao avô como o representante de Deus, e os pais como reis repre-
sentando as famílias do presente. O mundo no qual se deixa como legado o 
caminho dos Pais para milhares de dezenas de milhares de gerações, se 
tornará o Reino dos Céus na Terra! Amem! (239-76, 23/11/1992) 
 
A família que aperfeiçoa os Quatro Grandes Reinos do Coração e as Três 
Grandes Realezas é a família ideal. Assim, o avô é como Deus, os pais são 
os reis das famílias deste mundo, e é você é o rei em sucessão na sobera-
nia do Céu e Terra. Este é o Reino dos Céus, e esta é a Terra, não é verda-
de? Você torna-se o rei que herda isto. As nossas famílias ideais são o 
lugar onde os Três Grandes Reinos devem frutificar dessa maneira. (239-
185, 24/11/1992) 
 
A finalidade da restauração do direito dos pais é a restauração da autorida-
de real e a finalidade da restauração da autoridade real é a restauração da 
família real. Estes são os Quatro Grandes Reinos do Coração. O avô, pai, e 
o casal simbolizam as Três Grandes Realezas. O avô simboliza o passado, 
os vossos pais simbolizam o presente e o vosso casal simboliza o futuro, 
não é verdade? O avô foi enviado para vossa casa como um embaixador 
especial do Mundo Espiritual, e por isso, a família que é absolutamente 
obediente às palavras do avô, prosperará. (249-306, 11/10/1993)  
 
Nossa vida na Terra é transferida para o Mundo Espiritual tal como ela é. É 
imperativo que saibamos isto. Neste caso, quando se vai para o Mundo 
Espiritual, como nos conectamos horizontalmente? As coisas que experi-
mentamos em nossa família entrarão naquele mundo onde nos sentiremos 
em uma família universal. Neste mundo encontramos um pai vertical esta-
belecido com base no pai vertical e evidentemente no domínio de Deus. 
Contudo, vivemos nas nossas famílias centrados no pai horizontal e vamos 
para o mundo eterno e vertical, o mundo do Pai. Como esse mundo é o 
Reino dos Céus, lá não existe só uma geração. Penso que milhares de 
gerações entram nesse mundo. 
O Mundo Espiritual é um mundo que expande a sua vida, na qual você 
viveu junto de seus avós, pais, filhos e filhas centrado em Deus. Portanto, 
se desejarem entrar e viver nesse mundo, devem estabelecer a harmonia 
na família através dos laços de afinidade horizontal e sentirem que têm as 
mesmas responsabilidades que tinham em sua família na Terra nas posi-
ções de irmã mais velha, irmã mais nova, esposa e mãe; irmão mais velho, 
irmão mais novo, marido e pai. (247-308, 01/06/1993) 
 
Um homem tem que se tornar uno com uma mulher absolutamente; uma 
mulher tem que unir-se como um homem de forma absoluta. O pai e os 
seus filhos, Deus e os seus filhos têm que absolutamente tornarem-se um. 
Os irmãos e irmãs têm que absolutamente tornarem-se um. O Mundo 
Espiritual é o lugar para onde se é transferido depois de se ter vivido e 
morrido numa família centrada no amor de Deus. (279-114, 01/08/1996) 
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Adão é o próprio Deus. Ele não é somente o mestre da família, mas tam-
bém o próprio corpo de Deus. O centro da nação é Deus, e o centro do 
mundo também é o próprio Deus. Assim, depois de uma pessoa nascer, ela 
deve passar através dos três estágios de se tornar unida à família, à nação 
e ao Mundo Espiritual. (278-169, 05/05/1996) 
 
Adão recebeu o amor de Deus, mas os seus filhos e filhas podiam receber 
dois tipos de amor; o amor de Deus e o amor de Adão. Eles podiam ter 
herdado o reinado do Mundo Espiritual e da Terra, e só então a partir do 
Reino dos Céus na Terra poderiam entrar no Reino dos Céus no Mundo 
Espiritual. Por conseguinte, esta categoria não poderia ser dividida. (278-
161, 05/05/1996)  
 
Vocês têm que amar sua nação mais que amam sua família com o coração 
de que precisarem absolutamente de seu avô e avó, de sua mãe e seu pai, 
de sua esposa ou seu esposo e filhos. Amem o mundo mais que sua nação, 
sabendo que a humanidade está desta forma, distribuída em quadro está-
gios. Se pretendem viver no Mundo Espiritual, que é um mundo que combi-
na o passado, presente e futuro, enquanto mundo, está envolvido no pro-
cesso de restauração do Céu e Terra, então, terão que amá-lo já que este é 
o lugar para onde foram todos os vossos entes queridos destes quatro 
estágios. O Reino dos Céus na Terra é o tal mundo que será estabelecido 
nesta Terra. O Reino dos Céus no Mundo Espiritual será formado automati-
camente através do Reino dos Céus na Terra. (277-192, 15/04/1996) 
 
Os Quatro Grandes Reinos do Coração geram frutos quando a unidade de 
amor em um só corpo é atingida pelo casal. As Três Grandes Realezas só 
são realizadas completamente quando Adão e Eva dão nascimento a filhos 
e filhas. O Mundo Espiritual é representado pelo avô que representa Deus e 
Adão e Eva representam o presente. São o passado, o presente e o futuro. 
Centralizando-se em Adão e Eva que representam o presente, surgem os 
filhos que representam o futuro, e assim a partir da “origem” (jeong: 正) eles 
se chegam à “divisão” (bun: 分) e devem atingir a “união” (hab: 合). (270-
258, 16/07/1995) 
 
Quando Adão e Eva experimentassem todas as coisas que Deus sentiu no 
passado e que não foram manifestadas nem mesmo no Mundo Espiritual, 
ao se casarem, devido a união entre eles, Adão e Eva, se uniriam comple-
tamente a Deus de cima a baixo e da direita para esquerda. Aqui, irmãos e 
irmãs são produzidos o que cria a forma original de uma esfera. A formação 
desta esfera, é a domínio da família real, e o ato de formar um casal é o que 
estabelece o reinado. É gerada a esfera de unidade das 3 gerações. As 3 
gerações tornam-se uma. (270-268, 16/07/1995) 
 
O avô é o rei do passado. Como ele permanece na posição de Deus, ele é o 
enviado especial do Céu, representando o Mundo Espiritual. A mãe e o pai, 
o domínio de Adão e Eva pertencem ao rei e rainha das nações deste 
mundo. O avô e avó permanecem na posição do rei e rainha do Mundo 
Espiritual. A mãe e o pai são a rainha e rei das famílias deste mundo. Os 
descendentes são aqueles que devem suceder a união destes dois reinos; o 
reino do avô que representa o Mundo Espiritual e o reino presente que 
representa o Reino dos Céus na Terra.  
Assim, os filhos têm sempre que se unir com os pais, e com o avô. Já o avô, 
tem que se unir com os netos centrado nos pais. Do mesmo modo, os pais 
têm que se unir com o avô. Se nos afastarmos deste princípio, o ponto 
chave do Reino dos Céus será desviado. (246-74, 23/03/1993) 
 
Não importa quão grandes sejam as diferenças de alto e baixo, largo e 
estreito entre o Céu e a Terra, tudo o que há no Céu e na Terra consiste de 
quatro estágios. Até mesmo no Mundo Espiritual existem avôs e avós. Há 
pessoas da mesma idade de seus pais e mães, da idade de jovens adultos, 
e da idade de adolescentes. Se comprimirmos isto um pouco mais, obtemos 
duas pessoas. Duas pessoas! (253-132, 23/01/1994) 
 
Tenho a certeza que vocês sabem acerca dos Quatro Grandes Reinos do 
Coração e das Três Grandes Realezas. Vocês, como casais, têm que 
realizar isto. Se assim for, poderão descer à Terra do Mundo Espiritual, a 
qualquer hora. (253-71, 07/01/1994) 
 
A perfeição dos Quatro Grandes Reinos do Coração é possível através do 
casamento e da união centrada no amor. Se isto for destruído, o domínio do 
coração dos filhos, dos irmãos e irmãs, do casal, e o domínio do coração 
paternal permanecerão incompletos. Estes domínios do coração precisam 
ser aperfeiçoados antes de se entrar no Mundo Espiritual. Contudo, devido 


à queda humana, nunca ninguém realizou esses reinos do coração. É por 
isso, que precisamos da restauração pela indenização. (249-289, 
11/10/1993) 
 


4.3. Temos que Viver em Assimilação à Mente 
Não era sabido que a consciência era o segundo Deus, o ser central que 
Deus implantou em cada um em Sua substituição. Temos que atendê-la 
mais do que a Deus. Atendam à vossa consciência mais do que aos líderes 
religiosos e até mesmo mais do que a Jesus. Então poderão ir para uma 
posição mais elevada do que se tivessem acreditado em Jesus. Não acredi-
tem no Rev. Moon da Igreja da Unificação. Se aceitarem os meus ensina-
mentos, e se unirem completamente com a vossa consciência, poderão ir 
para o Céu mesmo sem seguirem a mim, que sou o líder da Igreja da Unifi-
cação.   
Vocês têm que comprar livros e estudar. Uma pessoa que falhe em abrir a 
sua consciência e estabelecer o seu eu libertado e atingindo o domínio 
unificado, não poderá ir para o Reino dos Céus. Eu procurei no Céu, mas 
não pude encontrar nenhuma pessoa que lá tenha entrado desse modo. 
Mesmo agora as pessoas estão gemendo quando tentam cultivar o seu 
caráter. Entre pastores de igrejas, anciãos e aqueles que pensam que são 
especiais, há muitos que estão atravessados de cabeça para baixo. (253-45, 
01/01/1994) 
 
A consciência tem que ser libertada. A mente é o posto de guarda do Céu 
enquanto que o corpo é o posto de guarda do inferno. É o corpo que domina 
a mente ou vice-versa? Nas pessoas religiosas a mente controla o corpo; 
nas pessoas que não acreditam em religião, infalivelmente o corpo controla 
a mente. Elas vivem centradas em si próprias. Essa é a diferença. 
Portanto, eu sou a origem do inferno e a origem do Céu. Se vocês viverem 
de acordo com a suas mentes, irão para o Céu; se insistirem em viver 
centrados em si próprios, irão para o inferno. Quando voltarem para casa 
hoje, têm que declarar a libertação da vossa consciência. (252-257, 
01/01/1994) 
 
O que são a mente e o corpo? São o sujeito e o objeto. Eles têm que existir 
para a sua contraparte. A mente vive para o corpo, e o corpo para a mente. 
Quando se unem, não temos cinco mas dez órgãos sensoriais. Através 
deles pode-se ver e conhecer o Céu espiritual. Todas as pessoas ouvirão 
música que vem do Céu. (283-253, 13/04/1997) 
 
No futuro, quando as pessoas entrarem no Céu, os espiritualistas aparece-
rão e espetarão aos que cometeram o mal com uma vara de arbusto tal 
como os soldados romanos feriram Jesus com uma lança. Temos de estar 
cientes que uma era implacável está se aproximando. Já tivemos julgamen-
tos ou tribunais populares, não é verdade? Embora sem esse exagero, eles 
podem ser realizados, e nunca se poderá mentir. Compreendam que tal era 
virá. As suas mentes e corpos têm que se unir. (252-140, 14/11/1993) 
 
Se Deus existe em unidade, qualquer ser caído cuja mente e corpo estejam 
em conflito entre si, só pode ir para o lugar oposto de Deus. Chamamos a 
esse lugar inferno, tanto no Mundo Espiritual como no mundo físico. As 
coisas, más têm que ir para o inferno. Logicamente, isto tem que ser posto 
em ordem. Compreendem bem? Se a vossa consciência e corpo continua-
rem a lutar sem se unirem, vocês serão recebidos no inferno ou no Céu? No 
inferno! Mais cedo ou mais tarde, antes de morrerem, terão que os unir. 
Chegamos à conclusão, de que aqueles que pensam que podem ir para o 
Céu sem estabelecer harmonia entre a mente e o corpo, acreditam num 
disparate. (258-309, 20/03/1994) 
 
Satanás não está longe. Ele está ligado ao eu. O vosso eu é a fronteira 
entre o Céu e o inferno. Ambos se encontram dentro de vós. A vossa cons-
ciência é o Céu, e o vosso corpo físico, o inferno. A vossa consciência é o 
companheiro sujeito, mas devido à queda... As suas consciências têm que 
se unir com o amor, e permanecerem na posição de completa unidade entre 
o espiritual e o intelectual, e com o “positivo” eterno do Reino dos Céus na 
Terra, e no Céu. (256-51, 12/03/1994) 
 
O que é o corpo? É a essência do inferno. É o núcleo dessa essência. 
Então, o que é a consciência? É a essência do Céu. Estes dois estão em 
conflito e passam muitos dias lutando um com o outro. Este é o problema. 
Como resolver este problema é a maior meta de nossa vida, e por isso, 
temos que pensar em bater no nosso corpo como um hobby. Temos que 
constantemente ocupar e alargar o território oposto e fazê-lo nosso. Então o 
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corpo físico diminuirá gradualmente de importância. Desse modo, expandi-
mos um território limitado até o mundo infinito. Estamos vivendo em prol do 
mundo eterno e continuamos a dominar o nosso corpo físico até irmos para 
o Mundo Espiritual. Temos que continuar este processo até que isto possa 
ser nivelado, pois, de outro modo, o Reino dos Céus na Terra não poderá 
ser estabelecido. Não seríamos capazes de restaurar a posição original 
onde a mente e o corpo podem se unir, num plano centrado no verdadeiro 
amor original livre da Queda. (254-221, 13/02/1994) 
 
O inferno é o lugar onde o diabo domina, e o Céu o lugar onde Deus reina. 
Como é o Céu? É o lugar onde se constroem coisas. O inferno é o lugar 
onde se destroem. Esta é a diferença. Neste caso, a colisão entre esta 
construção e destruição dentro de mim, é a luta entre o meu corpo e a 
minha mente. (261-296, 19/06/1994) 
 
Quando o corpo e a mente se unem com Deus, os filhos e filhas nascidos 
como filhos e filhas ideais que estão destinados a viver em harmonia nesta 
Terra são serem transferidos para o Céu. Absolutamente não poderia ver 
indivíduos que lutassem entre si. Deus não gosta nem mesmo de ver tais 
formas de existência.  
Então, qual é o desejo da humanidade? Um mestre e pai que possam parar 
esta luta, tem que aparecer. Como a humanidade começou e se expandiu a 
partir de um falso pai, o verdadeiro pai tem que vir e ensinar estes fatos de 
maneira clara e lógica. A não ser que nesta Terra, comece um movimento 
que possa remover e descartar o ponto essencial da nossa desordem, que 
começou em determinada altura da história, o Céu estará eternamente 
distante daqui. (261-300, 24/07/1994) 
 
O quanto a consciência foi sacrificada pelo corpo? Vocês conhecem as 
circunstâncias da consciência que foi espezinhada durante toda a vossa 
vida? A vossa consciência está exausta de cuidar de vocês continuamente. 
Contudo, incansavelmente, impede o corpo de se conduzir de modo errado. 
Não é verdade que ela diz, “Já basta. Não é tempo de parar, e de me ou-
vir?” O ser mais próximo de si e que permanece como substituto do vosso 
pai, de Deus e do professor, é a consciência. A mente, ela própria, não 
precisa ser educada, mas o corpo absolutamente precisa de educação. 
(214-282, 03/02/1991) 
 
Todas as pessoas conservam esse preciosíssimo professor no seu coração 
durante toda a vida. Contudo, ainda assim maltratam, espezinham e abu-
sam desse professor. Esse professor é a nossa consciência, que sempre 
nos diz coisas para nos ajudar, e que tenta conectar-nos ao verdadeiro 
amor. Como um pai, a nossa consciência insiste que nos tornemos pessoas 
boas e generosas, e guia-nos de acordo com a vontade de Deus, mas 
existe um rebelde dentro do nosso coração que sempre age contra a voz da 
nossa consciência. Esse rebelde é o nosso corpo físico. (201-208, 
09/04/1990) 
 
A unidade entre o vosso corpo e mente não pode ser conseguida sem 
verdadeiro amor. Assim, a mente sacrifica-se pelo corpo, e esquece-se, 
esquece-se e continua a esquecer-se. Ela encontra-se na posição que 
representa Deus, logo, a mente é o mais importante professor. A mente é o 
centro que Deus nos enviou como Seu substituto. É o eu vertical. (226-60, 
01/02/1992) 
 
Quando eu era jovem, fiz tudo o que podia para controlar o meu corpo. Até 
dormi com os olhos abertos durante uma semana. Mesmo ao dormir entre 
dezenas de milhares de belas mulheres, a “vara” do homem não deve se 
mover nem mesmo se ela toque a “zona triangular” dessas mulheres. A 
pessoa que não consiga controlar seu corpo, não pode ir para o Reino dos 
Céus. (263-100, 21/08/1994) 
 
Onde fica a raiz do inferno? Não fica neste mundo. O mundo dos últimos 
dias não é nem o inferno e nem o Céu. Então onde fica a raiz do Céu e do 
inferno? Vocês têm que compreender que o inferno se situa no ponto de 
conflito entre a mente e o corpo. Até agora as pessoas não sabiam disto. 
Numerosos santos vieram e deixaram os seus ensinamentos, mas ao 
tentaram aplicá-los ao mundo objetivo falharam em dinamitar esta base 
fundamental interna, na qual tais lutas ocorrem. A unidade tem que começar 
a partir deste ponto. Sem se começar daqui não dará certo. (263-199, 
04/10/1994) 
 
O mundo satânico vai para o inferno, e o mundo de Deus vai para o Céu. 
Então, o mundo autônomo, que vive para si próprio, irá para o inferno, 


enquanto que o mundo público que vive para o todo irá para o Céu. A 
encruzilhada entre o bem e o mal começa dentro de mim.  
Aqui se encontram a mente e o corpo, mas enquanto a mente está orienta-
da para o bem comum, o corpo está orientado para a situação individual. A 
mente com o propósito público e o corpo na posição individual estão em 
conflito. A conclusão, é que o caminho que a humanidade e cada indivíduo 
devem percorrer, consiste na rejeição do nosso nascimento do amor e vida 
falsos, e na nossa separação dessa posição, e subseqüentemente em 
enxertar-nos no amor, vida e linhagem verdadeiros.  
A religião apareceu com a finalidade de subjugar o corpo e de o unificar. 
Desta posição, vocês deviam unir-se com o amor verdadeiro, e dar nasci-
mento a filhos e filhas que possam ir para o Céu depois de viverem nesta 
Terra. Sem acreditarem na religião, as pessoas não podem produzir verda-
deiros filhos e filhas que possam ir para o Céu. Por isso, religiões têm que 
aparecer e subjugar o corpo, e unificá-lo. Quando as pessoas se unem com 
os Verdadeiros Pais, se enxertam neles como as oliveiras selvagens, tor-
nam-se então oliveiras verdadeiras e produzem verdadeiros filhos e filhas. 
Depois de viverem nesta Terra, eles elevam-se eternamente até o outro 
mundo e entram no Céu. Este é o ideal da criação. (263-281, 15/10/1994) 
 
Vocês devem encontrar uma solução para esta guerra no interior do nosso 
corpo, o mais cedo possível. Não se pode entrar no Céu sem vencê-la. 
Ficar-se-á preso para sempre no outro mundo. Isto é um problema sério. Os 
seus pais, a sua família e a sua tribo não são o problema. Sem vencer esta 
luta você instantaneamente ficará preso. (264-121, 09/10/1994) 
 
Aqueles que não unirem mente e corpo, não podem ir para o Céu porque 
são pessoas falsas. Mesmo que uma nação seja estabelecida, temos de 
saber que um curso de sete anos centrado na família, deve ser percorrido. 
Este curso implacável tem que ser percorrido. Uma cobra passa através de 
uma fenda estreita entre rochas para se libertar da sua pele. Quanto maior 
essa cobra for, tanto mais laborioso este processo se torna. É fácil para as 
cobras pequenas más doloroso para as grandes. Existe tal fenda que permi-
ta que uma grande serpente se liberte da pele ao passar através dela? Para 
remover toda a sua pele, ela deve permanecer junto ao solo. Assim, quanto 
maior for, tanto mais difícil se tornará. A unificação do mundo é um proces-
so difícil? Pensem agora o quão muito mais difícil será a unificação do 
Mundo Espiritual. (303-264, 09/09/1999) 
 
Aquilo em que vocês deviam pensar em todos os momentos é o fato da 
linhagem de satanás estar se contorcendo dentro de seus corpos. A missão 
da nossa vida inteira, aquilo que temos que fazer diariamente, é fazer com 
que isto seja interrompido, é como conseguirmos eliminar esta origem pois, 
de outro modo, seremos apanhados no outro mundo. Tem que haver um 
modelo para se poder entrar no Céu. Para lá entrarmos, temos de seguir o 
modelo criado por Deus. Não é assim que devia ser? É uma fórmula. Se 
quisermos ser graduados em uma escola, temos de freqüentar as aulas de 
todas as disciplinas, obter notas suficientes para passar e finalmente rece-
bermos o diploma. Do mesmo modo, existe um curso para entrar no Céu. 
Existe um curso onde se diz, “Com isto, acabei.” É o mesmo. Tem que 
existir uma fórmula para se entrar no Céu. (263-81, 21/08/1994) 
 
No Mundo Espiritual, a consciência assemelha-se ao corpo espiritual, e 
Deus aparece como a consciência desse corpo. As suas consciências 
tornam-se o corpo de Deus. Quando se entra no mundo místico e se per-
gunta, “Deus, onde estás?” Ele responderá de dentro de nós, “Estou aqui, 
estou aqui!” Algumas pessoas tiveram muitas destas experiências. É daqui 
que resulta tudo o que as pessoas falam a respeito do Céu. (250-156, 
14/10/1993) 
 
Quando se entra no místico Mundo Espiritual e se ora, “Onde está Deus?” 
de dentro do seu abdômen surge a resposta: “O que foi?” Vocês sentirão 
tais coisas. Mesmo sem ter o conhecimento, palavras serão proferidas. 
“Não vão para lá.” Se o fizerem, ficarão em apuros. Quem está falando 
nestas horas? Deus. Se você ora com seriedade, entra em um estado em 
que tais experiências místicas ocorrerão. (249-223, 10/10/1993) 
 


4.4. O Céu e a Terra Estão Divididos com Base no Sexo 
Absoluto 
O primeiro amor entre um homem e uma mulher é o momento do encontro 
com Deus. O momento do primeiro amor depois do casamento é o momen-
to da perfeição do homem. Ele reina no mundo de todos os seres positivos 
ou masculinos que Deus criou, como a antena que representa todos esses 
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seres. É exatamente o mesmo que acontece no lugar onde as eletricidades 
negativa e positiva se encontram no topo da antena. O ponto onde uma 
mulher e um homem fazem amor é o onde ambos se aperfeiçoam.  
Também, pela primeira vez, pode começar a partir desse lugar, o palácio 
real de amor que pode ser estabelecido na Terra como o centro do universo. 
Este lugar é a origem do amor como também a vida é conectada a ele. Não 
é verdade? A linhagem está conectada com esse lugar. Ao mesmo tempo, a 
nação é criada a partir daqui. O Reino dos Céus na Terra e no Mundo 
Espiritual começa a partir do amor; começa no ponto da abertura das portas 
do primeiro amor. As pessoas eram ignorantes deste fato. (261-16, 
15/05/1994) 
 
É o palácio original, compreendem? O ponto de partida desse amor é o 
ponto de partida do Reino dos Céus na Terra, e do Reino dos Céus no 
Mundo Espiritual. É o lugar onde o homem e a mulher se unem absoluta-
mente num só. Nessa posição absoluta, a natureza interna invisível de Deus 
(Sung Sang) e a forma externa (Hyung Sang) foram separadas para criar os 
seres humanos, de modo semelhante, a mulher e o homem geram filhos, 
quando se unem através do amor. Isto é realizado quando aquilo que foi 
criado pelo Deus invisível se torna uma entidade visível.  
O amor é o que possui a força para misturar o sangue. Onde fica o eixo que 
pode misturar o sangue? Onde fica essa usina elétrica? Ela pode ser encon-
trada no lugar no primeiro amor entre o “côncavo e o convexo” de uma 
mulher e de um homem. A partir deste ponto, pela primeira vez, a eletricida-
de começa a ser gerada por meio do primeiro amor. Esse lugar é o epicen-
tro para a geração da energia do amor verdadeiro, da vida verdadeira, da 
linhagem verdadeira, e mais ainda, é o epicentro da família verdadeira e do 
Reino dos Céus na Terra e no Mundo Espiritual. Aqueles que ignoram isto 
não podem existir e só podem ir para o inferno. Não há outra possibilidade. 
(259-229, 10/04/1994) 
 
Vocês têm que compreender o quão preciosos são os órgãos sexuais do 
homem e da mulher. Deus desce através deles. A libertação de Deus co-
meça a partir destes órgãos e Ele pode começar a cantar e dançar nesse 
lugar que está conectado ao palácio real do amor, ao palácio real eterno. As 
portas do primeiro amor do Reino dos Céus na Terra e no Mundo Espiritual 
abrem-se aqui. Isto parece verdade ou mentira?  
Vocês estavam cientes do valor disto quando eram solteiros? O seu primei-
ro amor é realmente importante. Se há falhas no primeiro amor, todo o 
universo vai para o inferno. Foi aqui que tudo foi perdido; o palácio real do 
amor, da vida, a história da nossa linhagem e a origem do Reino dos Céus 
na Terra e no Mundo Espiritual. Para onde vai esta pessoa? Perante as 
regras do Princípio, para onde ela irá? Ela não terá lugar para continuar a 
sua existência. Irá para lata do lixo. Apesar de terem sido criadas para a 
vida eterna, acabam indo para a lata do lixo. Vão para a lata do lixo e não 
conseguem deixar de viver uma vida às avessas. (261-27, 15/05/1994) 
 
Onde fica o berço para aperfeiçoar o homem, a mulher e até mesmo Deus? 
Onde pode ser aperfeiçoado o amor de Deus, e onde o homem e a mulher 
podem ser aperfeiçoados? Onde fica o ponto central do estabelecimento 
disto? Esta é a questão. Sem saber isto, o Reino dos Céus do ideal do amor 
não pode ser expandido nesta Terra. Por acaso estaria nos seus olhos, 
nariz, mãos ou pés? Onde está? É no côncavo e no convexo. (261-167, 
09/06/1994) 
 
A unidade do homem e da mulher, de côncavo e convexo, é o lugar onde 
Deus é aperfeiçoado, e onde a mulher que é uma metade, e o homem que é 
a outra metade, são aperfeiçoados. O ponto do estabelecimento onde o 
ideal de amor de Deus pode ser aperfeiçoado, começa no lugar onde côn-
cavo e convexo se juntam e estabelecem a relação do seu primeiro amor. O 
lugar da perfeição é determinado como uma posição para se relacionar com 
Deus centralizando-se no amor de um homem e de uma mulher. Este é o 
núcleo do universo. Quando isto se move, o universo inteiro vai e volta. É o 
quartel general do Reino dos Céus na Terra, e no Mundo Espiritual.  
Visto que isto é a base do amor, é chamado de o palácio original do amor. 
Dentre os muitos palácios reais, o palácio central é chamado o palácio 
original. Este é o palácio original do amor, vida, linhagem e a origem do 
Reino dos Céus na Terra e no Mundo Espiritual. É o lugar onde começam a 
liberdade, a felicidade, e a paz, ansiadas pela humanidade. Esse lugar é o 
palácio real de amor, vida, linhagem e de todas as coisas, e é lá que são 
conectados o indivíduo, a família, tribo e o povo. Vocês têm que compreen-
der que isto é a fonte original, a origem do Reino dos Céus na Terra e no 
Mundo Espiritual. E além disso, é a origem da liberdade, felicidade e paz. 
Se uma mulher não tiver um homem, ela permanece na escuridão absoluta 
e o mesmo acontece com um homem. (261-273, 09/06/1994) 


 
Qual é o lugar mais extraordinário que um homem admira? É o rosto da 
mulher? Os seus seios? O seu corpo? Onde fica? Existe só um lugar; é 
onde o côncavo e o convexo se ajustam. Para preparar o ambiente para isto, 
a sociedade, a nação, o mundo e o universo inteiro são conectados. Esta é 
a regra de ferro, e a fórmula para o mundo existente. (262-55, 23/07/1994) 
 
É o mesmo para a base da paz; tudo desde o Reino dos Céus na Terra até 
o Reino dos Céus no Mundo Espiritual tem origem no amor. Que espécie de 
amor? É o amor do homem, da mulher ou o amor combinado dos dois? 
Onde é que o amor de um homem e de uma mulher se combinam? Na face? 
Na ponta dos dedos? Não, é no “côncavo e convexo”. (263-52, ) 
 
O casamento de Deus é o casamento de Adão e Eva. Por conseguinte, o 
Reino dos Céus na Terra e o Reino dos Céus no Mundo Espiritual são 
criados ao mesmo tempo. Eles partem do ninho de amor.  
O momento em que um homem e uma mulher se encontram centrados nos 
seus órgãos sexuais, sem cometer a Queda, isto vêm a ser a origem do 
Reino dos Céus na Terra e no Mundo Espiritual. Aqui é a base na qual as 
Três Grandes Realezas têm que ser estabelecidas. O ninho do amor não 
pode ser estabelecido em qualquer outro lugar. (263-57, 16/08/1994) 
 
Uma vez que o amor é a origem do estabelecimento do Ideal do Reino dos 
Céus, ele é a “território real” do amor. É o palácio real. Os órgãos sexuais 
são o território real do amor. Para que eles sejam o palácio real, vocês têm 
que ser casados. O palácio real de amor, é criado através da vida conjugal. 
Através do que este amor é conectado? Através dos lábios quando um 
homem beija uma mulher? O que é conectado? O côncavo e a convexo são 
conectados. Isto é uma realização de proporções extraordinárias. Através 
deste amor, o todo o ser do homem e todo o ser da mulher fundem-se. Eles 
tornam-se um só. Então, aqui, as linhagens do homem e mulher são ligadas. 
As linhagens são conectadas e num vórtice, e pela primeira vez, a historia é 
estabelecida centrada numa nova vida; a história é então conectada. Isto 
não termina com uma geração. A história eterna é conectada. O Reino dos 
Céus na Terra e no Mundo Espiritual começam a partir deste ponto. (263-
122, 21/08/1994) 
 
A mulher vive para aquilo que o homem têm. Ela vive para o amor; vive para 
a vida; e vive para os seus filhos e filhas. Todas as mulheres gostam de 
bebês. A razão pela qual as mulheres têm seios e ancas grandes, é em 
função do bebê. Estas partes devem estar trancafiadas. Assim, onde pode-
mos encontrar os três grandes palácios originais? Esse é o problema fun-
damental da humanidade. Esta é a raiz da família, sociedade, nação, Terra 
e Mundo Espiritual. (252-104, 14/11/1993) 
 
O palácio original do amor é o palácio real que pode até mesmo aperfeiçoar 
e proporcionar descanso a Deus. Onde é que isto é unificado? No côncavo 
e convexo. O lugar dos órgãos sexuais de Adão e Eva é extraordinário. 
Assim, os órgãos sexuais são chamados o palácio original do amor. Estão 
são palavras maravilhosas. O palácio real que pode aperfeiçoar e propor-
cionar descanso à criação inteira no Céu e Terra e até mesmo a Deus, é o 
palácio original. Nem a nação celestial, nem a terrestre são as primeiras a 
aparecer. Tudo começa na família. Esta é o palácio original. São palavras 
extraordinárias.  
Então, esse lugar não é só o palácio original centrado no verdadeiro amor, 
mas também o palácio original centrado na verdadeira vida. Depois disso, 
ele é o palácio original centrado na linhagem, ele é a origem do Reino dos 
Céus na Terra e no Mundo Espiritual. Sem ela, o Reino dos Céus na Terra e 
no Mundo Espiritual, o reino celestial e o reino da humanidade não podem 
ser realizados.  
Este lugar extraordinário do verdadeiro amor tornou-se uma palavra vulgar. 
Uma vez que se tornou a causa da ruína nacional que destruiu o Céu e a 
Terra, ele tem sido considerado até agora, como a coisa mais vil do mundo. 
Originalmente era algo sagrado. Vocês, professores, compreendem? Quan-
do se levantam de manhã, deviam cumprimentá-lo dizendo, “Dormiste 
bem?” Vocês têm que compreender que este mesmo lugar é o que vos 
permite atender o amor dos vossos mais notáveis antepassados, mais do 
que a esses próprios antepassados. (263-347, 27/10/1994) 
 
Se vocês usarem o órgão do amor imprudentemente, serão punidos. Ele é o 
palácio real de amor, o jardim ancestral de amor. O amor, a vida e até 
mesmo a história, todos começaram nele. Ele é a origem do Reino dos 
Céus na Terra, e a origem do Reino dos Céus no Mundo Espiritual. origem 
da felicidade de Deus, dos Seus sorrisos, do Seu amor e o lugar onde Ele 
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pode dançar, encontra-se aqui. Temos que ir de encontro a esta posição 
porque ela tem imenso valor. É verdade ou não? (256-199, 13/03/1994) 
 
A flor de Deus, a flor dos seres humanos, a flor do Reino dos Céus na Terra 
e no Mundo Espiritual, desabrocha do amor e tem a sua origem nele. Assim 
a frase: “o verdadeiro amor é a flor de toda a perfeição”, faz sentido. A este 
respeito, através da união conjugal, Deus dá a “segunda criação” a cada um 
de nós. Quão grande é a posição de glória de poder sentir a alegria que 
Deus sentiu, e conhecer substancialmente o ser do eterno Deus? (256-235, 
13/03/1994) 
 
Se você quiser se tornar uma pessoa de grande beleza no Céu, terá que se 
harmonizar com a flor do amor que desabrocha em toda a sua glória, expri-
mir a beleza e fragrância da flor no mundo correlativo, e viver nesta Terra de 
tal modo que possa proteger as novas sementes dessa flor.     
Se for para o Mundo Espiritual depois de viver desta maneira, mesmo no 
mundo eterno você também terá esta aparência. (256-170, 13/03/1994) 
 
Os órgãos sexuais da mulher são a origem do universo. O lugar onde se 
mantém uma relação de amor torna-se o palácio original do amor. É lá que 
o amor começa. O amor da primeira noite do casamento é o começo do 
palácio original do amor. A vida do homem e da mulher, tornam-se uma pela 
primeira vez. Por isso, esse lugar é o palácio original da vida ideal, e a 
linhagem original começa aí. Assim, esse lugar torna-se o palácio original 
da linhagem, e porque o Céu começa lá, esse lugar torna-se o palácio 
original do Reino dos Céus na Terra e no Mundo Espiritual, o palácio origi-
nal da perfeição humana e divina. (257-324, 16/03/1994) 
 
A humanidade caiu por causa do amor. Devido a isso, os órgãos sexuais 
são a coisa mais assustadora de todas. A religião considera o ato do adulté-
rio como o mais terrível pecado. Desse modo, o sexo livre da América faz 
parte da doutrina do Diabo para a expansão do inferno, ou será que é a 
doutrina para a expansão do Céu? É a expansão do inferno. É o reino do 
inferno na Terra, e no Mundo Espiritual. Tudo isso será destruído. (261-302, 
24/07/1994) 
 
Eu investiguei todos os tipos de verdade. Procurei no Mundo Espiritual e no 
mundo físico, e investiguei todas as escrituras más não encontrei lá solução 
alguma para este problema. Deus existe ou não? Se Deus existe, Ele não 
pode deixar em liberdade “o deus” que tornou o mundo nisto que é hoje. 
Deus tem lutado para acabar com este estado de coisas. Quais são os 
princípios fundamentais do nosso nascimento? Por que nós seres humanos 
nascemos? O homem nasceu para a mulher. Esta é a maior de todas as 
verdades. A maior verdade consiste em ter um homem ideal em frente de 
uma mulher e temos de compreender que esta é a essência do ideal que 
aperfeiçoa o universo inteiro. Tal mulher, que permanece perante um ho-
mem, é também a essência da verdade do universo e um corpo absoluto de 
verdade. (267-230, 08/01/1995) 
 
Eu realmente não sabia o quão simples e fácil era o problema com o qual a 
humanidade tinha se debatido até o presente. Passei por tribulações terrí-
veis. Sem saber como este mundo se tornou do modo como é, sem conhe-
cer os padrões do bem e do mal, fui ao Mundo Espiritual e procurei por toda 
a imundície, fiz todo o tipo de investigações. Quando descobri esta verdade 
sabia que tinha descoberto tudo. Exclamei, “Ah! Não sabia disto!” Eu tinha 
tudo então. Não é uma sensação extraordinária? O universo inteiro estava 
dentro de mim. Todo o universo está dentro de meu ser. (199-314, 
21/02/1990) 
 
A verdade não se encontra em outros lugares, mas sim dentro de mim. Não 
existe nada para aprender. Procurei isto, mas o mundo da verdade não 
estava num lugar distinto deste universo. Procurei no Mundo Espiritual, 
neste mundo e tudo o mais, e labutei para descobrir tudo, mas no fim, Deus 
deu-me tudo. É extraordinário. Eu não sabia que tinha tudo. (263-97, 
21/08/1994) 
 


4.5. O Amor Conjugal é a Flor Central do Ideal de Amor 
Deus é composto de características duais verticais, e os seres humanos são 
entidades substanciais compostas de características duais horizontais. O 
ideal do esposo e esposa é criar uma esfera perfeita, pela unidade do Deus 
vertical e dos seres humanos horizontais, e criar o corpo que consiste em 
quatro formas sung-sang, unindo o ideal de amor do norte, sul, leste e oeste. 
(127-98, 05/05/1983)  


 
Quando vocês se casam, deixam de ser bidimensionais. Embora só se 
tenham uma base bidimensional, o conceito vertical começa a existir quan-
do algo na posição elevada se une com algo na posição baixa. Uma história 
bi-dimensional não pode criar ordem nem no universo nem no cosmos. 
Quando a dimensão vertical encontra a dimensão horizontal e forma um 
ângulo de 90 graus, tudo se ajusta, quer se substitua o Céu pela Terra, ou a 
Terra pelo Céu, ou a parte da frente pela parte de retaguarda, ou vice-versa, 
ou quaisquer outros dois aspectos correlacionais – esquerda, direita, parte 
de cima, parte de baixo, parte da frente, parte de trás. O modelo de perfei-
ção desta Terra conduz a toda perfeição no Mundo Espiritual. (230-259, 
08/05/1992) 
 
Vocês têm que desenhar o absoluto ideal de esposo e esposa, estabelecer 
um casal artístico nesta Terra, e desenhar um quadro de amor sem igual 
nesta Terra, para que possa levar consigo esse quadro e viajarem para o 
mundo do Céu, o mundo eterno; terão que ir para o Mundo Espiritual. A 
viagem para o Mundo Espiritual é a viagem para o mundo infinito. Lá, não 
são necessários dinheiro, comida e nem vestuário. Se há algo que queiram 
dar ao seu companheiro amado, lhes é dado como um privilégio. Se quise-
rem vestir o seu companheiro em roupas de ouro, ou roupas de sua imagi-
nação, que não são deste mundo, mantenham um coração de amor sincero, 
e se tiverem um coração generoso, o objeto aparecerá. Poderão viajar para 
qualquer lugar que desejem, e serão livres onde quer que vão. (271-281, 
28/0801995) 
 
Vocês têm que tornar a suas famílias em obras de arte. Têm que se tornar 
esposos divertidos, e artísticos. Se encontram um artigo interessante numa 
revista, deviam guardá-lo e lê-lo em voz alta, numa voz maravilhosa, para 
sua esposa que está prestes a dormir. Se puderem sonhar que a sua espo-
sa adormeceu depois de ter sido profundamente impressionada por isso, 
esse sonho será reproduzido. Será ligado ao Mundo Espiritual. Quão mara-
vilhoso é isto? Gostariam de viver desse modo, ou simplesmente como 
casais sem qualquer estilo? Se quiserem viver com estilo, têm que desen-
volver a atitude mental que lhes permita adquirir estilo. Essa é a primeira 
condição. (271-282, 28/08/1995) 
 
Quando vocês forem para o Mundo Espiritual, não precisarão trabalhar a 
Terra, mas só comerão, e viverão uma vida de lazer. Então, como gozarão 
a vida? Têm que pensar nestas coisas. Como sobreviveriam ao aborreci-
mento? Viveriam sem se envolver em quaisquer brigas. A questão é como 
gozariam a vida. Como poderiam viver com algo de que não se cansassem, 
mesmo durante mil anos, algo que gostariam de tocar durante mil anos, 
algo que gostariam de ouvir durante dezenas de milhares de anos, algo de 
que gostariam durante bilhões de anos? Comida, podem comer todos os 
dias. Podem comer tudo o que quiserem; é um lugar onde podem facilmente 
encontrar coisas para comer. É um lugar onde podem fazer tudo o que 
quiserem. Lá, poderão viver viajando. (279-21, 09/06/1996) 
 
Se vocês assistirem televisão durante um mês, saberão tudo acerca do 
modo como as pessoas vivem neste mundo. Tudo será do modo que espe-
ram. Vão se cansar disso. Portanto, devem saber acerca do Mundo Espiri-
tual.  
Quando oram com sinceridade, poderão ter uma visão do Mundo Espiritual. 
Que maravilhoso seria isso! Anjos descerão e dançarão. Que maravilhoso! 
Mesmo aquelas pessoas famosas de há centenas de anos, se reunirão para 
dançar. Que maravilhoso! Eu não sou um homem de ilusões. (203-57, 
14/06/1990)  
 
Na Terra original todos os elementos estão ligados. Ela é como uma raiz. 
Se a raiz é a mesma, as folhas e flores são as mesmas, não é verdade? 
Não há necessidade para aprendizagem, se vocês se harmonizarem com 
os elementos essenciais, durante o período no qual eles podem ser unidos. 
As pessoas não podem desenhar o seu próprio rosto, com cem por cento de 
exatidão, não é verdade? Por que precisam de um desenho, quando cada 
um de vocês tem algo mais extraordinário que um desenho? Não é verdade? 
Um casal maravilhoso, do ideal de amor, está desabrochando com base 
num homem e numa mulher. Que necessidade há de se desenhar um 
quadro? Vocês podem ansiar por desenhos, e louvar um desenho particular 
de determinado tema, mas não sabiam estas coisas. Contudo, quando as 
pessoas se vestem, elas fazem-no em harmonia com o ambiente, de acordo 
com as estações. Todos os tipos de culturas e artes foram necessárias para 
se ajustarem ao ambiente. (202-92, 06/05/1990) 
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Se o espírito vive eternamente depois de entrar no Mundo Espiritual, quem 
procurariam lá? A sua mãe, o seu pai? O seu irmão ou irmã mais velhos? 
Os seus filhos? Não seriam os seus filhos, nem os seus irmão ou irmã mais 
velhos, ou mãe e pai. Seria o seu cônjuge. Por quê? Porque vocês sentiram 
uma alegria incomensurável de dar nascimento e criar filhos.  
A alegria de dar à luz um bebê, pela primeira vez, depois de viver como um 
casal, é o tipo de alegria mais estimulante de todas. No meio de toda essa 
alegria, a sua atenção está concentrada no primeiro filho. Unidos na mesma 
devoção, o esposo e a esposa, ambos investem o seu coração no bebê. 
Ama-se sempre mais, aos filhos a quem se dá à luz pela primeira vez. A 
diferença entre o primeiro e os outros filhos, é que o primeiro recebeu mais 
amor. O mesmo se aplica à primeira filha. O primeiro filho e filha são, sem 
sombra de dúvida, a extensão do pai e da mãe. (258-242, 20/03/1994)  
 
Quando os seres humanos atingem a perfeição, a forma interna de Deus 
(sung sang) entra na mente do homem, e a Sua forma externa (hyung sang) 
entra na mente da mulher. A cerimônia de casamento de Adão e Eva torna-
se a cerimônia de casamento de Deus. Vocês compreenderão isto clara-
mente quando forem para o Mundo Espiritual. Esta teoria, que não pode ser 
verificada, é correta. Então, onde está Deus? Onde podemos encontrá-Lo, 
no casal? Ele está no útero. É lá que Deus se encontra. É lá que está a raiz 
do amor. Pela primeira vez na história, a constituição do Mundo Espiritual e 
o seu conteúdo foram revelados por mim. (252-119, 14/11/1993)  
 
Vocês pensam que Deus não olha para vocês como casal quando fazem 
amor? É um ato que se torna público, através do universo. É uma grande 
ignorância não saber isto. Todos os seus antepassados estão observando-
os. Mesmo no Mundo Espiritual, vocês podem ver esse ato em frente dos 
vossos olhos. Vocês estão sendo observados, como se estivessem fazendo 
esse ato na palma da mão das pessoas que estão no Mundo Espiritual. 
Portanto, é um grande erro sentir vergonha disto. (250-244, 15/10/1993) 
 
Toda a alegria e fenômenos deste mundo feito de amor, são como uma 
fragrância para Deus. Ele quer viver rodeado por esta maravilhosa fragrân-
cia e por isso, Ele a procura. O Seu amor desce para o amor entre um 
esposo e esposa. É aqui que todas as coisas e o universo se harmonizam. 
No que diz respeito a um palácio real centrado no amor, há um palácio real 
no Mundo Espiritual e outro na Terra. Onde é que eles fazem contacto? 
Esta é a questão. Em outras palavras, onde é que Deus e os seres huma-
nos se encontram? Conseqüentemente, os órgãos sexuais é que são a 
união do verdadeiro amor, eles são a Terra original. Uma vez que essa é a 
Terra original, em termos de palácios, torna-se o palácio original. É lá que 
Deus começa a sua atividade, e foi o primeiro palácio a ser construído. O 
palácio original. (265-215, 21/11/1994) 
 
Em que vocês pensarão quando morrem, depois de terem vivido em felici-
dade com seus esposos? Pensarão sempre no órgão do amor. Se lembra-
rão do rosto de seus esposos e dos beijos. As únicas memórias que perma-
necem, depois da passagem para o Mundo Espiritual, são aquelas que se 
relacionam com a união dos órgãos sexuais, quando o esposo e esposa se 
beijaram e fizeram amor. Gostariam de morrer agarrando e beijando o órgão 
sexual? (269-57, 07/04/1995) 
 
Nascemos através do amor em nome de Deus, e vivemos através do amor. 
Damos à luz filhos e filhas, de modo a atingir o destino do amor, e regres-
samos a Deus, para viver com Ele para toda a eternidade. Por conseguinte, 
quando nos unimos completamente com base no amor, chegamos a asse-
melhar-nos a Deus. Quando um casal se une, cumpre completamente estas 
três fases e vai para o Mundo Espiritual, torna-se um 2º deus perante Deus, 
o eterno sujeito. Isto acontece quando um casal morre, depois de se ter 
amado com verdadeiro amor. Assim, o homem começa a vida com Deus, e 
acaba a sua vida no seio de Deus. (207-36, 21/10/1990) 
 
Homens e mulheres têm que viver intoxicados pelo amor conjugal. Esta é a 
tarefa de vocês. Se estão servindo e atendo aos pais, deviam querer viver 
no meio do amor dos pais, e da família. É esse o ideal e a felicidade. A 
felicidade não existe noutro lugar. Por mais que vocês gostem do Mundo 
Espiritual, que farão depois de irem para lá? Pelo que sei, procurarão suas 
mães. Há duas mães. Uma que lhes deu à luz, e a outra que deu à luz os 
seus filhos e filhas. Duas mães fazem parte da mesma família. Não é ver-
dade? A mãe que lhes deu à luz e a mãe dos seus filhos. Há também a mãe 
dos seus pais, as suas avós. É por isso que vocês amam as suas mães. 
Não é verdade? (174-250, 01/03/1988) 
 


Cada um de vocês assemelha-se a Deus, e ao Adão e Eva aperfeiçoados. 
Assemelham-se a ambos os pais. Como eles formam uma união, a sua 
mente e corpo não lutam entre si. Homens e mulheres não lutam entre si, 
mas formam uma unidade perfeita. Uma nova fonte jorra no lugar onde os 
mundos espiritual e físico, Deus, o criador, e a criação, se unem e se com-
pletam. Este é o ponto de origem da paz, da felicidade, do ideal e da espe-
rança. Contudo, por perdermos isto, temos que encontrá-lo novamente. 
(254-281, 15/02/1994) 
 
No Mundo Espiritual, eu descobri que os homens que viveram sós e morre-
ram solteiros, não estão num bom lugar. Não podem ir para um bom lugar. 
Quando olham fixamente para Deus, olham para baixo. Ele pergunta, “Ei, 
você, por que está olhando para baixo?” Se a ponta do órgão masculino 
está virada para baixo, o homem só pode olhar para baixo. Que significa 
isso? Como pode alguém nascido como um homem, ser ignorante da 
harmonia do Céu e Terra, a união de Yin e Yang, e do amor e não compre-
ender o caminho do amor que é o centro do grande princípio do Céu e Terra? 
(197-24, 07/01/1990) 
 
Se vocês forem para o Mundo Espiritual sem ter dado à luz filhos e filhas, 
terão que ficar isolados. Não terão a liberdade para se deslocarem. Sentirão 
vergonha. Por isso, aqueles que dão ênfase a vida de solteiro pertencem à 
linhagem direta de satanás. O diabo, satanás, será expulso nos últimos dias 
más tais pessoas o seguirão. O diabo era um arcanjo e logo, ele não tem o 
ideal de um cônjuge. Portanto, chegará o tempo em que os jovens cairão na 
ruína, os homens e mulheres mais velhos se cansarão do amor, e mergu-
lharão no amor do diabo, vivendo uma vida de solteiros. Aqueles que vivem 
uma vida à sós, acabarão no inferno. (228-263, 05/07/1992) 
 
As pessoas solteiras estão na posição de criminosos em relação à vontade 
original de Deus. Aqueles que praticam controle de nascimentos, dizendo 
que não terão filhos, irão para o outro mundo, e enfrentarão as palavras de 
julgamento, “Através dos teus filhos e filhas, eu tinha planeado enviar o 
príncipe e princesa que governariam o universo. Devias ter vergonha!” 
Quando vocês forem para o Mundo Espiritual estas coisas serão instanta-
neamente conhecidas. Saberão disto imediatamente. Deus estava tentando 
abençoar a sua geração e seu clã, através dos méritos dos seus antepas-
sados que tinham trabalhado duramente, através dos milhares e dezenas 
de milhares de anos da história de amargo sofrimento. No entanto, esse 
canal foi cortado. (264-150, 09/10/1994) 
 
As viúvas passarão um mau bocado no outro mundo. Não quero dizer 
viúvas más sim as mulheres que vivem sozinhas. Como chamamos elas? 
Quero dizer essas mulheres solteiras, que nunca casaram, e que morrem 
solteiras. Como se chamam essas pessoas? Depois de morrerem, elas se 
chamam “fantasmas de solteiras.” Mas como as chamamos, enquanto estão 
vivas? A palavra fantasma não se refere às pessoas que morreram? Não 
existe uma palavra para designar as vivas? Como as chamamos? Celibatá-
rias? Pessoas solteiras passarão um mau bocado no Mundo Espiritual. Elas 
não serão capazes de se harmonizar com ninguém, para onde quer que vão. 
Quando uma mulher solteira vai para os grupos de mulheres, ou quando um 
homem solteiro vai para os grupos de homens, não há lugar para eles. Não 
têm nenhum lugar para onde ir. Assim, eles dirigem-se para um lugar som-
brio, um mundo de sombras e por isso não podem girar. A harmonia é 
possível com base no amor, em todas as direções: leste, oeste, sul e norte. 
Uma vez que a direção das pessoas solteiras é fixa, elas não podem girar. 
Essa não é a minha situação, e assim, vocês terão de morrer e verificar por 
si próprios. (194-42, 15/10/1989) 
 
Vocês não devem manchar a linhagem de sangue da bênção. Todos têm 
que estar plenamente conscientes disto. A linhagem é a sua propriedade 
que permitirá serem vitoriosos e herdarem o Céu. É como um documento 
dos seus parentes, ou escritura dessa linhagem. É equivalente à seu regis-
tro genealógico. O assunto em questão, é como vocês protegem a sua 
pureza. (263-62, 16/08/1994) 
 


4.6. A Entrada no Céu Como Uma Unidade Familiar 
As nossas famílias e o Reino dos Céus têm a mesma forma. Numa família 
há pais, esposo e esposa, filhos, e irmãos e irmãs. Podemos unir a nossa 
família por intermédio do amor. A unificação pode ser estabelecida, a vida 
pode ser conectada, e o ideal podem ser realizados numa família. Conse-
qüentemente, vocês tornam-se qualificados a entrar no Reino dos Céus 
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quando podem respeitar o amor conjugal e o amor paternal. Os avôs ama-
ram os pais, os pais amaram o marido e a mulher, e o casal amou os filhos. 
Se vocês negam qualquer um destes amores, o Reino dos Céus não pode 
ser estabelecido. Vocês devem amar os seus pais mais do que ao seu 
cônjuge, e amar aos avós mais do que aos seus pais. Este é o lema do 
ideal e o cerne do Reino dos Céus. (48-10, 31/08/1971) 
 
Já que Deus é a essência do verdadeiro amor, ao se conectarem a este 
amor, todos se tornam um só corpo. Os pais representam o Deus vivo; o 
esposo e esposa representam, cada um deles, um aspecto de Deus; e os 
filhos e filhas são com pequenos Deuses. Deste modo, a instituição da 
família, que é estabelecida com base no verdadeiro amor, através de três 
gerações, é a base do Reino dos Céus. Sem estabelecer essa base, o 
Reino dos Céus não pode ser criado. A família é o centro do universo. A 
perfeição da família torna-se a base para a perfeição do universo. Assim, se 
vocês amam o universo como amariam a família, podem ir livremente para 
qualquer lugar. Neste caso, Deus existe no centro do amor, como o pai de 
todo o universo. (298-306, 17/01/1999) 
 
A Base de Quatro Posições do Princípio da Unificação, é a esfera do amor 
de três gerações. Quando três gerações vivem juntas, debaixo do mesmo 
teto, em amor e felicidade, o ideal da criação do Céu e Terra, é realizado. 
Naturalmente, o esposo e esposa deviam amar-se mutuamente. Além disso, 
eles deviam orar, com amor, pelos seus filhos e cuidar deles com sincerida-
de, de modo a criar uma família feliz e harmoniosa. Quando isto é cumprido 
verticalmente e conectado horizontalmente, o perfeito amor é estabelecido. 
Até mesmo os primos em primeiro e segundo grau deveriam se tornar um 
em amor para estabelecerem a forma do amor perfeito. (101-64, 28/10/1978)  
 
A família é a unidade básica da completa realização do Reino dos Céus. 
Uma vez que vocês visitem o Reino dos Céus, nunca quererão sair de lá, 
porque “Aquele” com quem gostariam de se encontrar dez vezes, e mesmo 
cem vezes, habita lá. Se toda a humanidade, em comum, quisesse visitar lá, 
e quisesse encontrar-se e viver com “Ele”, o mundo seria unificado imedia-
tamente. A Igreja da Unificação é o grupo que caminha em direção a esse 
lugar. Mas isso não acontece imediatamente. Em primeiro lugar, um funda-
mento individual deve ser estabelecido, e então, deve ser expandido ao 
povo, nação e mundo. (12-180, 01/04/1963) 
 
Onde começa a vida do Reino dos Céus? Começa numa família. Não 
começa em qualquer outro lugar. O Reino dos Céus tem a forma de uma 
família expandida esfericamente; não é algo que exista completamente fora 
do domínio de uma família. Então, vocês têm que pensar que quando 
abraçam o cônjuge, isto é como se os homens e mulheres do mundo esti-
vessem se unindo. Logo, a família é o lugar onde vocês podem estabelecer 
a condição de amar a toda humanidade. (30-82, 17/03/1970) 
 
Qual é o mundo do ideal da criação de Deus? É o lugar onde o Reino dos 
Céus na Terra, e o Reino dos Céus no Mundo Espiritual, são estabelecidos, 
sob a autoridade dos Verdadeiros Pais. O Reino dos Céus é estabelecido 
apenas no fundamento do amor. No mundo decaído, ninguém recebeu o 
amor de verdadeiros pais; não há nenhum vestígio disso. O mesmo pode se 
dizer do Mundo Espiritual, porque ninguém na Terra foi para o Mundo 
Espiritual depois de ter recebido o amor de verdadeiros pais. O amor do 
homem, da mulher, do filho, da filha, dos pais e de Deus estão todos incluí-
dos no fundamento da família do original da criação, centrada em Deus. 
Qualquer pessoa que ame os seus pais, cônjuge e filhos nesta situação de 
harmonia, vive a vida do Reino dos Céus.  
Qual é a missão da Igreja da Unificação? Ela é diferente das outras religiões 
do passado, as quais deram ênfase à salvação individual. A Igreja da unifi-
cação quer construir o mundo ideal original, como devia ter existido antes 
da queda. Quando as pessoas se aperfeiçoam, se casam com base no 
amor de Deus, e se multiplicam gerando filhos, podem entrar no Reino dos 
Céus, que é o mundo ideal original. Como podemos dizer que é o Reino dos 
Céus, se o pai vai para o inferno enquanto a mãe vai para o Céu, ou se os 
pais vão para o Céu enquanto os filhos vão para o inferno? O Reino dos 
Céus é o lugar para onde todos vão – pais e filhos, tribos, povos e nações. 
(42-286, 27/03/1971)  
 
O ideal de Deus, para o Reino dos Céus na Terra, pode ser estabelecido, 
pela primeira vez, no lugar onde o Reino dos Céus familiar, é estabelecido. 
Isto tem que se tornar um fundamento de quatro posições. No Princípio da 
Unificação a perfeição do ideal da criação é a perfeição da Base de Quatro 
Posições. Por quê? Porque a fundamento de quatro posições é estabeleci-
do quando o mundo vertical e o horizontal são criados, através de três 


estágios, com base em Deus e Adão e Eva. O mundo horizontal só pode se 
desenvolver através dos filhos de Adão e Eva. Quando isto acontece o 
mundo vertical é naturalmente formado. Os filhos são o padrão horizontal do 
corpo, e o Mundo Espiritual é o padrão horizontal da mente. Então, por 
Deus poder descer aqui pela primeira vez, o Reino dos Céus é manifestado 
na Terra. (96-29, 01/01/1978) 
 
O ponto de vista da Igreja da Unificação sobre a salvação, não é que o 
marido vai para o Céu e a mulher para o inferno. Ambos deviam ir para o 
mesmo lugar. Não podemos deixar que os nossos pais vão para o inferno. 
Devíamos levá-los, assim como aos nossos filhos e filhas, para o Reino dos 
Céus. A Igreja da Unificação está num nível diferente de ensinamentos de 
qualquer outra religião, porque mostra a maneira de irmos para o Reino dos 
Céus, com a família e clã, os quais amamos.  
Por isso, a Igreja da Unificação dá ênfase à família, enquanto outras religi-
ões dão ênfase ao indivíduo. O caminho que percorremos tem a sua base 
na família. Esta família vive para Deus e o mundo. Este é o caminho que os 
membros da Igreja da Unificação devem trilhar. (34-359, 20/09/1970) 
 
Na Igreja da Unificação pensamos que absolutamente não se pode receber 
salvação individualmente. Indivíduos isolados não podem entrar no Reino 
dos Céus. Este é o Princípio. No Jardim do Éden, Adão e Eva juntos pode-
riam entrar no Reino dos Céus. Podem apenas o esposo ou então apenas a 
esposa entrarem sozinhos no Reino dos Céus? Não se pode entrar no 
Reino dos Céus sem a unidade entre esposo e esposa, e unidade da família. 
Esse é o ideal. Que tipo de Reino dos Céus é esse, se o pai vai para o 
inferno e a mãe para o Reino dos Céus? Deve-se entrar no Reino dos Céus 
como um casal e como uma família, e não só a família, mas todos os paren-
tes e toda a nação. (50-63, 31/10/1971) 
 
Vocês têm que servir aos seus avós como a Deus, e aos seus pais como 
àqueles que podem unificar o mundo. O seus avós são o correspondente 
especial do mundo celestial. O pai é o embaixador plenipotenciário neste 
mundo. Vocês deviam pensar que vocês próprios, estão crescendo para 
tornarem-se os embaixadores plenipotenciários, os filhos e filhas, e suces-
sores de dois reinos: o Reino dos Céus na Terra, e o Reino dos Céus no 
Mundo Espiritual. Então, irão com certeza, diretamente para o Reino dos 
Céus.  
Originalmente, pessoas assim é que entrariam no Reino dos Céus. O Cristi-
anismo de hoje afirma que se vai para o Céu por intermédio da fé, mas 
devia parar de afirmar esse disparate. Tentem ir para o Mundo Espiritual, e 
vejam o que acontece. Vocês ficariam espantados. Diriam, “Não sabia que 
era assim. Como é que isto pode acontecer?” Que significa isto? Há princí-
pios, e é isto que acontece quando vocês se desviam deles. Mesmo que 
haja milhares de pessoas, ou dezenas de milhares, se estiveram erradas, 
entrarão todas num buraco cheio de fezes. É necessário procurar um pa-
drão baseado nos princípios. (249-265, 10/10/1993) 
 
Os seus avós são os enviados especiais do Céu. Se a família de Adão não 
tivesse caído, o avô teria sido servido como se serve a Deus. Dentre os 
seus antepassados que foram para o Mundo Espiritual, o seu avô é o último 
dono que permanece. Portanto, ele é o representante de Deus, e os seus 
pais são os reis das famílias deste mundo. Os seus pais são o rei das 
famílias de todos os seis bilhões da humanidade. (246-198, 16/04/1993) 
 
O avô simboliza o Reino dos Céus no Mundo Espiritual. Portanto, vocês 
precisam servi-lo como se fosse Deus. Ele é o embaixador plenipotenciário 
do Céu. Como os pais simbolizam o presente, eles são o rei e rainha que 
representam todas as famílias da humanidade neste mundo. Eles são o rei 
e a rainha que representam a humanidade. E os filhos e filhas são o futuro. 
São os futuros príncipes e princesas que herdarão o reinado dos dois 
mundos: o Mundo Espiritual e o mundo terreno. (246-256, 18/04/1993) 
 
O avô simboliza o passado. O sujeito das eras passadas é o Céu, o Mundo 
Espiritual. O avô pode ser considerado como o representante que conecta o 
Mundo Espiritual com a Terra. Ele é o embaixador divino que conecta Deus 
e todas as coisas no Céu, à sua família na Terra. Quem é o embaixador do 
reino de Deus? É o avô. (249-304, 11/10/1993) 
 
A família é o modelo para a formação da nação. Ela é o primeiro estágio. A 
nação começa a partir da família. Vocês devem saber disto. Aqui encontra-
mos três estágios: o avô e avó; o pai e a mãe; e os filhos. Mas quando isto 
se expande, torna-se três, quatro… Com base nela ligamo-nos ao mundo, 
como também podemos nos unir ao Mundo Espiritual. Quando observamos 
o mundo, encontramos um nível de avô, um nível de pai e o meu próprio 
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nível. Se pudermos expandir para o mundo tudo o que é praticado aqui, 
podemos ajustar-nos a qualquer lugar para onde formos. (225-166, 
12/01/1992) 
 
Quando olhamos para uma família, encontramos um avô e avó, mãe e pai, 
e filhos e filhas. Isto constitui três gerações. Este modelo tem continuado na 
história, desde o passado até agora. O avô representa os nossos antepas-
sados que foram para o Mundo Espiritual. Ele é o embaixador plenipotenciá-
rio enviado para a nossa família. Então, como quem o avó e a avô devem 
ser servidos e atendidos? Eles devem ser servidos e atendidos como se 
fossem Deus. Servindo-os deste modo, o Reino dos Céus começará. (226-
56, 01/02/1992) 
 
Existe um princípio que afirma que vocês têm que entrar no Reino dos Céus 
acompanhando a sua família. Por que não se pode ficar sem ter filhos e 
filhas? Os descendentes nascem originalmente da combinação do amor do 
Deus vertical com o amor dos pais horizontais, da mistura vertical e horizon-
tal da linhagem de Deus e dos pais.  
Conseqüentemente, aqueles que não têm descendentes, não conseguem 
atingir a harmonia do Céu e Terra quando forem para o Mundo Espiritual, 
nem podem viver em sintonia com o norte, sul, leste e oeste. Sem terem 
descendentes, vocês não podem ter um lugar no outro mundo para se 
divertirem e descansarem. (297-269, 19/12/1998) 
 
Vocês devem procriar filhos e filhas, e serem capazes de os treinar no modo 
de vida tradicional da família. Deviam tornar-se o chefe de seu clã para 
entrar no Mundo Espiritual. Quando entram no Mundo Espiritual, a perfeição 
dos filhos, dos irmãos e irmãs, dos casais, dos pais, devem ser todas atingi-
das. (226-156, 04/02/1992) 
 
Vocês deviam tornar-se filhos de piedade filial para suas famílias. Então, 
deverão tornar-se patriotas para a nação, e santos no mundo. O que cha-
mamos de santo, é uma pessoa que ama o mundo. 
Um filho divino por ser filho de Deus, ama a Deus, ama as leis do palácio no 
Reino dos Céus, e até mesmo ama as pessoas que vivem no palácio no 
Reino dos Céus. Uma pessoa assim, que vive centrada no amor, respeita a 
vida e a linhagem do amor. Respeitando estas coisas, pode viver em qual-
quer lugar, como se fosse a nossa Terra Natal e isto é a Terra Natal ideal 
que o ser humano deve encontrar. Quando as pessoas que vivem deste 
modo, vão para o Mundo Espiritual, podem comparecer diretamente perante 
Deus sem qualquer restrição. (209-16, 24/11/1990) 
 


4.7. Vivam Para os Outros e Irão Para o Céu 
O Reino dos Céus é o lugar onde aqueles que fizeram sacrifícios se tornam 
o mestre. A família devia sacrificar-se pela tribo, a tribo pelo povo, o povo 
pela nação, a nação pelo mundo, o mundo pelo cosmos, e o cosmos por 
Deus. A finalidade última consiste em alcançar Deus. Consiste em possuir 
Deus. O ideal mais elevado para todos os seres vivos existentes, é ocupar o 
amor de Deus. Esse é o seu objetivo mais elevado. Os seres humanos 
receberam esse privilégio. (249-49, 07/10/1993)  
 
No Mundo Espiritual, aqueles que apreciam o seu companheiro, servem e 
se sacrificam pelo todo, vão para um lugar mais elevado. Esse é o caráter 
comum das pessoas do Céu. O tipo de pessoas que vão para um lugar mais 
elevado no Mundo Espiritual, são aquelas que investem tudo, que investem 
como Deus, que investem e se esquecem que investiram. Aqueles que 
trouxeram muitas pessoas para o lado de Deus, pela causa da salvação da 
humanidade, vão para o Reino dos Céus. A vossa posição e situação no 
Mundo Espiritual são determinadas dependendo do número de cidadãos do 
Reino dos Céus que estão conectados com vocês. (249-80, 08/10/1993) 
 
Quando vocês forem para o Mundo Espiritual verão claramente o quão 
miseráveis são os homens e mulheres que falharam em viver para os outros, 
que falharam em viver com amor. No Reino dos Céus só há pessoas que 
vivem para os outros. Se vocês puderem viver desse modo aqui, são leva-
dos rapidamente para Deus, tal como estão. Como eu sabia disto, até agora 
não gostei de me mostrar. Deixei que os meus discípulos fossem antes de 
mim, e que permanecessem numa posição gloriosa. (202-249, 24/05/1990) 
 
Se vocês procurarem a verdade, têm que obrigar o vosso corpo a viver 
absolutamente para a vossa mente. Quando eles se unem, e o Céu e a 
Terra se unem formando um ângulo reto centrado em Deus, vocês saberão 
exatamente, se caminham para o norte, sul, leste, oeste, alto ou baixo. 


Conectar-se-ão imediatamente com o Mundo Espiritual. Saberão, sem 
terem que aprender. Como é que eu descobri todos os segredos do Céu e 
da Terra? Descobri tudo depois de entrar nesse estado. 
Depois de entrar no estado em que o corpo e a mente estão em sintonia 
completa, com base no verdadeiro amor, tudo se torna claro. Eu pude ver 
Deus, o mundo do Céu, a história, e tudo. Por quê? Porque Deus estabele-
ceu o Seu ideal original da criação de tal modo, que os fatores ambientais 
nos permitem nos relacionar com base no verdadeiro amor e viver uma vida 
ideal. Portanto, depois de entrar nesse estado, não havia nada que eu não 
pudesse conhecer. Podia chamar pelos meus antepassados no Mundo 
Espiritual, eles apareciam imediatamente, e podia fazer-lhes todos os tipos 
de perguntas. (199-372, 21/02/1990) 
 
O Deus que criou o universo, o Deus que estabeleceu as leis universais, 
que tipo de ser é Ele? Ele permanece na posição de ter vivido para os 
outros, mais que qualquer outro ser. Ele é Deus. Por conseqüência, para 
podermos encontrá-lo, temos que viver para os outros. Embora Ele seja o 
grande rei do conhecimento, Ele não nos pede que nos aproximemos Dele 
com conhecimentos. Ele é também o grande rei do poder, contudo não nos 
pede que nos aproximemos com poder. Ele é também o mestre e grande rei 
da autoridade, dinheiro, e coisas materiais, mas o Seu desejo não é que as 
pessoas colecionem essas coisas. Se vocês viverem para os outros, tudo 
lhes pertencerá. (133-16, 01/07/1984)  
 
A Terra Natal Original é o lugar onde só entram aquelas pessoas que vive-
ram para Deus, nasceram, viveram e morreram para os outros. Esta é a 
estrutura original da Terra Natal Original. Por conseguinte, Deus iniciou 
muitas religiões através do curso da história, para treinar as pessoas a 
procurar a Terra Natal Original. 
As religiões ensinam-nos a ser humildes e pacientes e a sacrificar-nos, 
porque estes são os princípios do Mundo Espiritual para o qual devemos 
regressar. As religiões tiveram que treinar as pessoas durante a sua vida 
terrena, para adequá-las ao Mundo Espiritual. Assim, as religiões mais 
avançadas dão ênfase a um nível mais elevado de sacrifício e serviço, para 
educar as pessoas em linha com o Mundo Espiritual através da sua vida 
diária. (75-320, 16/01/1975) 
 
Aqueles que procuram dinheiro não podem seguir o caminho da vida eterna. 
Aqueles que procuram conhecimento não podem seguir o caminho da vida 
eterna. Onde se pode encontrar a vida eterna, no conhecimento ou aprendi-
zagem? Quanto mais instruída uma pessoa é, ou quanto mais ela sabe, 
tanto mais arrogante se torna. O mestre da arrogância, o senhor da arro-
gância é satanás. Uma pessoa assim aproxima-se do mundo satânico. Peço 
desculpas aos professores. Esta é a verdade que eu conheço. Vocês des-
cobrirão isto quando morrerem. Quando forem para o Mundo Espiritual, 
descobrirão se isto que estou dizendo está errado ou não. Uma vez lá, 
poderão fazer suas queixas a mim. Como professor eu tenho razão porque 
vos ensinei a verdade. Sou um bom professor, tanto lá como aqui. Eu não 
sou um professor qualquer. (200-127, 24/02/1990) 
 
No Mundo Espiritual a teimosia é o maior inimigo. Aqueles que apoderam-
se indevidamente dos cargos de membro do Congresso Nacional, passarão 
verdadeiramente um mau bocado no Mundo Espiritual. Vocês devem saber 
disto claramente. Os professores universitários deviam ser reeducados. É 
por isso que removo o invólucro sem substância que os cobre e os faço 
suar de novo como trabalhadores. Eles devem suar e cavar a Terra. É isso 
que deviam fazer. A respeito disto, eu tratei estes professores com deferên-
cia e dei-lhes as boas vindas até hoje. Por causa disso eles acusam-me no 
Mundo Espiritual, dizendo, “Por que fez tudo isso sabendo todas estas 
coisas? Por que não nos ensinou da maneira correta?” Esta é uma história 
verdadeira. Tentem ir para o Mundo Espiritual e verifiquem se as minhas 
palavras são verdadeiras ou não. (201-257, 28/04/1990) 
 
As pessoas que vivem para os outros vão para um bom lugar no Mundo 
Espiritual; aquelas que pedem aos outros que vivam para elas, não podem 
ir para lá. Por essa razão, aqueles que se tornam acadêmicos, presidentes 
e reis neste mundo, vão para o inferno. Eles não viveram para os outros. Se 
vocês observarem o comportamento de muitos pastores, verão que eles só 
pensam em ganhar algo para si próprios, e não em dar para salvar outros. 
Por mais que os pais dêem aos seus filhos, tentam preparar algo mais para 
dar. Um tal fundamento, relacionado com um coração de dar ao próximo, 
prosperará. (276-303, 10/03/1996) 
 
Quando o Mundo Espiritual e os seres humanos estabelecem uma ligação, 
nada pode ser escondido. Quando se observa água, vê-se que ela corre 
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sempre de cima para baixo. Se existir um espaço livre, o ar entra para o 
encher. Do mesmo modo, não há lugares vazios para onde o Mundo Espiri-
tual vai. Está cheio. Para poder ser preenchido com água, um recipiente tem 
que estar vazio. Se ele não está completamente vazio, só pode receber 
água no espaço que ainda está livre. Do mesmo modo, o ar entra em espa-
ços vazios, mas se há um entupimento, o ar não pode encher o espaço 
entupido. (280-11, 13/10/1996) 
 
Se vocês forem calmamente para o Mundo Espiritual, as pessoas que 
viveram há milhares de anos, e até mesmo dezenas de milhares de anos 
atrás, se reunirão à sua volta. Quando se deslocarem, elas se agruparão e 
virão para junto de vocês. Todos vocês querem viver perto de mim, não é 
verdade? Todos vocês, aqui perto, pensam, “Eu quero viver olhando para 
uma pessoa assim.” Quem faz com que isto aconteça? Não são vocês. O 
destino do Céu, as leis do universo tentam fazer com que toda a gente se 
reúna à volta de tal pessoa, e se una com ela. Por mais que vocês tentem 
manter-se afastados dela, não poderão. (255-170, 10/03/1994)  
 
Tornem-se o tipo de pessoas que vivem para os outros! Esta é a raiz da 
criação e da formação do cosmos. Mesmo Deus existe para viver para os 
outros. Desta maneira, o mundo de paz será manifestado imediatamente. 
Não há nada, dentre todas as coisas deste cosmos, que possa contrariar 
isto. Uma pessoa que permaneça nesta posição subjetiva e essencial, e que 
está de acordo com os princípios da criação, será bem recebida pelo cos-
mos e até mesmo por Deus. Eu sou esse tipo de pessoa. Vocês verdadei-
ramente não sentem isto, porque não sabem estas coisas. Mesmo o Mundo 
Espiritual se move com base em mim. Tenho a certeza que vocês não 
conhecem este tal mundo. É por isso que se comportam descuidadamente. 
(255-176, 10/03/1994) 
 
Aqueles que vivem para os outros, com verdadeiro amor, serão bem vindos, 
noite e dia, para onde quer que vão, no cosmos. Todos vocês acabarão por 
serem postos em exposição na galeria do Mundo Espiritual. O Mundo 
Espiritual mantém exibições de seres humanos. O modo como uma pessoa 
viveu a sua vida na Terra, será imediatamente revelado no Mundo Espiritual. 
Gostariam de ficar no último lugar, ou de ser uma pessoa louvada por todos? 
Não querem ser uma pessoa louvada como a mais extraordinária? Para se 
tornarem tal pessoa, têm que viver do modo que lhes ensino. Para poderem 
ser louvadas como as pessoas mais extraordinárias, deviam viver ao máxi-
mo para os outros. Uma pessoa assim, sem falta, será a pessoa central. 
(255-179, 10/03/1994) 
 
Os jovens não sabem disto. Se vocês tiverem vinte amigos, quem permane-
ce como o centro de todos os vossos amigos? Se disserem, “Todos vocês 
deviam viver para mim!” todos fugirão de vocês.  
Se uma pessoa viver para esses amigos durante dez anos, vinte anos, até o 
fim da sua vida, e mesmo na morte, no Mundo Espiritual toda a gente se 
reunirá à volta de tal pessoa. Esta é uma verdade infalível. A pessoa que 
vive para os outros, que vive mais para os outros, e que se sacrifica mais 
que os outros, tornar-se-á a pessoa central. (257-44, 13/03/1994) 
 
Aqueles que vivem para os outros, não perecerão. Além disso, aqueles que 
vivem para os outros, serão constantemente apoiados pelo Mundo Espiritual. 
Eles constantemente serão colocados em contato com coisas novas. Como 
estabelecem relações com coisas novas, naturalmente se tornam famosos e 
conhecidos em todo o mundo. (292-26, 27/03/1998) 
 
Os pais pensam primeiro nos seus filhos e filhas que estão passando por 
dificuldades. Então, qual é a corrente do coração? Vocês têm que saber 
como encontrar pessoas miseráveis e esforçar-se para que elas se unam 
convosco. Quando isso acontecer, o mundo inteiro poderá opor-se a vocês 
e tratá-los com desprezo, mas Deus e o Céu os resguardarão. As pessoas 
no Mundo Espiritual que estão centradas em Deus, irão escoltá-los e segui-
rão protegendo-os. Elas lhes darão proteção como uma nuvem. Portanto, 
pessoas que vivem deste modo, não perecerão.  
Quando o problema passar, as nuvens se encarregarão de fazer varrer todo 
o ambiente e arrumá-lo. Logo, poderão criar em conformidade o quanto 
investiram e trabalharam duramente para tanto. Embora eu passe por 
tribulações e seja perseguido, a prosperidade celestial segue atrás de mim 
e estabelece este fundamento. Os santos foram perseguidos no seu tempo, 
mas deixaram seu nome gravado na história para as gerações vindouras. 
Tais fenômenos ocorrem porque o Mundo Espiritual, o Céu, e a prosperida-
de celestial os determinam. (207-99, 01/11/1990) 
 


Aqueles que desejam entrar no Reino dos Céus deviam viver miseravel-
mente, morrer miseravelmente e partir para lá miseravelmente. Estas são 
boas ou, más palavras? São boas palavras. Então, as palavras, “sigam 
dando testemunho até a morte”, são boas também. Vocês deviam estar 
preparados para morrer pelos outros. Se morrerem, não pela causa de si 
mesmos, mas pela causa dos outros, o mundo e o universo serão erguidos 
como os mestres do grande universo. (49-303, 17/10/1971)  
 
O que permanece para sempre é o sofrimento de uma vida pública. Quando 
vocês forem para o Mundo Espiritual, depois de passarem pelos sofrimentos 
de uma vida pública, se encontrarem a ruína, podem queixar-se a mim. 
Aqueles que são perseguidos durante o seu trabalho em benefício dos 
outros, do mundo, e do Céu e Terra, são pessoas sábias. (19-30, 
10/12/1967) 
 
Aquele que adentra o caminho da verdade, deve seguir o caminho de morte 
até morrer. Para indenizar o sofrimento pelo qual normalmente se teria de 
passar depois da morte, tem que se percorrer esse caminho durante a vida 
terrena. Isto é para reduzir, pelo sofrimento na Terra, o período de indeniza-
ção, que teria de ser pago durante bilhões de anos depois da morte. Assim, 
o caminho da verdade consiste em indenizar na Terra, o curso de sofrimen-
to que teria de ser percorrido por toda a eternidade. (31-320, 07/06/1970) 
 
Assim, se você vier para a Igreja da Unificação não deverá viver uma vida 
opulenta e confortável na Terra. Embora vocês possam viver uma vida 
miserável e pobre, e morram na rua, de tal modo que nem mesmo os cães 
toquem nos seus cadáveres, o dia virá em que uma flor desabrochará no 
lugar de sua morte. Lá, todas as pessoas santas se reunirão para criar uma 
cidade importante. 
Eu penso em fazer com que os membros da Igreja da Unificação passem 
por tribulações tremendas em prol da nação e do mundo, de modo a que se 
tornem filhos de piedade filial e pessoas leais. O amor é forçar alguém a 
ultrapassar a sua presente e trágica situação de dificuldades, mesmo que 
isso signifique dar-lhe um pontapé. (49-303, 17/10/1971)  
 







Capítulo 2. Que Tipo de Lugar é o Mundo Espiritual?  
 


Seção 1. A Realidade do Mundo Espiritual e as Suas 
Leis 


1.1. O Mundo Espiritual é um Mundo Infinito que Trans-
cende Tempo e Espaço 
Vocês compreendem o quão vasto e imutável o Mundo Espiritual é? Até 
mesmo este universo também é assim tão vasto. Ele tem mais de 22 bi-
lhões de anos luz. Quão grande é isto? Se a luz viaja 300 milhões de me-
tros em um segundo, significa que em 1 segundo ela pode dar 7 voltas e 
meia ao redor do planeta Terra. A distância que ela percorre com essa 
velocidade no período de 1 ano é chamada de “1 ano-luz”. Conseqüente-
mente ela leva 22 bilhões de anos para atravessar todo o universo. Não são 
200 dias. Assim sendo, o quão vasto é este universo? Eis que isto tudo vem 
a ser o nosso “palco de atuação”. (206-83, 03/10/1990) 
 
Deus é um ser transcendente de tempo e espaço. Ele existe transcendendo 
o tempo e o espaço do mundo que atualmente conhecemos. No Mundo 
Espiritual não existem coisas como “anos”. Lá não existem coisas tais como 
“um ano”, “dois anos” ou “um dia”. Isto não é conveniente? Não teremos 
nem mesmo que dormir. Uma vez que entremos no Mundo Espiritual, 
poderemos viver sem dormir. Poderemos viver sem comer. Poderemos 
viver e nos sustentar apenas através dos nossos pensamentos. Caso 
vejamos algo e lembremos que tal coisa é boa, não nos esqueceremos dela 
por centenas ou dezenas de milhares de anos. Não seria maravilhoso 
podermos fazer isto? (176-294, 13/05/1988) 
 
No Mundo Espiritual não existem 365 dias tais como há na Terra que gira 
no sistema solar, e também, não há necessidade de haver as “24 horas” do 
dia da Terra girando em sua órbita. Os conceitos de um ano, dois anos sobe 
os quais falamos, são necessários nesta Terra. O tempo de “um ano” é 
determinado em função da posição dos planetas no sistema solar, e o 
tempo de “um dia” é arbitrado como sendo uma rotação do planeta. Não há 
motivos para que o Mundo Espiritual passe a rotar em torno de seu eixo por 
“um dia” tal como a Terra faz, ou dele viajar ao longo de uma órbita ao redor 
do sol durante “um ano”. Caso seja manhã, poder ser uma manhã pela 
eternidade. Nele não há conceitos como “dia” e “ano”. (175-196, 17/04/1988) 
 
Uma vez que o Mundo Espiritual é transcendente ao tempo e espaço, nele, 
é possível se cruzar bilhões de quilômetros em apenas um segundo. É um 
vasto mundo, transcendente ao tempo e ao espaço. Nele pode-se ver 
coisas de milhares de anos atrás e até de dezenas de milhares de anos já 
passados. Vê-se tais coisas más o que se tenta ver? Outras coisas não são 
visíveis. Se questionarem a si mesmos o que desejarão encontrar, verão 
que como “homens”, desejarão encontrar-se com “uma mulher”. Após 
encontrá-la, se questionarão sobre o quão grande é o amor original dentro 
do coração de tal mulher ou, o quanto de amor ela possui. Isto se tornará o 
padrão de medidas. (209-17, 24/11/1990) 
 
O que é o centro do Mundo Espiritual? Ele é um mundo estruturado tendo 
como seu centro o Deus Absoluto. Se tal Deus absoluto existe, este Deus é 
quem se tornou a origem do universo em seus primórdios. Não há nada que 
Ele não tenha criado. Uma vez que toda criação pertence a Deus, então, 
todas as coisas sentem-se como Ele sente e existem em um relacionamen-
to com Ele. Por exemplo, temos 400 trilhões de células em nosso corpo, e a 
qualquer momento que cada uma destas células em determinada área do 
corpo venha a sentir algo, isto é diretamente comunicado ao cérebro. Fun-
ciona da mesma forma com todos os seres existentes que estão interconec-
tados ao redor do Criador original. E mais ainda, os que são seres humanos 
por nascimento, que vivem em busca do bem e de valores de uma dimen-
são superior, são originados de Deus, a Causa original. Conseqüentemente, 
a vida humana significa “viver no mundo resultante” onde podemos nos 
conectar com nossa origem pelo fato de passarmos através de determinado 
curso. (140-123, 09/02/1986) 
 
Que tipo de ser é Deus? Deus é como uma mente para o mundo da exis-
tência, que é universo. Vocês conseguem ver suas mentes? O Mundo 
Espiritual é como o “mundo da mente”. É um lugar que transcende o tempo 


e o espaço. Lá, podemos comer livremente o que quer que desejemos. Não 
há necessidade de preocupações a respeito de comida. Não há necessida-
de de nos preocuparmos com água. Não há também a necessidade de nos 
preocuparmos com refrigerantes, e nem a preocupação com a necessidade 
de ter roupas. São transcendidas todas as preocupações quanto a alimen-
tação, vestuário e habitação. Lá, é possível o ir e vir através de bilhões de 
quilômetros em apenas um instante. Com que poder isto pode ser feito? Isto 
é possível com o poder do amor. Caso se deseje ver uma pessoa a quem 
se ame, tal pessoa irá aparecer instantaneamente. (210-225, 23/12/1990) 
 
Se até alguns animais voam, por acaso os seres humanos, como os “senho-
res da criação”, também não desejariam voar? Portanto, somos supostos a 
voar.  
O Mundo Espiritual é tal que, sem aviões, é possível o ir e vir através de 
centenas de anos-luz de distância, dentro de instantes. Você não gostaria 
de alguma vez visitar um lugar assim? (199-128, 16/02/1990) 
 
Se perguntarem a Deus: “Deus! Praticamente todos os insetos voam. Aves 
como os pombos também voam, e por que o ser humano não voa?” O que 
vocês acham que Ele irá dizer? Quando Deus vem até vocês a partir dos 
lugares elevados do Mundo Espiritual, acham que Ele vem a pé ou vem 
voando em um instante? O Mundo Espiritual é um mundo infinito. Na atuali-
dade, temos satélites artificiais que vão tão longe quanto a distância do 
planeta Vênus. Estamos na época em que estes satélites rastreiam objetos 
se movendo durante 14 anos tomando fotos e as re-transmitindo para nós. 
Porém no Mundo Espiritual isto não demora “14 anos”. Leva apenas um 
instante. O eu espiritual se move mais rápido do que 1 raio. Conseqüente-
mente, se você desejar seguir a Deus, que se move como uma pessoa 
espiritual e se tornar um objeto para tal Sujeito de amor vivendo com Ele, 
você terá que caminhar ou voar? Tendo este corpo físico, você não poderá 
dar mais do que apenas alguns poucos passos. (298-289, 06/01/1999) 
 
Quando vocês contemplam este vasto universo, não acham que possa ver 
estrelas de diamante? Não acham que possa ver estrelas de ouro? Tudo 
isto virá a ser suas propriedades. Vivemos em meio a esta graça. Olhando 
para as surpreendentes coisas que Deus criou... Este é o mundo ideal onde 
todas as comunidades de amor  todos os grupos amados por Deus estão 
harmonizados como um todo e podem viver enquanto realizam grandes 
migrações. Você gostaria de ser um participante e estar na companhia 
destes? (126-145, 12/04/1983)  
 
Sabem da existência do Mundo Espiritual? O quanto de certeza tem quanto 
à existência dele? Ele é mais evidente do que este mundo. Que tipo de 
mundo é o Mundo Espiritual? É um mundo onde tudo é possível na base da 
concepção do que Deus diz ser bom. (107-56, 20/01/1980) 
 
Incontáveis pessoas já se foram para o Mundo Espiritual. Ele é um mundo 
tão ideal que pode-se servir banquetes para todas as pessoas das diferen-
tes nações, para as bilhões de pessoas que lá estão e ainda ter sobras. O 
Rev. Moon está seguindo para tal mundo. Não estou indo apenas para 
observá-lo. Estou me preparando aqui para me adaptar a ele. (107-56, 
20/01/1980) 
 
Uma vez que se vá para o Mundo Espiritual, cada casal de homem e mulher 
se parecerá como uma só e grande pessoa. O que é uma pessoa? Cada 
um de vocês senhores se tornarão como uma célula. O universo inteiro se 
parece com um homem e uma mulher. É assim que ele se parece. É algo 
combinado. Se vocês caminham de uma certa foram, o Mundo Espiritual 
caminhará assim também. As pessoas que adentraram nele são como 
células de Deus. Estão constituindo um só corpo. (207-97, 01/11/1990) 
 
No Mundo Espiritual explicações ou escusas não são necessárias. Em uma 
olhadela já se sabe tudo. Pode-se saber se alguém está em um nível abaixo, 
ao lado ou acima de você. Mesmo que se encontrem pessoas idosas, que 
viveram milhões de anos atrás, pode-se imediatamente reconhecer a classi-
ficação delas na hierarquia do amor. Esta hierarquia é absoluta. Alguém que 
esteja numa posição elevada, naturalmente permanece em sua posição de 
acordo com esta hierarquia. É diferente do mundo físico. Os que tiveram 
sucesso na vida terrena através de intrigas e difamações, serão colocados 
ao avesso. Eles se tornarão o contrário do que foram. É por isso que lhes 







308  -  Livro 6  - A Vida do Ser Humano e o Mundo do Espírito 


 
 


digo para seguirem pelo caminho correto, o caminho da justiça. (194-133, 
17/10/1989)  
 
O que as pessoas que foram para o Mundo Espiritual e estão lá, desejam? 
O Mundo Espiritual é um lugar onde podemos ser supridos em todas as 
nossas necessidades conforme o padrão que tenhamos. Caso se deseje 
algo, isto imediatamente aparece. É um mundo onde nada é impossível 
para uma pessoa com um “coração de vontade e iniciativa”. Caso se deseje 
dar um banquete para um milhão de pessoas, isto poderá ser feito muito 
rapidamente, pois, um milhão de pessoas aparecerão de uma só vez e 
todas as preparações serão feitas já no momento em que se pense nelas. 
Ele é um mundo assim. O que torna isso possível? Tal como a energia 
atômica produz calor pela ação de fissão, pela mesma maneira, quando 
vocês engendram um processo de “fissão do amor” tudo lhes é possível 
instantaneamente. Não acham que será assim? (141-278, 02/03/1986) 
 
O Mundo Espiritual é assim. Lá, tão logo eu diga que vou para um determi-
nado lugar, já estou no tal lugar. Imaginem que este vasto universo será o 
palco de atuação dos senhores. Logo, o amor deve ter a precedência. “Eu 
quero vê-lo! Eu quero vê-lo!” – se vocês desejarem ver alguém como seu 
cônjuge ou alguém que amam, de imediato vão até ele ou ela. Se encontra-
rem um artista no Mundo Espiritual, as habilidades artísticas dele serão 
instantaneamente cultivadas em vocês a um nível tal que possam competir 
com as dele. Tudo é possível no Mundo Espiritual. Logo, quando vocês 
forem para lá, poderão cantar e dançar em qualquer lugar que desejem. 
Todos se regozijarão e suas mentes e corpos irão se harmonizar dançando 
e cantando. É algo lindo.  
Caso Deus pintasse um quadro, não seria este o quadro mais premiado de 
todos? Certo? Por acaso Deus pega um quadro, uma obra prima de alguém, 
pendura-o na parede e o fica contemplando? Ou contemplaria Ele a Sua 
criação que age como sendo uma “obra prima”? O que vocês acham que 
Deus prefere? Obras primas não são necessárias, correto? Uma vez que o 
Mundo Espiritual está em uma posição tão suprema onde a pessoa se 
inebria com o ar do amor. Lá não envelhecemos. Minha mãe deve estar 
velhinha agora, mas no Mundo Espiritual ela se apresentará da maneira 
como quando ela pareceu ser mais bela para mim. (201-101, 11/03/1990) 
 
Seria entediante se tivéssemos o tempo todo, somente dias brilhantes e 
ensolarados. Deve haver neblina ou a lua circundada por seu anel de luz, 
ou ainda, vezes em que ela seja coberta pelas nuvens. Quão artístico é 
quando podemos ver tantas variações no clima! Pensem a respeito. É um 
mundo de arte. É um mundo artístico. Você pode se tornar um ser humano 
que no Mundo Espiritual, seja capaz de fazer um belo dia ficar nublado ou 
ainda fazer com que esta neblina se dissipe caso deseje. Temos que ser 
pessoas que através do amor sejamos capazes de portar o privilégio de 
podermos criar toda esta esfera natural de influência. Dessa maneira, todos 
no Mundo Espiritual ficarão interessados em nós. Eles dirão: “É interessante 
estar com aquela pessoa”. (201-101, 11/03/1990) 
 
No Mundo Espiritual, distância e tempo são transcendidos. Não existe 
tempo. Qualquer coisa que se deseje ver, bastando apenas o pensamento, 
esta imediatamente aparecerá. Pode-se estar em contato com todo o vasto 
Reino dos Céus em um instante. Até mesmo os telefones hoje em dia na 
Terra não tem problemas com relação às distâncias não é mesmo? Pela 
mesma maneira, você poderá se comunicar com qualquer lugar que deseje 
no Mundo Espiritual. Aquele mundo existe como um “mundo causal” por trás 
das cenas, tal como uma usina de força. (283-126, 08/04/1997) 
 
Haverá ou não noite no Mundo Espiritual? Uma vez que você vá para lá, 
poderá se comunicar com a Terra livremente, e se conectar diretamente 
com este mundo material. Em espírito, você pode passar através da água e 
ir perpendicularmente, atravessando a Terra, até atingir outro continente ou 
região.  
Há incontáveis estrelas no universo, mas como uma contraparte do amor 
verdadeiro, possuindo o amor de Deus, aonde quer que você vá o caminho 
lhe será aberto. A velocidade do amor é a maior de todas as velocidades. A 
velocidade da luz pode percorrer 300 milhões de metros ou dar sete voltas e 
meia ao redor do planeta Terra em apenas um segundo, porém o amor é 
algumas milhares de vezes mais rápido do que isto. Mesmo que haja uma 
distância de milhões e bilhões de quilômetros, ele percorrerá isto imediata-
mente. O Mundo Espiritual pode ser mobilizado instantaneamente por este 
amor. (294-310, 09/08/1998) 
 
Que tipo de trabalho vocês acham que farão quando forem para o Mundo 
Espiritual? O que há para ser feito naquele mundo? Vocês ganharão dinhei-


ro lá? Necessitarão de roupas e de uma casa? Tudo o que desejarem lhes 
será providenciado instantaneamente. No Mundo Espiritual não importa o 
quanto gritem, esbravejem ou chantageiem para conseguir algo para si 
mesmos, este “algo” não lhes aparecerá. Vocês devem saber disto. Pelo 
contrário, todas as coisas lhes aparecerão instantaneamente caso desejem 
vê-las pela causa de Deus, ou por estarem atendendo e servindo ao Rei a 
partir da posição de príncipes do Reino dos Céus. Em um só instante, serão 
capazes de terem todas as coisas que não puderam possuir antes no 
mundo físico. Saibam que tudo o que “é imaginável”, “é possível” no Mundo 
Espiritual. (129-101, 01/10/1983) 
 
O amor é comparável a um calor. Fala-se sobre ele como se “esquentasse”. 
Diz-se: “Meu coração está em chamas!” não é mesmo? No Mundo Espiritual, 
uma vez que Deus é a essência do amor, Ele se apresenta como uma luz 
ou um calor.  
Se você olhar com seus olhos espirituais poderá ver quão fortemente a luz 
de seu amor brilha, qual a cor dela, quão brilhante ela é, ou, se ela brilha 
como as cores do arco-íris. A família deve se combinar para formar uma 
estrela brilhante. Até entre as estrelas, há estrelas que são como satélites 
que têm outras estrelas as quais giram ao seu redor tal como acontece com 
o sol. (303-42, 04/07/1999) 
 
Quando Deus começou a criar, vocês acham que ele primeiro criou a cor 
que Ele mais gostava, ou primeiro criou a cor que ele menos apreciava? Se 
esta é a questão, qual é a cor da flor que primeiro desabrocha no chegar da 
primavera? É a cor violeta. A cor violeta inclui o vermelho, o rosa, e que 
outras cores? Todas as outras cores estão inclusas. Vocês gostam da cor 
violeta, não gostam? Todas as coisas nobres são da cor violeta. No Mundo 
Espiritual, a mais bela de todas as cores é o violeta. (197-49, 07/01/1990) 
 
No Mundo Espiritual parecerá não haver cores. Por ser muito brilhante se 
parecerá como prata. Por se parecer prateado muito brilhante e radiante, 
será como a cor púrpura. Quando a eletricidade passa através de um fila-
mento, as partes que antes eram negras se iluminam em uma brilhante luz 
branca. Similarmente, no Mundo Espiritual, não há pessoas de cor de pele 
negra. As pessoas de pele negra na Terra não parecerão assim no Mundo 
Espiritual. Pessoas boas que viveram com uma verdadeira consciência vão 
para um lugar elevado no Mundo Espiritual. Lá, também não há pessoas 
aleijadas. Coxos e deformados não terão deficiências uma vez que tenham 
se despido de sua carne. (293-223, 26/05/1998) 
 
Com que idade você viverá no Mundo Espiritual? Viverá com a aparência da 
idade em que você foi mais belo. É dessa forma que se parecerão no Reino 
dos Céus. Permanecerão desta maneira para a eternidade. Quão mais bela 
seja a forma de pensar que se tenha, mais belas suas faces e aparências 
se farão. Compreendendo o Mundo Espiritual, verão que naturalmente 
todas estas coisas estão por si só conectadas. (294-309, 09/08/1998) 
 
Uma vez que entrem no Mundo Espiritual, não se lembrarão da Terra. O 
que poderão fazer neste sufocante mundo terreno o qual cabe na palma da 
mão? O grande universo estará diante de vocês e assim sendo se lembrari-
am deste lugar tão pequeno que não é maior do que um grão de areia? 
Ainda assim, a Terra é o único lugar que funciona como uma fábrica para a 
produção dos cidadãos do Mundo Espiritual. Há apenas uma de seu tipo em 
todo o universo. O quê? Vocês acham que tem gente vivendo em Vênus? 
Não, a Terra é o único lugar em todo o universo onde há pessoas vivendo. 
(198-467, 11/02/1990) 
 


1.2. O Mundo Espiritual é o Mundo da Supremacia do 
Amor 
O Mundo Espiritual é um lugar preenchido com o conceito do amor verda-
deiro. O Reino dos Céus é o lugar para onde vocês vão após terem plena-
mente experimentado o amor verdadeiro na Terra. Lá, sentirão este amor, 
tal como aqui na Terra, são capazes de sentirem as coisas através de seus 
cinco sentidos físicos. Quando alguém atinge esta posição, poderá fazer 
qualquer coisa no Mundo Espiritual. O ambiente de vida ideal começa a 
partir de lá. Vocês não sabem o quanto o Mundo Espiritual é prodigioso. 
(246-44, 23/03/1993) 
 
Que tipo de lugar é o Mundo Espiritual? É um mundo de harmonia onde 
tudo está preenchido com e transbordando de amor. Podem acreditar que 
com o pressionar de apenas um simples botão, podemos enviar eletricidade 
para muitas milhões de famílias na cidade de Nova Iorque em apenas um 
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instante? Logo, parece mentira ou será verdade quando lhes digo que este 
universo é posto em operação apenas pelo apertar do botão do amor? O 
Reino dos Céus na Terra é o lugar onde todas as lâmpadas do amor estão 
acessas. Então, o que vem a ser o Reino dos Céus no Mundo Espiritual? É 
um lugar que está completamente iluminado pelas lâmpadas do amor.  
Assim, contanto que vocês mantenham um coração de amor e puxem a 
“corda do amor”, poderão arrastar tudo até vocês. Se puxarem para trás, 
tudo irá para trás, se puxarem para o lado, tudo irá para o lado. Se puxarem 
desse jeito, virá desse jeito, se puxarem de outro, virá portanto de outro jeito. 
Podem controlar do jeito que quiserem. Não haverá movimento apresentan-
do resistência, mas sim um movimento natural. Ocorrerá automaticamente. 
Entendem isso? (112-17, 15/03/1981) 
 
Não há nada para se invejar no Mundo Espiritual. É possível comparar a 
“sua própria encarnação do amor” com um diamante ou com uma barra de 
ouro, ou ainda com uma pérola? Pedras preciosas não são o problema. 
Você terá uma resplandecência maior que a delas. Uma encarnação do 
amor é mais bela do que isto tudo.  
Dentre os diamantes, por acaso não existem diamantes de amor? Existem 
diamantes de vida? Nós somos seres de um valor tão augusto que somos 
capazes de impressionarmos até os diamantes e influenciarmos todas as 
coisas. Somos preciosos diamantes de amor. Preciosos diamantes de vida. 
O “eu” é isso. Quão maravilhosos somos! (201-101, 11/03/1990) 
 
O Mundo Espiritual é um lugar preenchido com a eletricidade do amor. Este 
é o Mundo Espiritual que eu conheço. Na atualidade os seres humanos 
desejam estabelecer relações de amor com quem quer que seja. Por que 
eles tentam estabelecer relações de amor? Isto é em função de se adapta-
rem ao ritmo do Mundo Espiritual. Isto está em conformidade com a teoria. 
Sendo que esta é a forma como as coisas são, como seres existentes não 
temos outra escolha a não ser correspondermos de bom grado. Saibam que 
não podemos evitar estarmos nesta posição. (122-17, 15/03/1981) 
 
Há inumeráveis e fantásticas “minas” no Mundo Espiritual, as quais, vão 
além de nossa imaginação. Há um interminável suprimento de ouro, prata e 
pedras preciosas. Se uma pessoa que gosta de flores se aproximar, as 
flores adormecidas subitamente abrem suas bocas e olhos para darem boas 
vindas a ela. Porém se a pessoa que se aproximou vai embora sem notá-las, 
mesmo com as flores pedindo para que fique, estas flores então dirão: “Oh!” 
e murcharão. (213-277, 21/01/1991) 
 
Quando Deus sorri, tudo mais sorri junto com ele. É assim que acontece no 
Mundo Espiritual. Quando forem para lá, verão que ele é o mundo da intui-
ção e assim perceberão de imediato se Deus está contente ou não, ou 
ainda se Ele está feliz ou chateado. Se algo acontece no mundo físico e é 
visto que Deus está contente com este fato, então, o Mundo Espiritual 
inteiro se infla e ouve-se um zunido. (193-264, 08/10/1989) 
  
O que farão quando forem para o Mundo Espiritual? Cantarão canções de 
amor, e falarão palavras de amor. Se no Mundo Espiritual falarem comigo 
como se cantassem uma ópera, eu também terei que responder como se 
estivesse cantando uma ópera. Se lhes falarem através de danças, terão 
que responder dançando também. Vocês se regozijarão eternamente e 
nunca ficarão enjoados de dançar. Quando uma dança acontece em um 
recanto dele, todo o resto do Reino dos Céus dança também, e se uma 
música é cantada em uma parte dele, todos também a cantam. Neste 
momento, cada um dançará com sua amada esposa. Caso venham a 
dançar com a mulher de outras pessoas, dirão para ela: “Estou dançando 
contigo em prol de amar minha adorada esposa cem vezes mais do que a 
você”. Pensarão dessa maneira. 
Se dançarem segurando as mãos da mulher de uma outra pessoa, farão 
isso pelo propósito de amarem suas esposas de uma maneira que seja 
dezenas de milhares de vezes mais estimulante. (107- 331, 08/06/1980) 
 
Quando olharem para Deus no Mundo Espiritual e o sino do amor ressoar 
em seu coração, a luz do amor em vocês se tornará cada vez maior e maior. 
Esta luz brilhará radiante em todas as cores. Nos olhos de Deus, esta luz se 
mostra mais bela do que o brilho de um diamante. E mais ainda, esta luz é 
saborosa, e quanto mais se olha para ela mais se passa a apreciá-la. Quão 
mais freqüentemente olharmos para ela, mais ficaremos extasiados.  
É por causa disso que Deus fala sobre amor. Se seu coração está ressoan-
do com o sino do amor, o Céu e a Terra serão movidos. Se você puder 
mobilizar o coração de todas as raças, Deus exclamará: “Ah!” e será mobili-
zado também. Vocês têm que compreender o fato de que um “sino” assim 
realmente existe. Portanto, quantas lágrimas de amor você derramou, e 


quanto pesar em seu coração você sentiu? Estas serão suas fortunas. (103-
28, 28/01/1979) 
 
Uma vez que tenhamos ido para o Mundo Espiritual, através do poder do 
amor verdadeiro, poderemos encontrar alguém que amamos em apenas um 
instante, mesmo que esta pessoa viva muito longe. Se desejarmos visitar 
alguém que está longe lá em nossa Terra Natal, em prol do amor, podemos 
retornar para lá em um instante.  
Devido ao Mundo Espiritual ser um mundo infinitamente vasto, com base no 
amor, podemos ir e vir nele cruzando muitos milhões de quilômetros em um 
instante. O amor tem a mais alta velocidade de todas as velocidades. Se 
você não tem o fundamento de união entre mente e corpo com base no 
amor, então significa que você não tem nada a ver com aquele mundo. Por 
isso, todos vocês devem ser bem esclarecidos quanto ao fato de que o 
ponto de origem da unificação começa a partir de vocês mesmos e não vem 
do mundo correlativo. (216-192, 31/03/1991)  
 
Não importa o quão elevado seja Deus, caso o chamemos com um coração 
de amor dizendo: “Deus!”, Ele irá imediatamente responder dentro de nos-
sos corações dizendo: “Sim?” Caso você pergunte: “Deus onde Vós estais?” 
Ele responderá: “Aqui! Por que perguntas aonde estou? Eu estou na fonte 
de seu coração.” Não é Deus a fonte original? Ele é a raiz e a fonte de 
nosso coração. Ele é assim. (194-41, 15/10/1989) 
 
O que vem a ser essencial no Mundo Espiritual é o fato de ter que amar a 
Deus mais do que o mundo, mais do que seu país, mais do que sua esposa 
e até mais do que seu filho. Este é o princípio. Pai, mãe, filhos todos devem 
amar mais a Deus. Logo a mãe deve dizer para o pai: “Querido, você pode 
me amar, mas ame Deus mais do que a mim.” Apenas assim ela pode 
receber o amor de seu esposo em semelhança ao amor de Deus em uma 
dimensão mais elevada.  
Até mesmo os filhos devem implorar com suas mãos e de joelhos dizendo: 
“Por favor, deixem-nos de lado e primeiro recebam amor do outro Pai, nós 
queremos amá-los como pais que tenham recebido amor do Pai original”. 
(126-142, 12/04/1983)  
 
O Mundo Espiritual é um mundo onde a pessoa que permanece como um 
parceiro de amor perante Deus, como uma encarnação do ideal de amor, 
pode instantaneamente criar qualquer coisa que venha a pensar. É um 
mundo onde se pode preparar um banquete para bilhões de pessoas imedi-
atamente. 
Seu eu usar roupas luxuosas e resplandecentes e disser que oferecerei 
satisfação a Deus como Seu objeto de amor, então me torno magnífico. O 
Mundo Espiritual é um mundo onde é possível que coisas além da imagina-
ção de qualquer um possam existir e ocorrer. Os que sabem sobre aquele 
mundo, não têm nada a que estejam apegados nesta Terra. Este é o porque 
de uma pessoa como não ter problemas, mesmo quando estou trancafiado 
em uma prisão. Nossa curta vida na Terra é como uma respiração feita em 
um instante no Mundo Espiritual. (211-244, 30/12/1990) 
 
Através do coração de Deus e através do coração do Reino dos Céus, onde 
quer que você esteja, poderá se unir a todas as coisas e também harmoni-
zar-se todas elas. Quando isto acontece, as pessoas que possam passar 
por estes portões e viverem em meio a tal ambiente dirão: “Uau! Mansei! 
Deus é bom!” Eles desejarão segui-Lo por onde for e todos estarão felizes. 
Eles poderão comer qualquer coisa que desejem, usar qualquer roupa que 
queiram, brincar se assim o desejarem e fazer tudo quanto tenham vontade. 
Poderão sentir todas as coisas as quais não seriam capazes de sentir em 
100 anos de suas vidas na Terra, e toda esta alegria e gratidão podem ser 
experimentadas em um instante e remanescerem tempos depois (106-229, 
30/12/1979) 
 
Que tipo de mundo é o Mundo Espiritual? É um lugar onde qualquer coisa é 
possível se você lograr ter um coração capaz de permanecer no mesmo 
nível que o coração de Deus. No futuro, quando tivermos dezenas de mi-
lhões de moonies, vocês poderão dizer: “Oh! Todos vocês devem mudar 
suas roupas por estas novas!” e então eles todos mudariam suas roupas 
para as novas em apenas um instante. Então se for dito: “Que apareça um 
local para banquete com tais e tais características!” imediatamente isso 
acontecerá.  
As mesas estarão adornadas com ouro e prata, e todas as cores deslum-
brantes. Assim também, as cadeiras com as pessoas sentadas nelas, e 
todas dançarão inebriadas de amor, alegria e satisfação. É um lugar onde 
se pode estar contente mesmo dançando por milhares de anos. (106-229, 
30/12/1979) 
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Quando você apenas diz com um forte coração de amor que deseja encon-
trar uma pessoa que está a centenas de milhões de quilômetros de distân-
cia, esta pessoa então aparecerá imediatamente. Se você perguntar então a 
ela: “Como é que você chegou aqui?” ela lhe responderá: “Eu vim aqui 
porque você me chamou”. Caso você pergunte: “Quantos quilômetros você 
viajou?”, ela responderá que veio de centenas de milhões de quilômetros de 
distância. O Mundo Espiritual transcende as distâncias. O Mundo Espiritual 
é a minha base de atuação. Logo, por que vocês estão atando a si mesmos 
com coisas que não existem no Mundo Espiritual tais como dinheiro, co-
nhecimento e poder? Nenhuma destas coisas existe naquele mundo. Não 
há nada que seja remanescente lá por causa de tais coisas.  
Neste mundo os senhores precisam de dinheiro, conhecimento e poder mas, 
naquele mundo tais coisas não são necessárias. Nada no Mundo Espiritual 
irá lhes dar boas vindas. Mesmo que o Mundo Espiritual demonstre interes-
se em vocês e queira se unir a vocês, vocês não poderão ter nada lá. Nada 
poderá se unir a nada que seja oposto à essência original. Assim desta 
forma, vocês não terão a posição de conectar-se ao interesse do Mundo 
Espiritual em vocês. (205-128, 29/07/1990) 
 
Caso digam: “Quero ver uma pessoa tal!”, imediatamente a pessoa a apare-
cerá em sua frente. Poderão ter uma conversa com esta pessoa onde lhe 
perguntarão: “Você é uma pessoa tal como eu falava?” e a pessoa então 
lhes responderá: “Sim, eu vivi em tais e tais lugares centenas de milhares 
de anos atrás. Você não queria ver-me? Há algo que você queria perguntar 
sobre mim?” Para isto vocês responderão: “Sim eu quero. Eu ensinei coisas 
de determinada maneira. Mas o quão diferente você é de mim!” Entende? O 
tempo não passa. Tão logo comecem a conversar imediatamente já sabe-
rão isso. Quão inconveniente é viver neste mundo terreno! Carros não serão 
necessários no Mundo Espiritual. O impulso do amor pode criar qualquer 
coisa. Tudo pode ser criado através de idéias. Qualquer coisa pode ser 
criada com base na idéia de amor. (217-131, 12/05/1991)  
 
Pessoas que viveram a alguns milhões ou até 10 milhões de anos atrás, 
virão para cumprimentá-los. A Bíblia diz que a história humana é de 6000 
anos! Isto parece coisa de louco. Quantas coisas mudaram desde mil anos 
atrás até os dias de hoje. As pessoas que viviam naquele tempo, podiam 
sentir o Céu através de seus corações muito mais do que as pessoas que 
vivem hoje.  
Entretanto, observando sob o aspecto da vida cultural, o contrário acontece. 
O desenvolvimento da vida cultural e o esclarecimento e desenvolvimento 
quanto ao Mundo Espiritual ocorrem juntos. Não é assim? Se você se 
aprofunda em conhecimento, e passa a compreender as coisas mais de 
acordo com a métrica do conhecimento, você se tornará mais perspicaz em 
suas análises. Conseqüentemente suas condições para assimilar inspiração 
se expandem.   
Por causa disso, doravante, o Mundo Espiritual irá naturalmente e de pronto, 
dar ensinamentos para estas pessoas que tenham muito conhecimento e se 
preocupam quanto ao fato de para onde o mundo está caminhando. Através 
de “ondas espirituais” eles compreenderão o que irá acontecer. Quando se 
segue para as mais elevadas posições o final só pode ser único, não é 
mesmo? É assim mesmo. (206-138, 03/10/1990)  
 
Caso desejem encontrar-se com alguém que esteja milhões ou bilhões de 
quilômetros de distância, esta pessoa imediatamente aparecerá. Mesmo 
que o Reino dos Céus seja vasto, quando tu preparas teu coração e diz que 
desejarias encontrar-te com alguém que amas, esta pessoa então aparece-
rá diante de ti. Que coisa boa! Não é mesmo? Tão logo a pessoa apareça já 
se é sabido em que nível ela está. Será sabido se tu estás acima ou abaixo 
dela. Mesmo que tenha sido teu mais íntimo amigo, caso tu estejas em um 
nível de amor perante os Céus, mais alto que o dele, tão logo ele venha a ti, 
ele fará uma inclinação. Até mesmo tua mãe ou teus antepassados de longa 
data se inclinarão perante ti. Tal é o Mundo Espiritual. (206-138, 03/10/1990) 
 
Quão preocupante é o fato de se ter comida nesta vida? Necessitamos de 
fábricas para produzir automóveis, fertilizantes, roupas, comida e etc, não é 
mesmo? As pessoas criam tumulto por comida em suas casas, não é? No 
Mundo Espiritual nenhuma destas coisas existe. Automóveis não são ne-
cessários, não há necessidade de aviões. Num piscar de olhos pode-se 
viajar por centenas de milhões de quilômetros. A energia espiritual viaja 
mais rápido do que os raios de luz do sol. Os raios de luz do sol, os quais 
foram criados por Deus, viajam 300 milhões de metros em 1 segundo. 
A energia elétrica também não é assim? Ela tem a mesma velocidade da luz. 
Porém, a energia do amor original de Deus, a energia da vida, é muitas 
milhares de vezes mais rápida do que isto. (206-138, 03/10/1990) 


 
No Mundo Espiritual, quando tu visitas uma pessoa que seja inferior a ti no 
nível de amor, poderás possuir a casa dela caso goste. O dono da casa 
saberá disto tão logo veja a ti entrando rapidamente e em silencio na casa. 
Ele saberá disto tão logo veja tua testa e tua face. Reconhecendo a ti como 
alguém que é mais elevado, ele alegremente o conduzirá para os aposentos 
da casa dizendo “Seja bem vindo!” (207-95, 01/11/1990) 
 
Se eu me torno um filho ou filha de Deus, todo este vasto universo se torna 
meu. Quando os senhores forem para o Mundo Espiritual, desejarão me 
seguir? Não poderão fazê-lo. O lugar para onde vou , os senhores não 
poderão me seguir. O portão de seus corações é estreito. O amor verdadei-
ro os capacita a passarem livremente seja por um portão largo ou por um 
portão estreito. Apenas o amor verdadeiro faz isto algo possível. A situação 
de amor verdadeiro representa o todo. Assim, pode-se entrar e viver aonde 
quer que se deseje. (207-95, 01/11/1990) 
 
O quanto se ama a humanidade e todas as coisas criadas por Deus é um 
amor mensurado conforme o quanto se tem amado tais coisas conforme 
Deus as ama. De imediato pode-se saber isto mais rápido do que um com-
putador. As mulheres casadas falam orgulhosamente sobre o quanto seus 
esposos as amam não é verdade? Da mesma forma, no Mundo Espiritual, 
com base no amor de Deus, poderemos nos orgulhar do quanto recebemos 
do amor Dele. O amor verdadeiro original é o amor do mais alto nível. A 
partir dele, os níveis de amor são determinados. (216-171, 10/03/1991) 
 
Se no reino celestial houvesse uma escada para subir ao coração de Deus, 
como se subiria por ela? Subiriam indo para frente e para trás como um 
helicóptero ou em linha reta como faz um elevador? Iriam como um helicóp-
tero? Iriam como um elevador? Irão como um elevador. É um elevador 
eterno. È vertical. Em prol de se conectar com o amor de Deus, deve-se 
estar em uma posição perpendicular.  
A Bíblia diz: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a 
tua alma e de todo o teu entendimento”. Isto significa que o centro de todas 
as coisas é o amor. Quando alguém concentra todas as suas funções 
dizendo que não há nada além de amar ao Senhor seu Deus, ele sobre em 
linha reta perpendicularmente como um elevador. Tal mundo espantoso 
deve ser compreendido. (208-142, 17/11/1990)  
 
Indo para o Mundo Espiritual verão que é assim. Se alguém forma 90 
graus42, aonde quer que vá no norte, sul, leste e oeste, se ajustará perfei-
tamente. Em uma sociedade que contém inúmeros grupos e tendo várias 
características diferentes.... Quantas pessoas estão aqui nesta sala? Se há 
500 pessoas então há 500 tipos de pessoas. Cada pessoa é diferente, certo? 
No Mundo Espiritual, pessoas com uma natureza similar se juntam em 
grupos. Isto ocorre mais precisamente do que em um computador. Apenas 
em uma passada perto de outras pessoas já se pode conhecer o “seu 
ângulo”43. Em apenas uma semana já se é capaz de ver através de tudo, 
por trás de todas as pessoas e até dentro das riquezas internas do mundo 
secreto de uma pessoa. Línguas faladas não são necessárias. Pode-se 
sentir o que o coração de uma pessoa está tentando dizer. É um mundo 
como um “grande computador vovô”. (211-244, 30/12/1990) 
 
Compreendem que até Deus também criou todas as coisas devido ao amor? 
Se perguntarem a Deus do que Ele mais gosta, o que acham que será a 
resposta Dele? Não há nada que Deus goste para Si. Ele não necessita de 
dinheiro, conhecimento ou poder. Do que ele necessita? Dentro do amor 
pode haver dinheiro, poder e conhecimento. O poder do amor é um poder 
infinito. A pessoa que conhece o amor genuíno não têm nada para aprender 
ao ir para o Mundo Espiritual. Este tipo de pessoa pode entrar e sair do 
coração de Deus a hora que quiser. 
Ela pode ir e voltar pelo norte, sul, leste e oeste através do corpo de Deus 
como bem quiser. É como uma estação central de trens. Quando se entra e 
sai por ele, um poder tremendo é gerado porque toda a energia de norte e 
sul, leste e oeste se torna concentrada lá. Mesmo sendo o meu “eu” tão 
pequeno, quando retorno da passagem através deste centro, subo à posi-
ção de equivalência ao elevado Deus. No amor há este poder magnífico. 
(202-86, 06/05/1990) 
 
Penso que o fato do mundo hoje estar tão excitado quanto à eletricidade e 
ao espaço sideral se deve ao fato de que saber estas coisas é similar a um 
                                                                        
42 Referência ao “relacionamento vertical com Deus” 
43 Menção ao quanto cada um está adequado à um relacionamento vertical 
com Deus 
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óleo lubrificante para o estabelecimento do mundo ideal do amor. Quando 
isto acontecer vocês terão que dizer: “Amém!” Conseqüentemente, pode-
mos dizer que o Mundo Espiritual é um mundo preenchido com a eletricida-
de do amor.  
A harmonia é criada naquele mundo onde nada é impossível com a eletrici-
dade do amor. Não há nada que não possa ser feito através da eletricidade 
do amor. Logo, podemos ver que o Mundo Espiritual apresenta possibilida-
des para resolvermos alguns problemas básicos a respeito de nosso enten-
dimento e conscientização. Então, o que é o Mundo Espiritual? É um lugar 
eterno que anseia por elementos eternos.  
Portanto, um eu espiritual que tenha experimentado o amor aqui na Terra 
irá certamente ser automaticamente puxado para aquele mundo como se 
fosse atraído por um ímã. Conforme tenham sentido estas coisas irão para 
um nível diferente do Mundo Espiritual. (112-17, 15/03/1981) 


1.3. O Ar do Mundo Espiritual É o Amor 
O que constitui o Mundo Espiritual? Nele o amor é o ar. O amor é como o ar 
no Mundo Espiritual. Sua mente e corpo devem sentir o toque do amor 
nesta Terra e então experimentá-lo como um elemento que traz harmonia. 
Uma vez que se crie esta esfera de experiência, pode-se ir a qualquer lugar. 
Tal como a seiva da árvore se move por todas as partes desde o broto até a 
raiz, você se locomoverá para todas as partes. Naturalmente pode-se sentir 
quando Deus está contente. Saberá que o banquete de Deus será realizado 
no leste. Poderá então ir para lá automaticamente. É um universo de liber-
dade. (162-287, 17/04/1987) 
 
O ar que se respira no Mundo Espiritual é feito de amor. Tudo vem do amor, 
vive para o amor e se harmoniza com o princípio do amor e em prol do amor. 
Apenas quando se cumpre ente amor, é possível se atingir a posição de 
substancializar a esperança, a qual Deus tem ansiado por toda a história 
humana e ser bem vindo aonde quer que se vá no reino celestial. (143-72, 
15/03/1986) 
 
O Mundo Espiritual está coberto dos constituintes do amor. A Terra está 
coberta de ar, mas o Mundo Espiritual está envolto em amor. Nós inspira-
mos o ar e expiramos o dióxido de carbono na Terra, porém no Mundo 
Espiritual respiraremos amor. No Mundo Espiritual não entraremos em dar e 
receber centrados no amor secular do ser humano dos dias de hoje. O amor 
que daremos e receberemos no Mundo Espiritual é o amor verdadeiro. 
(145-267, 15/05/1986) 
 
Eu tenho que golpeá-los para torná-los em ouro puro. Tenho que fazer ouro 
puro. Em seguida, tenho que sacrificá-los. Vocês tem que se sacrificar. 
Vocês tem que morrer até desaparecerem. Desaparecer, desaparecer, 
sacrificar, sacrificar e se tornar zero.  
Por que ultimamente entramos na era espacial e na era da eletricidade? É 
devido a que o Mundo Espiritual está se aproximando. Nosso Princípio 
afirma que antes do advento da verdade, as coisas externas, as coisas tipo 
Caim aparecerão primeiro. Este mundo é um mundo tipo Caim. Deste ponto 
de vista, O Rev. Moon é o fundador da “cadeira de estudos” quanto a “ele-
tricidade do amor de Deus”. (112-19, 15/03/1981) 
 
Indo-se para o Mundo Espiritual, se perguntarem o quanto este mundo está 
harmonizado e unificado com o Princípio, eis que verão que tudo: desde o 
inferno, o nível intermediário, o paraíso e o reino celestial, estão todos, 
conectados a ele. Por acaso todas as coisas não devem ter esta regra? 
Mesmo que alguém seja o presidente dos Estados Unidos, um ganhador de 
Prêmio Nobel ou um acadêmico famoso do mundo, pode tal pessoa ir para 
o reino celestial após entrar no Mundo Espiritual? Não poderá. Não poderá 
passar.  
É por isso que o mundo religioso tem nos ensinado a deixar de lado todas 
as coisas para ir para lá. Deve-se abandonar tudo para ir para lá. Então o 
que é a coisa mais preciosa? O que importa é o quanto uma pessoa sofreu 
dores pelo Céu e o quanto sentiu dores e derramou lágrimas por este 
mundo. Este é o tíquete para a passagem para aquele mundo. Não há 
dúvidas quanto a isso. Isto é algo absoluto. Isto é algo plausível como teoria. 
(97-172, 15/03/1978) 
 
Vocês gostariam de se tornar pessoas que ficarão sem ar, sufocadas e 
respirando por aparelhos para se adaptarem ao ritmo do mundo eterno, 
para poderem ressuscitar lá, quando forem para o Mundo Espiritual? Ou 
viverão em meio a esfera de liberdade do amor de Deus onde poderão se 
mover livremente? Este é o caminho da vida de uma pessoa pois a vida na 
Terra deve ser em função deste propósito e pelo bem do mundo. Os senho-


res devem saber que seguir em prol do futuro é o inevitável caminho que a 
vida humana deve seguir. (107-56, 20/01/1980)  
 


1.4. A Vida das Pessoas Espirituais e o Seu Inter-
Relacionamento 
Deus é o Criador que fez o Céu e a Terra. Ele é a matriz e o próprio pai de 
todos os seres deste mundo. Ele é a origem do valor de toda a existência. 
Este mundo fenomenal de hoje veio a existir por causa Dele. Tal ser absolu-
to não muda conforme as mudanças que ocorrem através das eras. Algo 
absoluto é algo que não muda. Também não é algo que vem a ser limitado 
pelo espaço-tempo. É um ser que a partir de uma posição transcendente a 
todos os limites controla todas as limitações. Que tipo de ser é este? Não é 
alguém que apenas chamemos de Deus. Ele é nosso “Pai”. 
Nós o chamamos de nosso “Pai Celestial”. Do que devemos chamar a Deus? 
Ele é nosso Pai, que deu nascimento a nós. A palavra “renascimento” veio a 
existir devido a Queda do homem, porém Deus é o nosso pai que original-
mente nos deu nascimento. Os seus país físicos foram uma ponte entre os 
senhores e Deus. Uma vez que seus pais vão para o Mundo Espiritual 
vocês os chamarão de irmãos, não mais de pais. Nem suas mães vocês 
chamarão mais de “mãe”. (21-249, 24/11/1968) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual, verão que Adão e Eva chamam 
Deus de Pai, e vocês que são os descendentes de milhares de gerações 
após eles também O chamarão de Pai, não chamarão? Vocês oram dizendo: 
“Deus meu irmão mais velho!” ou dizem “Deus Pai!”? Neste caso, o que os 
seus pais se tornarão? No Mundo Espiritual o que o seu pai físico irá se 
tornar? Ele será o seu irmão mais velho. O que é um irmão mais velho? É 
alguém que nasceu antes de você. O irmão mais velho é alguém que veio a 
existir antes de você existir. Logo, o irmão mais velho interno é Deus e o 
irmão mais velho externo é seu pai físico. Saibam que nenhuma teoria mais 
elevada do que esta pode ser estabelecida. (302-168, 13/06/1999) 
 
Como é que todas as pessoas que possuem seus país como suas raízes, 
chamam a Deus? Todos chamam a Ele “Pai”, como os cristãos. Na mesma 
família o avô chama Deus de “Pai”, e o pai também chama Deus de “Pai”, 
netos também chamam Deus de “Pai”. Todos os membros da família cha-
mam Ele e “Pai”.  
Desta forma, Deus é o Pai de toda a humanidade. Logo, Deus é o pai da 
humanidade e todos os seres humanos são irmãos e irmãs. Eu reflito várias 
vezes como é interessante no final quando se passar para o Mundo Espiri-
tual, todas as pessoas realmente se tornarem assim. (21-249, 24/11//1968) 
 
Conforme o ideal, poderíamos na Terra ver até mesmo os nossos antepas-
sados originais, mas poderíamos ver Deus, que foi quem criou estes nosso 
antepassados? Nós também seríamos capazes de ver Deus. Sabem o que 
significa isto? Esta família seria o lugar onde o Deus invisível expressaria 
Seu amor. Centralizando-se no amor, todos os antepassados que viveram 
ao longo de toda história são governados por este amor no Mundo Espiritual. 
É o mesmo amor. (214-268, 03/02/1991) 
 
Se todas as famílias se tornam unidas através do amor, ao entrarem no 
Mundo Espiritual, viverão eternamente consumindo os elementos espirituais 
como se fossem a carne e o sangue de Deus. Lá não existe cultivo da Terra 
e nem trabalho. Pode-se viver eternamente apenas pelo cheirar o aroma da 
comida do amor verdadeiro. Só pelo ver já se sente o quão saboroso isto é. 
Se compartilha e se come a comida do amor. Vive-se por compartilhar os 
elementos do corpo de Deus, de Sua carne, sangue e amor. (278-286, 
26/05/1996) 
 
Quem é Deus? Ele é seu amigo! É o seu mais elevado amigo. Ele é seu 
Irmão mais velho, Pai, Rei e Criador. Logo, quando se adentra o vasto 
mundo celestial no Mundo Espiritual, mesmo que se peça a Deus algo que 
seja até mesmo maior do que qualquer coisa lá, Ele fará isto por você. Isto 
não será um problema. Quão orgulhoso você ficará! Esta é a posição de 
representar a Deus. Vocês acham que Deus irá desapreciar as pessoas que 
atinjam esta posição? Não! Ele irá dar boas vindas dizendo: “Meu filho, meu 
filho número um!” Este é o maior de todos os desejos de um pai. (293-161, 
26/05/1998) 
 
No mundo físico, o amor entre pai e filho é considerado precioso e da 
mesma forma, caso se viva na Terra possuindo este amor, sae atenderá a 
Deus como seu pai e viverá como filho de Deus no mundo celestial. Este 
tipo de vida no Mundo Espiritual corresponde em todos os aspectos a forma 
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de viver de uma família não decaída sobre a face da Terra, uma vez que o 
caráter e qualidade das pessoas são os mesmos. (214-268, 03/02/1991) 
 
Uma família não decaída pode se comunicar com ambos mundos: físico e 
espiritual. Caso se pergunte pelo avô de seu pai, pode vê-lo. E mais ainda, 
será capaz de ver quem é o avô de seu avô, quem são seus antepassados 
da 4ª geração, da 5ª geração, da centésima, da milésima e de mais além. 
Caso cogitem: -“Como é que Adão e Eva se pareciam?” eles aparecerão e 
dirão – “Somos assim”. Vocês dirão: -“Meus olhos se parecem com os olhos 
de Adão e Eva! Meu nariz também! E minha boca!” A forma de sua faces 
serão semelhantes. Teriam eles mais do que as quatro partes que com-
põem o seu rosto? Olhos, nariz, orelhas e boca, são quatro partes. Vocês 
dirão: “Nossos membros são iguais! Os olhos deles também piscam! Eles 
falam também! Somos parecidos! Nós somos muito parecidos!” (214-268, 
03/02/1991) 
 
No Mundo Espiritual, os vovôs e vovós enrugados parecerão mais belos do 
que vocês. Eles parecerão mais bonitos. Poderão estar assim se tiverem 
amor. Lá é um mundo unificado, um mundo muito lindo. Poderão agir da 
mesma forma que agiam antes quando encontravam seu avô e avó? Que 
maravilha será para nós vermos nossos avôs e avós belos! É uma cena 
para se apreciar quando uma neta chamando pelos seus avós enquanto se 
aproxima deles.  
Assim, se você gosta de seu avô, quem seria o avô acima deste seu avô? 
Quem é o avô de seus ancestrais? O primeiro avô de todos é Deus. Caso 
você diga: “Ah! Deus, eu estou tão feliz!” Deus dirá: “Bem-vindo!” e então 
Ele gargalhará de alegria “Há, Há, Há!”e dirá “É assim mesmo!” (216-180, 
10/03/1991) 
 
Indo para o Mundo Espiritual, os senhores não irão reconhecer seus avôs 
ou pais como eles eram na Terra. Seus avôs e pais estarão completamente 
mudados e aparecerão jovens e belos. Eles não parecerão velhos. Logo, 
como eles estarão jovens, vocês não os reconhecerão como seus avôs de 
imediato, mas ao passo que conversem com eles você dirão: “Sim, é isso. 
Você é meu avô!” e se abraçarão. O Mundo Espiritual é assim. (271-333., 
03/09/1995) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual, suas faces retornarão ao seu esta-
do mais belo, tal como elas eram nos seus vinte anos de idade, na primave-
ra de suas vidas. Uma vez que o princípio da criação pertence ao tempo em 
que o amor desabrocha e exala suas fragrâncias, eis que quando entramos 
no reino celestial que se torna nossa Terra Natal Original, nossa face retor-
na para como ela era neste tempo. Não é possível se reconhecer a pessoa 
mais velha do mundo depois dela ir para o Mundo Espiritual, mesmo que a 
encontremos lá. Sua face seria como a de um jovem adulto em seus 20 
anos. Você conheceu uma pessoa de 80 anos mas esta pessoa não estará 
lá. É por isto que não se poderá reconhecê-la. Até pessoas renomadas na 
história estão no Mundo Espiritual mas não dá para reconhecê-las. Apenas 
as conhecemos por fotos já quase do tempo de suas mortes, mas, uma vez 
que a aparência delas retorna para ser como era no tempo de mais beleza 
de suas vidas, não se pode reconhecê-las. (271-124, 23/08/1995) 
 
Quem serão os seus irmãos mais próximos no Mundo Espiritual? Os irmãos 
mais próximos lá não são os irmãos horizontais. Qual relacionamento é 
mais íntimo neste mundo: a relação entre pais e filhos ou a relação entre 
irmãos? Já que a relação entre pais e filhos é mais íntima, vocês serão mais 
íntimos de seus pais, avós, bisavós e assim por diante.  
Subindo desta maneira, quem será o avô primordial? De fato, será Deus. 
Este é o motivo pelo qual mesmo que não tenhamos amigos não devemos 
nos sentir solitários neste mundo. Não se deve sentir tristeza por viver 
sozinho e morrer. Quando se vai para o Mundo Espiritual, se têm inúmeros 
irmãos muito próximos, acima e ao seu lado. Porém, não é possível ser 
irmão deles sem se fazer nada.  
Apenas ao se obter o privilégio de servir a Deus como seu Pai é que eles se 
tornam seus irmãos. Vocês se sentiriam mal por terem seus pais como seus 
irmãos mais velhos ou ainda seus avós como seus irmãos mais velhos? 
Sentem-se bem ou sentem-se mal com isso? De certo modo, se sentirão 
mal, não é mesmo? Acostuma-se a chamá-lo de pai enquanto está na Terra, 
mas no Mundo Espiritual o chamará de irmão mais velho. Da parte de seu 
pai, ele de fato se sentirá mal ao ser chamado de irmão mais velho por você 
que veio também para o Mundo Espiritual. Entretanto, é assim que você 
terá que chamá-lo. (21-249, 24/11/1968) 
 
O que acontecerá com uma pessoa de cor de pele negra no Mundo Espiri-
tual? Será um negro, “negro” no Mundo Espiritual? Se uma pessoa negra 


desejar ter a aparência de uma pessoa branca, ela pode escolher como 
bem desejar. Qual é o único problema para o mundo humano? É que a luz 
deve ser brilhante. Que tipo de luz? A luz do amor. Em função de abrilhantar 
a luz do amor, ela deve ser flamejada de dentro para fora. Deve-se incen-
diá-la pela força motriz do amor. Deve-se lançar esta energia em grandes 
quantidades para leste e oeste. O amor á capaz de fazer tal coisa. Quando 
passamos a entender isto, todos os acontecimentos no mundo se tornam 
apenas coisas passageiras. (194-56, 15/10/1989) 
 
Caso você deseje se tornar uma bela pessoa no Céu, você terá que viver na 
Terra como imagem tal qual a flor do amor que desabrocha em sua plenitu-
de, harmonizando-se com isto e expressando a beleza e a fragrância desta 
flor neste mundo correlativo, e vivendo de maneira a abrigar as novas 
sementes desta flor. Indo para o Mundo Espiritual após ter vivido desta 
forma, lá no mundo eterno, você se apresentará desta mesma forma. (256-
170, 13/03/1994) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual, desejarão expandir o amor que 
fizeram na Terra com seus esposos de maneira a torná-lo mais estimulante 
ainda. No Mundo Espiritual uma pessoa em amor, caso seja uma mulher, 
terá dentro de si o seu homem. (255-308, 11/03/1994) 
 
Até que nível o amor conjugal atinge? Atinge até a entrada no Mundo Espiri-
tual. Caso se esteja sentada, se seu esposo caminhar, você caminhará com 
ele em sua mente. Caso ele retorne, seu coração já sabe sobre o retorno 
dele. Você estará caminhando com seu esposo dentro de sua mente e 
coração. Saberá de todos os lugares para onde ele for e de todos os luga-
res de onde ele vier. Atualmente os homens vão para os bares e outros 
lugares. As mulheres ralham com eles e mesmo assim eles as enganam 
pois elas não sabem onde eles vão, certo? Mas no Mundo Espiritual sabe-
rão de tudo. (238-70, 19/11/1992) 
 
Indo para o Mundo Espiritual, vocês terão que se assemelhar a Deus. 
Estarão retornando para Deus. As características duais de Deus, Sua 
natureza interna e forma externa são completamente unidas. Após terem se 
tornado completamente unidos da mesma forma que Deus, um homem e 
uma mulher parecem estar encasulados juntos, e então retornam para Deus 
no fundamento de terem se tornado um só. (230-201, 03/05/1992) 
 
No Mundo Espiritual, um casal que seja verdadeiramente um só corpo e 
espírito, o homem pode se tornar a mulher e a mulher pode se tornar o 
homem a qualquer hora. É dito que o amor forma uma só carne não é 
mesmo? Se olhar para dentro de uma mulher vê-se que há um homem 
dentro dela. Seu esposo estará dentro dela.  
Isto é exatamente o mesmo com as características duais de Deus. Uma vez 
que o homem e a mulher surgiram como as divisões da natureza interna e 
forma externa de Deus, então, quando eles retornam para sua essência, 
eles devem subir pela escada do amor, ou não? Já que o padrão da criação 
começou pelo amor, eles devem retornar subindo pela escada do amor. Por 
fim, o ponto final é tornarem-se iguais a Deus. (205-97, 07/07/1990) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual e olharem para um homem que 
tenha vivido feliz com sua esposa, encontrarão uma mulher dentro dele. 
Caso lhe perguntem: “Quem é esta mulher?” ele lhes responderá – “Minha 
esposa”. Vocês também verão um homem dentro da mulher. Desta maneira, 
quando estes dois se unem, eles se tornam o “número quadrado Chinês” 
para as quatro direções de norte e sul, leste e oeste. Homem e mulher são 
dois certo? Quando um homem e uma mulher, como positivo e negativo, 
seguem rumo a todas as quatro direções, eles estão atendendo a Deus. 
Deus se torna o cerco de proteção deles. Se isto pode acontecer, Deus se 
torna o “seu Deus” e você viverá feliz com Ele. Vocês sabem que quando os 
pais envelhecem e chegam aos 100 anos, eles se tornam amigos dos seus 
filhos que têm 80 anos de idade? Eles não dizem: “Hei meu filho!”, eles 
dizem “Hei, você!” Eles chamam os filhos como se fossem amigos. Eles têm 
que retornar para Deus. (252-105, 14/11/1993) 
 
Quando uma casal que se ama verdadeiramente vai para o Mundo Espiritu-
al, ele entra no padrão original de Deus, tal como Deus existe com um 
caráter interno original e uma forma externa original. Já que o Deus absolu-
to e original, também obedece absolutamente o amor verdadeiro, este casal 
também pode ir para o padrão original e uma vez que este ponto é único, 
eles se tornam como Deus. Eles retornam para Deus. Ele é o alfa e o ôme-
ga. O que faz isto possível é o amor verdadeiro. Filhos e filhas nascidos na 
Terra vão para o Mundo Espiritual como pais, não vão? Isto funciona pela 
mesma lógica.  
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Assim, quando se vai para o Mundo Espiritual e observa-se as pessoas que 
viveram harmoniosamente com seus cônjuges na Terra, verão que eles se 
parecem com homens, mas em uma olhada mais próxima se encontrar a 
face sorridente de uma mulher dentro de cada um deles. Ele é a amada 
esposa daquele homem. Este é o ideal mais grandioso de todos. Assim, 
podemos nos tornar amigos de Deus. Apenas desse modo, podemos viver 
com Ele. Nascemos devido ao amor. (226-141, 02/02/1992) 
 
No Mundo Espiritual, Deus pode se harmonizar com os seres humanos com 
base no amor, e nós nos tornamos unos com Ele através do amor. Nós nos 
tornamos como Deus. Na criação vemos como as características duais de 
Deus estão divididas más o homem e a mulher tornam se completamente 
um em amor e se os vermos no Mundo Espiritual eis que duas pessoas se 
tornam uma. Se apenas fitarem uma pessoa no Mundo Espiritual ela clara-
mente se parecerá com um homem, porém em uma olhada com calma, 
encontrarão uma mulher harmonizada com ele. Os olhos do amor unificam 
tudo. Uma pessoa feia pode parecer bela e será que uma pessoa bela 
parecerá feia então? Não, parecerá bela também. (205-341, 01/10/1990). 
 
Para ser um companheiro de amor verdadeiro, há que colocar na posição 
zero. Quando isto acontece, Deus diz: “Sim! Sim!” e quando Ele olha para o 
mundo todo, passa a brilhar como o sol na Terra. No instante em que estas 
duas pessoas explodem em amor, até mesmo Deus do Mundo Espiritual 
ficará surpreso com que verá. Ele dirá: “Oh! Sim!” Isto será como a luz de 
um sinalizador. Ao ver esta sinalização, Deus visitará o lugar onde o casal 
se esvaziou a si mesmo na posição de serem zero a qual irradia a luz do 
fogo do amor e brilham como o sol. Deus desejará visitar este lugar e dentro 
dele dormir na primeira noite do casal. (202-34, 01/05/1990)  
 
No Mundo Espiritual, uma pessoa que viva milhares de bilhões de quilôme-
tros distante, virá a ti e não desejará te deixar por terem um mesmo padrão 
de coração. Tu não dirás: “Oh, como eu gostaria que ele fosse logo!” Não 
há necessidade de comida naquele mundo. Tudo será resolvido por sua 
própria intuição. Isto é a intuição amor. Isto se espalha para todas as na-
ções com base na completa experiência deste amor. Uma vez que se obtém 
um coração de representante de Deus, todas as pessoas necessárias são 
reunidas, e então uma plataforma irá aparecer e ser preenchida de uma só 
vez com milhões de pessoas. (225-223, 20/01/1992) 
 
Deus não está em outro lugar. Onde Ele está? Dizer que Deus é onipresen-
te, significa que Ele não está apenas em um lugar em específico. Ele está 
onde exista amor. Vocês devem compreender isto. Deus é onipresente com 
base no amor. Cada um de nós também pode ser onipresente através do 
amor. É o nosso privilégio.  
Portanto, aonde exista amor, há um dono. Instantaneamente se se reco-
nhece o dono, é impossível trocar-se o anfitrião pelo convidado. Assim é o 
Mundo Espiritual. Tudo é controlado com base no amor. (149-23, 
01/11/1986) 
 
Assim sendo, o que é um homem? Ele é apenas metade. E o que é a 
mulher? Ela é também apenas metade. Até mesmo Deus, o ser supremo, 
não pode existir sem ter um objeto de amor.  
Logo o acima necessita do abaixo, e o abaixo necessita do acima. O que é 
o Mundo Espiritual? É apenas metade do mundo. O mundo físico por sua 
vez também é outra metade. (161-320, 08/03/1987) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual o que farão lá? Como viverão no 
futuro quando todas as pessoas da história pregressa se reunirem para 
viverem juntas superando todo o domínio mundial? Estarão vivendo um pelo 
bem do outro. Mesmo após irem para o Mundo Espiritual, elas continuarão a 
viver centradas no ideal do amor. Logo, estão investindo em algo que 
possui um valor maior e que lhes trará felicidade.  
O Mundo Espiritual é uma extensão do mundo físico. Caso tenham buscado 
pelo profundo e alegre ideal de amor horizontal enquanto estavam na Terra, 
então, quando forem para o Mundo Espiritual, se conectarão não apenas 
com a forma esférica tridimensional exterior mas com ambas a esfera 
exterior e o núcleo central. Por fim, deve-se ser capaz de agir investindo 
amor em todos os aspectos – profundo, raso, alto e baixo. Deve-se viver 
uma vida de re-criação no lugar de Deus. (164-326, 18/05/1987) 
 
Vocês querem tornar-se representantes que possam locomover-se no 
Mundo Espiritual? Racistas nunca terão eficácia. Bem como humanistas, 
materialistas e sectaristas nunca terão resultados. Apenas o unificacionismo 
será efetivo.  


Pensem sobre quando forem para o Mundo Espiritual. Não há preocupa-
ções com o que se comer ou o que se vestir lá. Não terão preocupações 
quanto a viverem. Qual será o hobby que terão lá? Devem compreender 
que não há outra esperança a não ser participarem nas reuniões e banque-
tes onde poderão sentir alegria centrados em Deus.  
Participar de um banquete centrado em Deus é o maior de todos os ideais. 
Lá, encontrarão amor e alegria. A fonte da felicidade emanará destes luga-
res. (162-110, 30/03/1987) 
 
No Mundo Espiritual, as pessoas virão até vocês a partir de centenas ou 
milhões de quilômetros de distância em apenas um instante. Quando as 
encontrarem, saberão de onde elas virão por olharem em suas testas. Não 
terão que perguntar de onde a pessoa vem para depois inclinarem suas 
cabeças... Não é assim que ocorre no mudo espiritual. Quando encontrarem 
pessoas que viveram centenas de anos atrás, se possuírem um caráter de 
amor mais elevado do que o delas, elas irão naturalmente inclinar suas 
cabeças à vocês.  
As pessoas são sensibilizadas pelo amor. O quanto vocês amam e humani-
dade e todas as coisas que Deus criou centrado no amor, vem a ser algo 
mensurado com base em o quanto amam da maneira que Deus as ama. 
Saberão disso de imediato, mais rápido do que um computador. De imedia-
to pode-se saber isto, mais rápido do que um computador. As mulheres 
casadas falam orgulhosamente sobre o quanto seus esposos as amam não 
é verdade? Da mesma forma, no Mundo Espiritual, com base no amor de 
Deus, poderemos nos orgulhar do quanto recebemos do amor Dele. O amor 
verdadeiro original é o amor do mais alto nível. A partir dele, os níveis de 
amor são determinados. (216-171, 10/03/1991) 
 
As flores desabrocham até mesmo para uma pessoa idosa que tenha 
experimentado o amor original e essencial. É por isto que quando as pesso-
as vão para o Mundo Espiritual, todas retornam para o desabrochar de suas 
juventudes. Elas tornam a ter a aparência que tinham quando eram mais 
belas – durante os anos da adolescência – e permanecem assim para toda 
a eternidade. É por isso que o amor é grandioso. Se não acreditam nisto, 
podem morrer hoje mesmo e descobrirem por vocês mesmos. Não é mara-
vilhoso tornar-se jovem outra vez? (204-82, 01/07/1990) 
 


1.5. Alimentação, Vestuário e Moradia São Recursos 
Irrestritos no Mundo Espiritual 
Como é a vida no outro mundo? Não terão que se preocupar com o que 
comer, onde viver ou o que vestir. Por quê? Porque tudo o que desejem 
será possível de acordo com o estado espiritual que tenham. Também 
comerão no Mundo Espiritual. Quanto tocarem a si mesmos no Mundo 
Espiritual, poderão sentir o fluir do sangue e os batimentos de seus pulsos. 
Apesar de ser um corpo espiritual, é a mesma coisa. Seja lá o que desejem 
comer, isto de imediato aparecerá. Caso digam que desejem comer tais e 
tais coisas, estas coisas imediatamente aparecem. De onde elas vem? O 
Mundo Espiritual é um mundo onde pode-se fazer uso de uma autonomia 
ativa capaz de mobilizar os recursos elementares. Assim sendo, o que é 
capaz de possuir esta atividade subjetiva capaz de mobilizar o todo? Não é 
a influência do poder, nem do conhecimento e nem do dinheiro. É o amor. 
(194-42, 15/10/1989) 
 
Este enorme universo é criado por Deus! Não há carros e nem restaurantes 
no Mundo Espiritual. Mais ainda, no Mundo Espiritual, podemos demonstrar 
nossa habilidade original centrados no amor. Podemos criar todas as coisas, 
como se fôssemos Deus, o Criador, que criou todos os tipos de coisas 
centradas no conceito de amor verdadeiro. 
Quando você ordena que algo apareça centralizando-se no amor verdadeiro, 
a coisa em si irá aparecer em sua forma completa. Caso digam: “Que surja 
tal ferramenta!”, a ferramenta então aparecerá imediatamente. Isto não é 
maravilhoso? E mais ainda, no momento de dezenas ou centenas de milha-
res de pessoas virem para participar na mesa de um banquete, apenas 
desejando-se “Tenho que preparar tal tipo de comida...” eis que sem maio-
res problemas a comida então surge. Caso desejem um traje formal doura-
do, de imediato ele aparecerá. Que belo e maravilhoso! Isto é verdadeira-
mente bom! (217-293, 02/06/1991) 
 
Haverá ou não fábricas de automóveis no outro mundo? No Mundo Espiri-
tual os carros podem atravessar milhões de quilômetros em um instante, em 
apenas um segundo. Por eu saber muito claramente a respeito destas 
coisas naquele mundo, eu não tenho pensamentos em viver no mundo 
físico. O vasto Mundo Espiritual é todo concatenado com base no amor. 
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Tudo é completado caso você possua a esfera do coração de Deus que 
está harmonizada com este amor. A história da criação irá continuar para 
sempre. Harmonizando-se com este coração de amor, vocês devem realizar 
todas as coisas que planejam. Uma vez que determinem e dêem comando, 
instantaneamente será acontecerá. (202-86, 06/05/1990) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual acham que vão ou não vão urinar lá? 
Por que não tentam ir lá na próxima vez para descobrirem isso. Estou 
dizendo que terão que urinar até mesmo no Mundo Espiritual, mas os que 
não pensam assim terão que ir para lá e descobrirem por si mesmos. E que 
tal coisas mais “sólidas” do que a urina, farão ou não farão lá? Farão tudo 
isso, porém automaticamente estas coisas se tornarão em elementos bási-
cos. É dito que existem 107 elementos químicos no universo, porém este 
número está crescendo constantemente. Assim, a urina e as fezes se 
transformarão nestes elementos.  
É por isso que não terão que se limpar no Mundo Espiritual. Se tiverem um 
coração de amor, com apenas um toque, tudo retornará para o seu lugar 
original. Se com um coração de amor pedirem que algo venha a existir, isto 
surgirá. Com um coração de amor é possível a mobilização de todas as 
coisas. (212-30, 01/01/1991) 
  
Há alguma fábrica de pão no Mundo Espiritual? Há lá uma fábrica que 
produza Coca-cola ou sucos? Se não há, por que não há? Não sabem o 
porque, não é mesmo! Lá há uma fábrica de automóveis? Vocês por acaso 
diriam lá: “Eu quero dirigir um bom carro!” e então poderão ter um carro 
assim? Neste mundo as pessoas se gabam de dirigir um Mercedes Benz e 
de outras coisas más no Mundo Espiritual carros não são necessários. (207-
94, 01/11/1990) 
 
No Mundo Espiritual é possível se manter os olhos abertos para sempre, 
ouvir o tempo todo e ficar sem comer pela eternidade. Você comeria caso 
lhe dissessem para comer estando já satisfeito? Você comeria só por lhe 
mandarem comer? Eu não comeria. Lá, pode-se usar roupas como se bem 
entenda como: “Hoje de manhã quero me vestir todo em ouro e usar dia-
mantes de alguns quilates. A rainha da Inglaterra têm um diamante de 517 
quilates, logo que tal um melhor. Que tal um diamante de 17.000 quilates!” 
E tão logo se diga isso, pode se ter todas estas coisas. Qualquer coisa pode 
ser criada. Ao verem-me falar isto podem dizer que o Rev. Moon é um 
desvairado. Porém compreendam que estou lhes falando sobre coisas 
dentro de um âmbito lógico de possibilidades. (112-17, 15/03/1981) 
 
O conceito de que o Mundo Espiritual é um lugar preenchido com o ar do 
amor é algo que nós podemos compreender com a estrutura cognitiva que 
temos enquanto estamos nesta Terra. Se o Deus de amor diz com seu 
coração de amor: “Que haja comida!” no desejo de alimentar toda a huma-
nidade do mundo de uma só vez e fazê-los felizes, isto aparecerá. Isto é 
assim porque temos que comer até mesmo no Mundo Espiritual.  
Porém comemos a comida do amor. Quando as pessoas olham umas para 
as outras, todas fazem isso com os olhos do amor. Mesmo que apanhem 
pedem para apanhar de novo. Não há como se adjetivar o quão misterioso 
é o Mundo Espiritual. Mesmo que já tenham escutado sempre desejarão 
escutar, e não há nem conceito de sono ou cansaço. Há espaço para can-
saço quando não se tem com o que estar excitado. Nada os entediará e 
nada os aborrecerá. Como podemos ficar cansados se nada disso existir? 
(112-17, 15/03/1981) 
 
No Mundo Espiritual alimentação, moradia e vestuário não são problema. Lá 
estes itens são irrestritos. Quando se está na esfera da unidade em amor, 
na posição de parceiro objetivo de Deus, pode-se fazer as coisas que Deus 
faz. Pode-se fazer qualquer coisa. Pode-se transcender bilhões de anos em 
um instante. A velocidade do amor é uma super-velocidade.  
Não toma tempo o ir e vir ao lugar onde está a pessoa a quem você ama. 
Pode-se ir lá em um instante. Logo, é questão de um instante para você 
poder encontrar-se com seu contraparte de amor. Por ser um reino absoluto 
não há obstáculos. É um mundo que vai além destes limites, que transcen-
de ao tempo e espaço. Não há ninguém que saiba que um tal mundo infinito 
foi preparado em prol do ser humano. Tais coisas passaram a ser conheci-
das devido aos Verdadeiros Pais. (259-56, 27/03/1994) 
 
Sabem com base em quê, viverão no Mundo Espiritual? Há fábricas no 
Mundo Espiritual? Haverá ou não carros lá? Há nele fábricas de bens de 
consumo? Vocês comerão ou não no Mundo Espiritual? Vestirão roupas ou 
não? Apesar de tais coisas não existirem no Mundo Espiritual, se a “estrutu-
ra” de seu caráter atingir o padrão de valor de parceiro objetivo de Deus, 
você poderá herdar as habilidades criativas de Deus. No Mundo Espiritual, 


pode-se preparar instantaneamente banquetes para um milhão de pessoas. 
Caso se tenha um coração de amor genuíno que sinta: “Eu tenho que 
alimentar todas estas pessoas”, e se seu coração de amor vier a ser igual 
ao coração de amor verdadeiro de Deus, tudo é irrestritamente possível.  
Por isso, no jardim do amor, a pessoa que tenha treinado o viver para 
sintonizar-se com todas as ondas deste mundo de amor para mergulhar em 
tal mundo de amor, poderão adentrar Deus. Por quê? Pelas ondas de amor 
nos seres semelhantes não haverá então discordância. (203-340, 
28/06/1990) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual caso pensem: “Hoje quero tal comi-
da...” ela instantaneamente aparecerá. Caso queiram encontrar-se com a 
pessoa que amam, em um piscar de olhos poderão formar um só corpo com 
ela; caso peçam de tal e tal maneira, ele ou ela aparecerão imediatamente. 
Poderão criar salas de banquete para dezenas ou centenas de milhares de 
pessoas em um só instante. Isto não é uma invenção ou tramóia. A teoria 
por si só é assim. E mais ainda, as sobras retornarão para o estado original. 
Elas se revertem aos seus elementos no estado original. Isto é muito con-
veniente.  
Logo, este é o lugar para onde eu vou, lugar para onde todos no cosmos 
anseiam por estar comigo. (227-100, 10/02/1992) 
 
No mundo ideal da criação, o Reino dos Céus é a minha casa. Apesar de 
vasto, ele é um palco para o meu âmbito de vida. Não é minha nação. Não 
há numa nação vários sistemas e ocupações? No Mundo Espiritual não é 
assim. É simples. Haverá nele indústrias apoiando a economia? Haverá 
fábricas produzindo roupas ou comida? Lá os artigos de primeira necessi-
dade de que precisamos neste mundo não são necessários. Assim sendo, 
fábricas serão ou não necessárias? Lá é uma sociedade ideal onde apenas 
flores desabrocham. Pode-se comer o que bem se queira. O que se pensa 
de imediato surge. Haverá lá cestos de lixo? Não há. É um mundo onde as 
coisas retornam aos seus elementos originais com o acenar de suas mãos. 
(204-174, 08/07/1990) 
 
Quando forem para o mundo eterno, o outro mundo, verão que lá existe um 
sistema político. Porém, lá não há necessidade de um sistema econômico. 
A qualquer momento, tudo o que se necessite lhe é suprido. Economia é um 
problema secundário. Acham que entrarão no Mundo Espiritual carregando 
nas mãos uma tigela de arroz? Acham que vão para lá como mendigos? No 
Mundo Espiritual quando queiram comer a comida já lhes aparece. Após 
terminarem de comer se pedirem que o que sobrou se reduza a zero, eis 
que isso acontecerá. Logo, todas as coisas serão apenas objetos que 
poderão ser usados de acordo com as capacidades de seu caráter. O objeto 
não terá nenhuma influência subjetiva para afetar qualquer coisa. (167-52, 
14/06/1987) 
 
É impossível dizer por palavras o quão maravilhoso é o Mundo Espiritual. É 
um lugar sem preocupações quanto a alimentação, moradia e vestuário. Há 
de tudo: comida, roupas e casas para serem usados como se queira. Con-
forme o conteúdo do coração de amor que tenha, a pessoa será livremente 
suprida com as condições ambientais naturalmente se relacionando com ela, 
tudo com base no amor. Mesmo que se esteja dormindo, seu corpo é leva-
do para onde possa tomar café da manhã ou jantar. Assim é o Mundo 
Espiritual. É a tal ponto livre. Pode-se comer mesmo enquanto se está 
dormindo, e seguir adiante conforme se deseje. Seu corpo espiritual é assim. 
(248-154, 01/08/1993) 
 
O que acontece quando entramos no Mundo Espiritual? Lá, não preocupa-
ções quanto ao que se vai comer. Não se trabalha por ter comida. Pode-se 
comer a hora que se queira. O interessante, é o que acontece com as 
sobras após você terminar de comer. Você diz: “volte” e tudo retorna aos 
elementos primários que eram antes. Que tipo de pessoa poderá mover-se 
em todas as direções naquele mundo? É a pessoa que vive inebriada pelo 
amor de Deus. Uma vez que o Mundo Espiritual é um lugar onde o ideal 
centrado no amor de Deus é fundamentado em todas as direções, as pes-
soas que vivem inebriadas com o amor de Deus são postas na posição de 
liderança. (198-293, 05/02/1990) 
 
No Mundo Espiritual bebemos elementos químicos. Caso seja água, bebe-
se os elementos químicos da água. Conhecem “elementos químicos”? 
Assim, você come o que te satisfaz e com um aceno de suas mãos os 
restos tornam a ser elementos químicos. Não existem cestos de lixo. (211-
244, 30/12/1990) 
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Você precisará de um trabalho no Mundo Espiritual? Terá que trabalhar por 
oito horas até mesmo lá? Há noite? Não existe noite. Os olhos ficarão 
sempre abertos. Todos os seus órgãos estarão o tempo todo trabalhando, 
mas o que estarão fazendo? Com o que estarão ocupados? Que tipo de 
atividade é esta da qual gostarão e seguirão nela por toda a eternidade com 
seus olhos abertos e sem dormir? É o amor. Uma vez que tenham o ideal 
do amor e ordenarem que algo apareça, isto lhes aparecerá instantanea-
mente. Se dez mil pessoas estiverem reunidas lá, tudo poderá ser prepara-
do quando ordenarem: “Seja preparada uma sala de jantar e comida para 
dez mil pessoas!” (137-331, 05/01/1986) 
 
Deve haver ou não ar no Mundo Espiritual? Por que o ar seria necessário? 
Que maravilhoso seria podermos viver sem ter que respirar! Por que temos 
que respirar? Por qual razão? Sem que respiremos não podemos crescer. 
Não poderíamos nos conectar aos dois mundos. Devem se conectar a 
ambos. Vocês tem que conectar o espírito com o corpo físico. Para que o eu 
espiritual possa crescer, ele necessita ter um corpo físico que cresça. Ele 
não pode ficar aderido ao presente estado. Então, o que devemos fazer? 
Precisamos de coisas invisíveis, tal como Deus respira o “ar invisível do 
amor”, temos que ser supridos dos elementos fundamentais que são nossa 
fonte de vida. (107-331, 08/06/1980) 
 
O fato dos olhos terem que piscar deve-se a que no ar há poeira que talvez 
possa penetrar neles e o piscar previne isto. Há poeira também no Mundo 
Espiritual? Se no Mundo Espiritual Deus ficasse por milhares ou dezenas de 
milhares de anos com os olhos arregalados, Ele se sentiria bem? Tal como 
no mundo físico é costume o piscar de olhos, no Mundo Espiritual mesmo 
que não haja poeira Ele também pisca os olhos. Por quê? Isto é porque Ele 
é semelhante a nós. (197-15, 07/01/1990) 
 
Vocês querem ir para o Mundo Espiritual ou não? Talvez eu esteja lhes 
contando mentiras! Mesmo que sejam mentiras, se acreditarem como 
palavras de Deus, por ter as capacidades de Criador saibam que Ele terá 
condições de criar coisas até mais elevadas do que isto que desejam. 
Quando o diabo lhes diz: “Hei, Deus falou assim e assim...” e se vocês 
acreditam em coisas maiores do que as que o diabo disse, e agem de 
acordo com elas, Deus terá muitas maneiras de criá-las e torná-las verdade. 
(212-30, 01/01/1991) 
 


1.6. Poder e a Autoridade do Mundo Espiritual São o 
Poder e a Autoridade do Amor 
No Mundo Espiritual, dinheiro não será necessário. Conhecimento não será 
necessário. E assim que funcionava quando estive lá. Poder e autoridade 
não são necessários. Deus é capaz de criar dinheiro às sobras e até criar 
estrelas de diamante. Ele é o Ser Absoluto. Ele é o Grande Rei do Conhe-
cimento. O Grande Rei do Poder e Autoridade. Ele pode exercer tais qualifi-
cativos eterna e irrestritamente superando as estações de primavera, verão, 
outono e inverno. O que seria necessário para alguém assim? (196-311, 
12/01/1990) 
 
Há bilhões de pessoas vivendo no infinito Mundo Espiritual. Quando forem 
para lá podem encontrar qualquer um. Não há necessidade de estudarem 
história. Caso se pense: “Quero encontrar tal pessoa!” e a chamarem, ela 
irá aparecer-lhes caso seja chamada com base no padrão de a terem 
amado. Ela nunca aparecerá caso tenham interesses próprios e egoístas ou 
pensem em se encontrar com a pessoa para tirar conhecimento dela devido 
a mesma ser um acadêmico extraordinário. Dessa forma não poderão 
encontrar a pessoa. Você tem que ter amor. Chamando a tal pessoa com 
um coração de amor, reconhecendo o preço das dificuldades que ela sofreu 
no passado para poder ter se tornado alguém famoso, você poderá tratar 
com qualquer pessoa seja do oriente ou do ocidente e de todas as quatro 
direções. (233-140, 01/08/1992) 
 
Dinheiro! Poderão produzir o quanto quiserem. Conhecimento! Deus é o Rei 
do Conhecimento. Poder! Seria o presidente da República da Coréia algo 
mais do que um trapo de pano? Talvez eu pareça rude mas o que é o 
presidente de uma nação que não é mais do que o centésimo do tamanho 
da União Soviética? Conhecimento, dinheiro e poder são apenas parte dos 
valores que as pessoas perseguem durante suas vidas terrenas.  
Pode um professor ser orgulhoso de seu conhecimento por milhares ou 
dezenas de milhares de anos? Pode ele exibir isto enquanto passear pelo 
Mundo Espiritual? Isto fica com ele durante sua vida física. O conhecimento 
permanece com a pessoa apenas durante o tempo de vida física dela. O 


mesmo acontece com o dinheiro e o poder. Sinto muito! Quando se diz que 
uma pessoa é proeminente, não é normalmente por causa do dinheiro ou 
conhecimento que ela têm? Ou pelo poder que ela tenha? Talvez este seja 
o caso aqui neste mundo, mas Deus vê estes valores como sendo “nada”. 
Eles são todos inúteis no Mundo Espiritual. (203-291, 27/06/1990) 
 
Com base em quê a humanidade e a história podem encontrar uma solução 
e serem aperfeiçoadas? As pessoas têm que conhecer Deus. Deus é um 
Deus de caráter. Deus não pode ser “vago ou obscuro”. Até nós mesmos 
somos reais e substanciais. Uma vez que somos seres de caráter, com 
intelecto, emoção, e vontade (知.情.意), eis que então o nosso Sujeito, que 
é Deus, também possui um caráter que inclui intelecto, emoção e vontade. 
É assim que entendemos. Dentre os muitos atributos que Deus possui qual 
é o mais central de todos? É a “emoção” (情). É o amor. Para Deus viver, 
Ele necessita de amor mais do que qualquer coisa. 
No reino celestial não vivemos através de conhecimento. Vocês não com-
preenderão isto devido a vossa ignorância quanto ao Mundo Espiritual, mas 
levará menos de uma semana para que uma vez lá aprendam tudo sobre 
ele. Ele é como um espelho onde podemos ver nosso próprio coração 
refletido. O Mundo Espiritual é um mundo de intuição, e dentro de uma 
semana, pode-se obter todo o conhecimento que uma pessoa muito intelec-
tual acumulou através de toda sua vida na Terra. Por poderem ver as coisas 
através da luz de seus corações, poderão automaticamente entender aque-
le mundo e todas as relações de afinidade conectadas a ele. Apenas atra-
vés de um coração de “emoção”44, é possível entender se a pessoa com 
que você está relacionando está numa posição subjetiva ou objetiva para 
contigo. Isto não pode ser feito através do “conhecimento” ou outros atribu-
tos de Deus. (210-312, 27/12/1990) 
 
O que é o conhecimento? Através do “ter conhecimento”, através do conhe-
cer, pode-se possuir todas os dados de condicionamento do ambiente. 
Mesmo que se tenha apenas amor, este é o grande conhecimento de todos 
os “conhecimentos”, e é o fundamento para que tudo no Céu e Terra possa 
conectar-se consigo. As pessoas com conhecimento governam este mundo 
não é verdade? Eles não dizem que conhecimento é poder? É algo lógico 
que alguém que tenha poder governe. É por esta razão que uma pessoa 
que tenha amor não necessita de conhecimento. No Mundo Espiritual vocês 
conhecerão todas as coisas mesmo sem aprendê-las. (202-86, 06/05/1990) 
 
O universo é a nossa grande base de operações. Porém, ainda estamos 
nos engalfinhando com coisas como dinheiro, conhecimento e poder as 
quais não existem no Mundo Espiritual. No Mundo Espiritual não haverá 
nada disso. Na Terra, dinheiro, conhecimento e poder são necessários, 
porém eles não são necessários no Mundo Espiritual. Até agora no mundo 
satânico, as pessoas têm desejado apenas isso. (205-128, 29/07/1990) 
 
Precisarão de dinheiro no Mundo Espiritual? Irão precisar de poder, conhe-
cimento ou dinheiro lá? Caso necessitem destas coisas elas lhes aparece-
rão no instante em que as desejarem. Não há fábrica produzindo comida no 
Mundo Espiritual. Não existem escolas. Também não há pessoas com 
autoridade secular. Apenas Deus é a fonte do poder. O Mundo Espiritual é 
nossa eterna Terra Natal. Nosso local de descanso nos aguarda lá. Não 
importando o fato de quererem ou não querem, todos irão para lá. Eu sei 
disso muito bem. (231-270, 07/06/1992) 
 
Poder não é necessário no outro mundo. O Mundo Espiritual é um poder 
harmonizado com base no amor. É um “poder de influência” centrado no 
amor. Tal é aquele mundo. Entretanto, se alguém não consegue adquirir 
este poder de influência baseado no amor, não poderá harmonizar-se em 
essência com o mundo original sob a influência do amor e será repelido 
uma vez que vá para lá. Isto é “ir para o inferno”. Isto é um problema sério. 
(230-28, 15/04/1992) 
 
Não há ninguém que deteste o amor. Caso não tenham dinheiro, poderão 
fazê-lo. Caso não tenham estudado aqui, lá poderão fazê-lo. No Mundo 
Espiritual na leva nem mesmo três dias para se atingir o nível de uma 
pessoa graduada na Universidade de Tóquio. Quando tentarem expressar 
seus pensamentos mais íntimos enquanto olham para o coração de uma 
pessoa, ela captará seus pensamentos até antes de vocês pronunciá-los. 


                                                                        
44 Tradução dificultada pelas limitações da língua portuguesa para o termo – 
심정의 정 (心情의 情) onde coração não diz respeito “apenas a aspectos 
emocionais” sendo muito cabível distinguir um “coração de emoção” de um 
“coração de volição” e um “coração de compreensão” 
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Por esta razão, não poderão esconder nada naquele mundo. Isto não é 
conveniente? Nem mesmo um computador com o maior poder e capacidade 
de análise não é páreo para isso. (229-95, 11/04/1992) 
 
Tudo neste universo está conectado através do amor. O Mundo Espiritual e 
toda a criação estão conectados através do amor. Estão conectados com 
base no amor. Por causa disso, podemos nos conectar com qualquer lugar 
tendo apenas amor verdadeiro. Caso tenham amor verdadeiro, todas as 
coisas inclinarão a cabeça perante vocês. Não há a necessidade de educa-
ção no Mundo Espiritual. Em uma semana é possível se aprender 10 vezes 
mais do que alguém que se graduou na Universidade de Tóquio. Não 
tenham orgulho de si mesmo só porque se graduaram lá. Uma pessoa 
conscienciosa será capaz de ver através de todas as coisas em apenas um 
instante. Ela não necessitará de nenhuma explicação. (229-20, 09/04/1992) 
 
Se forem para o Mundo Espiritual não necessitarão estudar línguas. Vocês 
saberão tudo em uma semana. Conhecerão tudo o que é pensado no 
âmago da mente das pessoas. Saberão até mesmo antes destes serem 
expressados. Portanto, ninguém pode ser enganado. Naquele mundo, 
vocês contemplarão as pessoas que forem reveladas na “luz de análise” 
dele. Vocês terão que saber como passar através daquela luz sem terem 
nenhum problema e conectarem-se com suas posições originais – esta é a 
meta nos cursos de suas vidas. (205-67, 07/07/1990) 
 
Quão inconveniente é este mundo! No Mundo Espiritual terão que ganhar 
dinheiro ou não? Terão que estudar? Vocês entenderão todas as coisas 
sem estudar. Antes de que qualquer coisa seja dita, seus corações de 
pronto já saberão o que se quer dizer. Naquele mundo, verão claramente 
dentre as pessoas ao redor quem é mais elevado ou inferior a vocês. Vocês 
saberão tão logo encontrem alguém. Poderão medir o nível deles. Saberão 
como isto será no leste, oeste, sul e norte. Desta maneira, mesmo que 
estejam calmamente acomodados, saberão quando alguém os estiver 
chamando. Neste caso, entrarão em um estado de “completa vazies” (無) e 
farão do Mundo Espiritual o sujeito. Aquele mundo é um mundo nutrido e 
entrelaçado pelo poder do amor. (202-86, 06/05/1990) 
 
A estrutura do Mundo Espiritual é tal que tudo lá é feito em um sistema 
focalizado na vida da pessoa, não há algo como um poder político. As 
pessoas usam todas as vias para a expansão militar ou para os propósitos 
políticos mas tais coisas não existem no Mundo Espiritual. A questão é 
como será possível o viver bem com base em um movimento de equaliza-
ção econômica. O mundo físico também deverá ser assim. (303-192, 
25/08/1999) 
 
Compreendem que até Deus também criou todas as coisas devido ao amor? 
Se perguntarem a Deus do que Ele mais gosta, o que acham que será a 
resposta Dele? Não há nada que Deus goste para Si. Ele não necessita de 
dinheiro, conhecimento ou poder.  
O que os nossos membros da Igreja da Unificação necessitam? Da mesma 
coisa. Dentro do amor pode haver dinheiro, poder e conhecimento. O poder 
do amor é um poder infinito. A pessoa que conheça o amor genuíno não 
têm nada para aprender após ir para o mundo celestial. Este tipo de pessoa 
pode entrar e sair do coração de Deus a hora que quiser.  
Ela pode ir e voltar pelo norte, sul, leste e oeste através do corpo de Deus 
como bem quiser. É como uma estação central de trens. Quando se entra e 
sai por ele, um poder tremendo é gerado porque toda a energia de norte e 
sul, leste e oeste se torna concentrada lá. Mesmo sendo o meu “eu” tão 
pequeno, quando retorno da passagem através deste centro, subo à posi-
ção de equivalência ao elevado Deus. No amor há este poder magnífico. 
(202-86, 06/05/1990) 
 


1.7. O Mundo Espiritual é o Mundo da Lei e Ordem Divi-
nas 
Tal como este planeta Terra, o sol também gira ao redor de seu próprio eixo. 
O sol cuja massa é 1,3 milhões de vezes maior do que a da Terra, está 
movendo-se incessantemente. Há galáxias enormes no universo as quais 
são 200 bilhões de vezes maiores em massa do que o sistema solar. Estas 
galáxia são chamadas de micro-cosmos é há universo incontáveis “nebulo-
sas” semelhantes a esta galáxia. Tomando todas estas em um só conjunto, 
chamamos a este todo de macro-cosmos.  
Temos que abrir nossas mentes para observarmos este vasto e ilimitado 
macro-cosmos. Deus, quem criou este “macro-cosmos colossal” do qual só 


a distância radial já é da ordem de algumas centenas de milhões de anos 
luz, tem feito com que ele se mova de acordo com leis imutáveis por bilhões 
de anos. 
Deus tem mobilizado todas estas coisas com tal força gigantesca a qual 
chega ao ponto de ser inimaginável para nós, indo além de nossos sentidos. 
Quanto mais pensamos sobre Deus, quem criou este universo, mais espon-
taneamente inclinamos nossas cabeças perante Sua grandiosidade e 
magnificência. Temos que abrir nossas mentes e pensar sobre o fato de 
que a pessoa que criou este grande universo é o Pai que está nos manten-
do e nos protegendo, o grande protagonista da existência. (5-342, 
08/03/1959) 
 
Os trens rodam sobre trilhos feitos com base em cálculos meticulosos. Se a 
velocidade do trem for além do limite por sequer um só segundo, ele des-
carrilará e causará um desastre. Assim, o universo se conforma às leis 
naturais e aderido à elas circula com naturalidade.  
Até mesmo o sistema solar tem nove planetas os quais giram todos da 
mesma maneira. Saibam que o macro-cosmos têm 100 bilhões de sistemas 
solares tais como estes e agora mesmo continua ativo á proporção que 
segue através de todos os tipos de rotas de movimentos. Tal universo com 
“100 bilhões de sistemas solares” realmente existe. Todos estes sistemas 
estão se  movendo, cada um deles. Por isto tudo ter se desenvolvido natural 
e espontaneamente, chamamos estas coisas de natureza. (94-252, 
01/10/1977) 
 
A origem deve ser esclarecida. Se Deus originalmente existe, Ele deve ser 
um Ser Absoluto. Ele deve ser único, eterno e imutável. É assim que ele 
deve ser. As leis que ele estabeleceu devem ser absolutas. Por esta razão, 
este universo mantém seus movimentos por milhares ou dezenas de bilha-
res de anos de acordo a estas leis. O mundo animal, o mundo vegetal e os 
micro-organismos, continuam sua existência baseados em leis e fórmulas 
científicas. Conseqüentemente tudo pode ser explicado através da matemá-
tica. (172-35, 03/01/1988) 
 
As pessoas após morrerem têm que ir para o Mundo Espiritual. Como é o 
Mundo Espiritual? O Mundo Espiritual é um mundo onde tudo está em 
ordem. Vocês tem que conhecer o Mundo Espiritual. Que tipo de mundo é 
ele? Ele é um mundo ideal, um mundo de ordem, porém é um mundo 
centrado no amor. Lá a respiração é feita pelo amor. Aqui nós respiramos ar, 
não é mesmo? Os peixes respiram pela água, não é verdade? Assim sendo, 
no Mundo Espiritual o que respiraremos? Respiraremos amor. Respirare-
mos através do amor. (132-270, 20/06/1984) 
 
Através do quê Deus governa o Céu e a Terra? Ele os governa através da 
lei; a lei através do amor. A lei universal existe em função de apoiar o senti-
do do governo. A razão para Deus criar os seres humanos é que Ele anseia 
por amor. Ele poderia ter permanecido sozinho mas porque então veio a 
nos criar? É porque Ele necessita de amor estimulante e impulsivo. (121-
103, 24/10/1982) 
 
Muitas pessoas estão tendo experiências com o Mundo Espiritual. O Mundo 
Espiritual é um mundo especial. Eles estão descobrindo que é extremamen-
te difícil compreender &&&o vasto fundo&&& que o baseia como por exem-
plo a partir de qual princípio ele se originou ou como ele opera em resposta 
a este. Caso os senhores observem os conteúdos do Princípio que a nossa 
Igreja da Unificação advoga, compreenderão a regra de podermos perceber 
o Mundo Espiritual a partir de uma fórmula especial. Vejo que o elucidar tais 
regras se tornará um grande problema para a seguinte era da história. (35-
327, 06/03/1972) 
 
Já tiveram a experiência profunda de sentirem em seus ossos e carne o fato 
surpreendente de que Deus, o Criador de todas as leis que regem o movi-
mento deste grande universo, que também criou o ser humano, tem realiza-
do sua providência em prol de estabelecer tal ser humano como seres de 
valor que dominem todo este universo no lugar Dele, e já sentiram gratidão 
por isso? (5-344, 08/03/1959)  
 


Seção 2. Reino dos Céus e Inferno 


2.1. O Reino dos Céus é o Mundo do Ideal do Amor 
Que tipo de lugar é o Reino dos Céus? É um lugar que têm o amor de Deus 
como seu centro. Ele é o lugar em que se estabelece o meio ambiente 
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centrado no amor de Deus. Logo, que tipo de pessoas devemos nos tornar 
para podermos permanecer em tal ambiente? Devemos ser pessoas que se 
harmonizem com a essência do amor de Deus. Ninguém mais além de 
pessoas assim, poderá ir para lá. (46-36, 18/07/1971) 
 
O Reino dos Céus é o mundo do viver para o bem dos outros, portanto, 
vocês devem seguir adiante dando primazia apenas a este conceito de viver 
para o bem do próximo. Caso pensem em serem servidos, serão destruídos. 
O Reino dos Céus é o lugar preenchido com o amor de Deus. A essência do 
amor é viver para o bem do todo e não o viver para ser servido.  
Por causa disso o Reino dos Céus é diferente do mundo secular. A religião 
nos ensina a viver pelo bem do próximo, ensina a obediência absoluta e o 
sacrificar e servir. O mundo secular não tem tais ensinamentos. Estes 
ensinamentos podem parecer coisas praticadas por um grupo de mendigos, 
que não compreendem nada quanto a este mundo. Ainda assim, isto tem 
sido uma estratégia secreta de Deus contra satanás, para que as pessoas 
então pudessem receber bênçãos mesmo desconhecendo as leis celestiais. 
(46-40, 18/07/1971) 
 
O Reino dos Céus é um lugar para onde vamos tomando os trilhos do amor. 
Quando lhes falo assim não sentem isto como realidade? Quando se estica 
um elástico, quanto mais esticado, mais ele se afina, porém quando a linha 
do amor é esticada, pelo contrário, torna-se cada vez mais grossa. Neste 
sentido, se se tornar o “rei do sofrimento” em prol da vontade de Deus é o 
método secreto para se possuir o mundo. O “rei do sofrimento” monopoliza 
a glória do reino celestial. (57-162, 31/05/1972) 
 
Que tipo de mundo será o Reino dos Céus? Não será um mundo onde as 
pessoas tratem umas as outras com hostilidade ou ciúmes, ficando verdes 
de inveja quanto ao sucesso dos outros ou querendo até morrer de raiva da 
felicidade alheia. O fato de uma pessoa ter sucesso é uma representação 
do sucesso do todo. Quando uma pessoa está feliz, por esta felicidade 
representar a felicidade do todo, todos também estarão felizes. O Reino dos 
Céus é um lugar que uma pessoa ao estar alegre, todos como conseqüên-
cia estarão alegres. (18-102, 28/05/1967) 
 
Onde está o Reino dos Céus? Ele é o mundo do amor de Deus? É o mundo 
onde respiramos o amor de Deus. Lá tudo está repleto de vida. Nele não há 
lugar em que a vida não esteja pulsando. Lá todos estão entrelaçados 
através dos laços de afinidade da consangüinidade. Por haver a linhagem 
única de Deus, qualquer coisa que venha a entristecer a Ele todo o Mundo 
Espiritual como se fossem células de um só corpo, sentiriam também a 
tristeza Dele. Também, caso Deus se sinta alegre, todos se sentirão tam-
bém alegres. Eis que ele é um mundo assim.  
Desta maneira o amor de Deus mobiliza todo o vasto “Grande Reino dos 
Céus”. A esfera de vida responde em harmonia e se torna artisticamente 
bela através da relação de sujeito e objeto entre todos os entes da criação. 
Eles estão conectados à linhagem de sangue e caso Deus esteja alegre 
cada indivíduo também se alegra e caso Deus esteja triste cada indivíduo 
também se entristece. Inevitavelmente os acontecimentos são dessa manei-
ra. (226-113, 02/02/1992) 
 
Haverá contendas no Mundo Espiritual? O que viveremos fazendo naquele 
mundo eterno sem que haja lutas? Naquele mundo não se  acaba de viver 
após 1 ano, pelo contrário continua-se vivendo pela eternidade. Assim, não 
seria tedioso? O que viverão fazendo lá? Viverão sozinhos ou mantendo 
relacionamentos com todos os seres que lá existem? Com o quê manterão 
estes relacionamentos? Com o amor verdadeiro.  
Neste caso, qual seria a essência daquele mundo? Quando comerem, 
façam-no sentindo amor, vistam roupas sentindo o amor, vivam sentindo 
amor e até quando viajarem façam-no como a matriz do amor de Deus. 
Sem ser assim, não pode haver harmonia. Este dito amor, deve ser o amor 
essencial de Deus.  
Uma pessoa com um caráter próximo ao amor essencial de Deus ocupará 
uma posição elevada no Mundo Espiritual. Com base em tal caráter, todos 
os seres existentes naquele mundo viverão em harmonia. Aquele mundo é 
um lugar onde tais pessoas podem viver em harmonia. (201-97, 11/03/1990) 
 
O amor expressado através dos seres humanos é uma flor de valor absoluto. 
Por que Deus vive? Ele nasceu devido ao amor verdadeiro e vive devido ao 
amor verdadeiro. E nós, pessoas, por que nascemos e por que vivemos? 
Também nascemos devido ao amor verdadeiro e vivemos devido a este 
amor. Neste caso, Deus não pode reclamar como também os seres huma-
nos não têm motivos para reclamação e como uma flor do universo desa-
brocham, e emanam suas fragrâncias. Com o amor verdadeiro como centro, 


ambos os lados se tornam um. O lado direito e o lado esquerdo dirão: 
“Mansei!”, erguerão as mãos e dirão: “Mansei!”, as pessoas verdadeiras 
também dirão: “Mansei!”, o Mundo Espiritual olhará para baixo e dirá: “Man-
sei!” e tanto este lado como o lado lá de cima dirão: “Mansei!” Todos se 
unirão, exalarão suas fragrâncias e inebriados gritarão: “Mansei!” (201-201. 
01/04/1990) 
 
No Mundo Espiritual é assim. Irmãos com a mesma mentalidade viverão 
juntos. Caso não se treinem a viver desta maneira aqui, quando forem para 
aquele mundo irão se chocar. Quando forem para lá terão grandes proble-
mas. O que significa estar de acordo a mentalidade de oura pessoa? Não 
há melhor caminho para o viver em serviço a Deus do que o conformar-se 
com a mentalidade de outras pessoas. Sabem o quanto Deus é meticuloso? 
Não há perdão caso se desviem do Princípio. É devido a isso que deverão 
ser capazes de conformarem-se àss mentes das pessoas e se harmoniza-
rem com os outros. Não há treinamento mais rápido do que este para o 
atendimento a Deus. (207-353, 11/11/1990) 
 
Uma pessoa perfeita ao entrar no Mundo Espiritual aonde quer que vá terá 
amigos. Ele passará como um amigo, caso entre na posição seja de filhos, 
irmãos, cônjuges ou pais. Poderá ir a qualquer parte, inclusive ao trono de 
Deus. (245-173, 07/03/1993) 
 
Como poderão ir para o Reino dos Céus? Deve-se viver louco pelo amor de 
Deus. Há que se amar a Deus mais do que Adão e Eva amaram. Tem que 
amar Jesus mais do que Pedro, Tiago e João amaram. Sem isto, a esfera 
de co-relacionamento do amor verdadeiro onde Deus possua a ti, não pode 
ser restaurada. Apenas quando isto é restaurado tudo mais pode ser cum-
prido. (142-289, 13/03/1986)  
 
Não se preocupem quanto a não ter dinheiro. Não se preocupem quanto a 
não terem filhos. Se continuamente seguirem por este caminho por dez ou 
vinte anos, serão capazes de escalar as montanhas mais altas e íngremes. 
Talvez sintam que estão gradualmente declinando e passando apenas por 
dificuldades porém de fato, estão se elevando cada vez mais e mais. A 
Igreja da Unificação cresce por ser perseguida. Numa família de dez pesso-
as, aquele que em prol do público receba oposição e continuamente agüen-
te isto, pode se tornar o mestre desta família. Ele se tornará um mestre no 
mundo celestial. (142-289, 13/03/1986) 
 
O Reino dos Céus é um mundo de amor. É um mundo que existe em função 
de Deus, o ser Central. É o mundo do viver para o benefício de Deus. (98-
35, 08/04/1978) 
 
Quem entrará primeiro no Reino dos Céus? Os Verdadeiros Pais deverão 
entrar lá primeiro. Caso eu diga que o Reino dos Céus no Mundo Espiritual 
está vazio, as pessoas dirão que falo como um demente porém nem mesmo 
Jesus pode entrar nele. Não se pode entrar no Reino dos Céus sozinho. 
Nossos antepassados originais deveriam ter crescido na adolescência, 
estabelecido o ideal do amor centrado em Deus se tornado verdadeiros pais 
e deixado as sementes do amor verdadeiro. Então o lugar onde pela primei-
ra vez eles entrariam seria o Reino dos Céus. Porém até o tempo presente, 
nunca houve pais centrados no amor de Deus que fossem capazes de 
deixar as sementes do amor verdadeiro. Não havia o fundamento de se 
deixar na Terra tais descendentes. Portanto, o Reino dos Céus está vazio. 
(140-45, 01/02/1986) 
 
Vocês rumarão para um Reino dos Céus mundial ou um Reino dos Céus 
individual? Dirão que rumarão para um Reino dos Céus mundial. Por que 
também sou “ganancioso”, em prol de me agarrar na linha do amor que leva 
ao Reino dos Céus global, tenho seguido por este caminho, resistindo a 
perseguições por quarenta anos. Isto foi em função de ir além da linha do 
amor individual, da linha do amor familiar, da linha do amor tribal, da linha 
do amor da tribo e da nação e agarrar a linha do amor mundial. Agarrando-
me a isto para onde vou? Após encontrar a linha do amor mundial, e por ter-
se recebido muitas bênçãos e ter sucesso na vida, deve-se retornar a Terra 
Natal. Não devemos retornar para nossas Terras natais e salvarmos as 
pessoas desafortunadas que lá estão? (143-141, 17/03/1986) 
 
O caminho para o Reino dos Céus é aberto pelo amor aos irmãos, como se 
ama a Deus. Vocês estão tentando me seguir, porém deverão lutar para me 
alcançar e trazerem seus irmãos junto a vocês mantendo este mesmo 
coração. Pode-se concluir que quem ensina o mais elevado, rápido e me-
lhor caminho para se ir ao Reino dos Céus não é Deus e nem eu, mas sim 
os seus irmãos. (66-125, 18/04/1973) 
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As pessoas que acreditam em religiões hoje em dia dizem: “ Iremos para o 
Céu!” , porém podem as pessoas “simplesmente” irem para o Céu? Primei-
ramente devem receber o Céu nesta Terra antes de irem para lá. Em função 
de receberem o Reino dos Céus na Terra, terão que seguir pela lei do amor. 
Quanto mais filhos nasçam em suas famílias, deverão sentir que muitas 
cruzes se acumulam no caminho de amarem a nação de Deus. A razão de 
muitos filhos serem dados a uma família é que esta tem muitas cruzes para 
carregar. Logo, esta família tem muitas responsabilidades para com o Reino. 
Compreendendo este conteúdo, tornem-se pessoas que cumpram comple-
tamente suas responsabilidades. Nesta família, nascerão filhos que poderão 
herdar a boa fortuna nas gerações futuras. (32-232, 19/07/1970) 
 
Que tipo de pessoa pode entrar no Reino dos Céus? Primeiramente deve 
ser alguém que se adapte ao coração de Deus. A que ponto ele deve estar 
de acordo com a mente de Deus? Se Deus é uma pessoa que anseia 
ardentemente pelo propósito eterno com base no ideal também eterno, 
deve-se estar de acordo eternamente com esta mentalidade de Deus. Não 
se deve concordar apenas por dez anos. Deve-se estar eternamente com a 
mente em linha permanentemente com o eterno Deus. Como isto deve ser 
feito:? Para tanto o indivíduo deve tornar-se um filho que possa gostar 
eternamente de Deus como também ter apreço por Deus eternamente. Para 
ser este filho, ele nunca pode se apresentar como um objeto de tristeza. 
(47-255, 29/08/1971) 
 
O conceito de Reino dos Céus pode ser estabelecido a partir da posição de 
se subjugar satanás, negando todos os elementos referentes a ele e mais 
ainda e não só isso, eliminando todos estes elementos. O Reino dos Céus é 
consolidado na base do ter se negado e eliminado as relíquias históricas 
negativas de satanás e todos os conteúdos do estilo de vida satânico. Sem 
se remover isto, os conteúdos do Reino dos Céus não podem ser expostos. 
(46-74, 25/07/1971)  
 
Para se entrar no Reino dos Céus, a pessoa não deve pecar, diretamente, 
deve receber o amor de Deus e seguir através de um curso para obter os 
qualificativos de ser um filho que não necessita crer em Jesus e nem ne-
cessitará de um Salvador. Apenas quando uma pessoa que tenha vivido 
dessa maneira for para o Reino dos Céus é que o este Reino dos Céus 
Ideal de Deus poderá ser estabelecido. (160-89, 11/08/1968) 
 
Quem é o mais velho de todos os vovôs no universo? É Deus. Quem são os 
descendentes finais que unem este mundo e todo o Céu e Terra? Eles são 
os futuros descendentes. Ambos, Deus como primeiro, e os descendentes 
finais, tem que ser conectados. Eles estão conectados pela família. Não 
pela nação. Quando entrarem no Reino dos Céus não serão reconhecidos 
apenas por serem americanos. Também não serão rejeitados por serem de 
um país subdesenvolvido. No Reino dos Céus, apenas a família modelo que 
pode conectar o passado, presente e futuro com a Vontade de Deus, cen-
trada nesta corrente principal do sistema de família é que será reconhecida. 
Saibam que isto é uma fórmula. O celeiro onde os frutos de tais famílias são 
estocados é o Reino dos Céus. (135-118, 04/10/1985) 
 
Em prol de viverem uma vida de atendimento e serviço, uma preparação é 
necessária. Após o processo de preparação, deve-se praticar a vida de 
atendimento e serviço. Após o processo de preparação e após o viver uma 
vida de atendimento e serviço, o lugar para onde se vai é o Reino dos Céus. 
O lugar para onde as pessoas que viveram servindo e atendendo com todo 
coração vão é o Reino dos Céus. É o nosso destino rumarmos para o 
mundo de tais propósitos. (8-290, 14/02/1960) 
 
O dito Reino dos Céus é um lugar para onde a pessoa não pode ir a menos 
que esteja conectada a ele pelo coração. O Reino dos Céus é a nação 
original, a nação da natureza original a qual pode ter controle sobre o todo. 
Ela é uma nação a qual não podemos possuir com base em considera-
ções45. É uma nação que somente as pessoas com profundos laços de 
coração podem possuí-la. Por isso, o cristianismo em última estância não é 
uma religião que trata de situação pessoal mas sim uma religião que trans-
mite o coração. O propósito da providência de Deus na Terra é criar um 
fundamento capaz de compartilhar o coração indo além das situações 
pessoais. (8-290, 14/02/1960) 
 


                                                                        
45 Tradução mais comum de 사정 porém com um sentido próximo de “pedir 
indulgências” 


Que tipo de lugar é o Reino dos Céus? É o lugar de se orgulhar do que você 
preparou durante sua vida na Terra, onde você poderá se orgulhar de sua 
vida de atendimento e serviço. Então, que tipo de pessoa poderá entrar no 
Reino dos Céus? É o lugar para onde vão aqueles que acreditaram no 
“Senhor” para receberem bênçãos ou para aqueles que vão adiante colo-
cando as bênçãos a frente de si? Não. Aqueles que preparam a si mesmos 
para atender a Deus com todo coração é que podem ir para o Reino dos 
Céus. É o lugar para onde vão aqueles que podem deixar para trás uma 
vida de atendimento como legado e alegremente irem para lá mesmo que 
tenham morrido durante o período desta preparação. Aqui há a ressurreição. 
A sua realidade íntima não aparece. O como estamos vivendo, enfim o 
como de agora em diante vivemos em atendimento é uma questão impor-
tante a ser pensada. (8-304, 14/01/1960) 
 
O Reino dos Céus é assim. Ele é brilhante aonde quer que se vá nele. Por 
acaso não é assim a realidade do Mundo Espiritual da qual falou o Dr. Sang 
Hun Lee? É exatamente assim. É onde a luz de Deus se espalha por todos 
os cantos do universo, e toda a criação no seio Dele clama: “Mansei!” 
“Mansei!” devido a quê? Não é pela “eternidade”. É o Mansei pela libertação. 
Se formos todos libertados, todos deveremos então gritar “Mansei pela 
libertação!” e libertar-nos de nossos ressentimentos. (300-203, 04/03/1999) 
 
Pode-se entrar no Reino dos Céus apenas quando, com base no amor de 
Deus, alguém coloca-se na posição de poder representar o padrão familiar 
do amor verdadeiro em meio aos laços de afinidade de pais originais cen-
trados no amor de Deus. Para se entrar no Reino dos Céus, deve-se fazer-
se uno com o amor verdadeiro de Deus e dos Verdadeiros Pais. Aqueles 
que tenham vivido junto com Deus e se relacionado com Ele como filhos 
nascidos da linhagem Dele, podem ir para o Reino dos Céus, porém até 
agora, ninguém viveu uma vida assim antes de ir para o Mundo Espiritual. 
Por conseguinte o Reino dos Céus está vazio. (176-210, 09/05/1988) 
 
Mesmo que você tenha participado da igreja por centenas de anos, caso 
ainda tenha uma mente auto-centrada, nunca poderá entrar no Reino dos 
Céus. Não poderá receber salvação. Devem saber que tipo de religião é 
uma religião verdadeira como também devem saber que tipo de pessoa e 
que tipo de nação é uma pessoa e uma nação verdadeiras. (78-118, 
06/05/1975) 
 
Que tipo de pessoa poderá se harmonizar com a essência do amor de Deus? 
Uma pessoa que se centraliza em si mesma não tem nenhum valor. Apenas 
os que possam investir tudo – suas próprias vidas e toda sua devoção pelo 
bem do próximo, poderão continuamente viver na esfera do amor de Deus. 
Historicamente, tanto as grandes personalidades como os santos seguiram 
por este caminho. (46-36, 18/07/1971) 
 


2.2. O Reino dos Céus é o Lugar Onde as Pessoas Vi-
vem para Servir e Atender Umas as Outras 
Há que se investir a si mesmo e esquecer do fato. Se dentre 100 membros 
houver alguém que esteja usando roupas inferiores as dos seus filhos e 
filhas, você tem que ser incapaz de dormir devido a isso. Você tem que 
querer dar roupas para tal e tal pessoa. Este é o coração de Deus, o cora-
ção de um pai. Qual é o pensamento principal da Igreja da Unificação? Sua 
raiz é ter um coração de pai no corpo de um servo e verter suor pela Terra, 
lágrimas pelo homem e sangue pelo Céu. O que é o Céu? É o mundo de 
amor para onde se vai levando filhos. E ter amor para poder dar para todo o 
universo. Eu amo a Deus. Eu conheço tudo muito bem desde o Mundo 
Espiritual até aqui no mundo físico. (296-120, 03/11/1998) 
 
Até agora o Mundo Espiritual celeste era um “mundo do desconhecido”. Ele 
é um lugar para onde vão as pessoas que tenham vivido de acordo com as 
regras de existência estabelecidas por Deus do viver para o bem do próxi-
mo. O Reino dos Céus Ideal é um mundo construído com base em tais 
princípios. (298-315, 17/01/1999) 
 
O que deverão fazer para prosperar? Precisam ser altruístas. A Igreja de 
Unificação é o lugar do altruísmo absoluto, do viver para o bem do próximo. 
Aqui está a linha divisória. Um lado cairá para o inferno e o outro irá para o 
Reino dos Céus. É assim que funciona o Mundo Espiritual. Saberão disto 
imediatamente. Conhecerão o lugar onde as pessoas que viveram para os 
outros irão. Por esta razão, vocês tem que viver para os outros e aceitar a 
forma de pensar dos santos, os ensinamentos do Salvador e a forma de 
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pensar de Deus. Qual é a “forma de pensar” de Deus? É o viver absoluta-
mente para o bem do próximo. (299-217, 16/02/1992) 
 
As coisas menores devem ser investidas para o bem maior. Conseqüente-
mente, passa a ser lógico que a família tem que se sacrificar pelo bem da 
tribo. A tribo deve se sacrificar pelo povo, o povo pela nação e a nação pelo 
mundo. Aqueles que tomam bens públicos da nação para suas próprias 
famílias serão todos cravados de ponta cabeça no inferno. Eles perecerão. 
Caso não pereçam aqui no mundo físico serão todos cravados de ponta 
cabeça no Mundo Espiritual. (302-173, 13/06/1999) 
 
A vida terrena e a vida celestial são opostas. As pessoas decaídas vivem 
para seu próprio benefício nesta Terra, mas no Mundo Espiritual elas terão 
que viver para o benefício do todo. Ao tornarem-se pessoas que possam 
repudiar a Queda e viverem pelo todo, poderão se tornar parceiros objetivos 
de Deus! Deverão dizer “Amém!” pela eternidade. (303-33, 04/07/1999) 
 
Os que vivem para o benefício próprio não poderão ir para o Reino dos 
Céus. O que é uma pessoa má? É uma pessoa que tenta unificar todas as 
coisas, centrada em si mesma. Uma pessoa assim é um ditador, um vilão. 
Uma pessoa assim tem uma viagem sem escalas direto para o inferno. Algo 
assim não é permitido na Igreja da Unificação. O indivíduo deve viver para o 
bem da família, a família para o bem da tribo, a tribo para o bem do povo, o 
povo para o bem da nação, a nação para o bem do mundo, o mundo para o 
bem do universo, o universo para o bem do cosmos e o cosmo para o bem 
de Deus. Então para quem é que Deus vive em benefício? Ele vive em 
benefício do indivíduo. (303-260, 09/09/1999)  
 
O que a religião, que deve guiar as pessoas até a Terra Natal origina, 
ensina? Saibam que ela deve ensinar as pessoas a viverem para o bem do 
próximo. Quão mais elevada for a religião, mais fortemente ela enfatizará a 
importância do viver para o próximo. Devido a isso é que devemos ser 
mansos e humildes. Por que? A religião nos ensina a permanecer em uma 
posição de elevarmos muitas pessoas e de vivermos para o bem delas. Ela 
nos ensina a servir e a sacrificar-se. Por que? Porque a religião deve treinar 
as pessoas para adequarem-se às leis celestiais. (78-117, 06/05/1975) 
 
Após as pessoas terem vivido sobre a Terra, elas entram no Mundo Espiri-
tual. Todos os que vão para as esferas mais elevadas são pessoas que 
viveram para o bem dos outros. Por exemplo, uma pessoa que tenha ido a 
quarenta países no mundo e vivido com um coração como o de mãe, ex-
pandindo o coração de família para viver para o bem destes, possuindo um 
coração de santo de salvar do mal as pessoas do mundo irão para um lugar 
elevado. Eu penso desta maneira. “Eu sou o homem, o general que repre-
senta os filhos de piedade filial de todas as eras da história, o general de 
patriotas e santos. Apesar de todos os demais que nasceram tendo o nome 
de filhos de Deus falharam, eu nasci como um filho ou filha vitorioso” – há 
apenas uma coisa que os capacitará a dizer isso. É o viver absolutamente 
para o bem dos outros. Podemos concluir que apenas as pessoas que 
possam dar e servir aos outros e esquecerem o que fizeram, é que poderão 
digerir este mundo. Isto é simples. (203-100, 17/06/1990) 
 
Não há ninguém que possa evitar a morte. Não se pode evitá-la. As pesso-
as morrerão ao viverem aqui. Os que viveram para si mesmo, vão para o 
Mundo Espiritual dão uma viradinha e vão para o inferno; já os que viveram 
para o bem de outros vão para o Mundo Espiritual dão uma virada e entram 
no Reino dos Céus. Estes dois mundos estão separados na morte. (203-100, 
17/06/1990) 
 
No futuro, haverá uma longa fila de pessoas para oferecerem suas proprie-
dades ao Reino dos Céus. Esta será a mais longa fila de todo mundo. Em 
outras palavras, todos deverão se tornar tão pobres a ponto de não terem 
nenhuma posse além de seu próprio corpo, oferecendo tudo o que tem. Que 
sobre apenas secreções nasais, lágrimas e sangue para oferecerem. Eu 
mesmo fui assim. Não sobrou nada mais para ser oferecido. Eu ofereci toda 
minha vida e propriedades.  
Caso os senhores tenham cadernetas de poupança guardadas para seus 
filhos e filhas, deverão usá-las para eles ou deverão usar isto para a salva-
ção do mundo? Somente se pensarem desta maneira e agir de acordo com 
isso poderão participar do bando do Messias. Vivam para o bem dos outros. 
Vivam para o todo e para o bem maior. Vivam para o mundo, para Deus e 
para a libertação da humanidade. Motivem as pessoas a mudarem de 
linhagem de sangue através de seus próprios esforços. (203-187, 
24/06/1990) 
 


Que tempo de competição haverá no futuro? Uma competição quanto ao 
viver para o benefício dos outros. Por que? Uma vez que os que vivem para 
o bem dos outros vão para posições mais elevadas no Mundo Espiritual, 
caso se viva para o bem destas pessoas elevadas, pode-se dar um salto 
tomando-a como apoio. No Cabo Canaveral há uma estação para lança-
mento de satélites. Tal como lá os satélites são lançados voando para o 
Céu, poderão subir aos Céus da mesma maneira. (213-194, 20/01/1991)  
 
Viver para o bem de uma pessoa demonstra a mesma motivação que Deus 
teve ao criar Seus objetos. Você estará na posição de objeto de amor de tal 
pessoa. Não pensam assim? O fato de seguirem alguém e de viver para os 
outros se deve a isto. Vocês agem pelo bem do Verdadeiro Pai não é mes-
mo? Não estão tentando possuir Deus por se tornarem meus objetos de 
amor e saltarem sobre mim? Isto é verdade ou não? Os satélites devem ser 
lançados a seus destinos não devem? A idéia é a mesma, Os satélites são 
símbolos das pessoas de fé de hoje tentando saltar até o Reino dos Céus, 
cruzando dezenas de milhares de quilômetros. (213-194, 20/01/1991) 
 
Que tipo de mundo é o Mundo Espiritual? É um lugar onde as pessoas 
vivem para a outras com base no amor verdadeiro. Lá não se vive para si 
mesmo mas sim para o todo. Até mesmo neste mundo, aqueles que vivam 
cem por cento para os outros dirão: “pise em mim e vá adiante!” Não impor-
ta o quão grande a América seja, se houver alguém que faz para o povo da 
nação mais do que o presidente faz, todos irão dar boas vindas a ela, 
mesmo que ela pise no presidente para ir adiante. Porém quando alguém 
vive apenas para seu próprio benefício, todos mais passam a ser inimigos.  
Acontece o mesmo no Mundo Espiritual. Se alguém vive por uma causa 
maior, ele pode ultrapassar tudo isto naturalmente. Viver para algo maior lhe 
faz ultrapassar tudo naturalmente. Logo, alguém que viva para o bem do 
mundo, mesmo que não viva pelo bem da América estará bem. A América 
está inclusa no mundo. O mesmo vale para Coréia. Todas as nações estão 
inclusas. Qual é a essência do propósito pelo qual pode-se simplesmente 
passar além no nível de família e receber as boas vindas de todo mundo? 
Conclusivamente é o seguir pelo caminho do amor verdadeiro de viver para 
o bem dos outros. (215-174, 17/02/1991) 
 
Caso você tenha 50 anos de idade e tenha vivido mais de 25 anos pelo bem 
do universo e pelos princípios celestiais, poderá ir para o Reino dos Céus. 
Pode-se então passar para o outro mundo e viver em um âmbito melhor do 
Mundo Espiritual. Porém as pessoas que viveram suas vidas todas centra-
dos em si mesmo, vão para a Terra Natal Original do mal – o inferno – ao 
invés da Terra Natal Original do bem, não importando os seus sentimentos. 
Compreendendo esta realidade, os senhores doravante devem liquidar suas 
vidas passadas vividas pelo bem de si próprios e fazerem esforços pelo 
resto de suas vidas para viverem pelo bem do todo, da nação, do mundo, 
do Céu e Terra, e de Deus. Fazendo isto, acontecerá que seguirão adiante 
não para o inferno mas sim para o mundo ideal. (78-119, 06/05/1975) 
 
Mesmo confrontando a morte Jesus clamou: “Pai, se queres, passa de mim 
este cálice; contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua”. Mesmo 
indo para morte ele não protestou contra Deus mais sim estava pronto a 
entregar o maior de todos os sacrifícios sem questionamentos, isto tudo em 
prol da Vontade de Deus. A atitude de Jesus trouxe-o até a posição mais 
próxima de Deus por tê-lo capacitado a ir até o mais profundo. Perante uma 
pessoa assim, nem Deus pode fazer o que deseje. Quem vier a agredir uma 
pessoa assim será instantaneamente destruído. Deus pessoalmente defla-
graria punição sobre esse alguém. (36-85, 15/11/1970) 
 
Vocês sabem que tipo de lugar é o Mundo Espiritual celestial? É o mundo 
para onde vão as pessoas que vivem para o bem de outrém. Quem vive 
para o seu próprio benefício nunca poderá estar lá, e sim estará no inferno. 
Não importa o quão grandioso pastor religioso ele tenha sido, ele saberá se 
poderá ir ou não para lá. Nossa Igreja da Unificação tenta salvar até os 
nossos inimigos e até os comunistas. Porém, os comunistas tentam cortar 
as cabeças de todos da Igreja da Unificação. Esta é a diferença. Logo, que 
tipo de amor deve ter domínio sobre o mundo? Temos que ser mais fortes 
do que os comunistas. Não é se tornar forte sendo pessoas más. Se nos 
tornamos fortes com base no amor através do viver para o bem dos outros, 
isto será suficiente para salvarmos o mundo. (91-173, 06/02/1977) 
 
O Reino dos Céus é o lugar onde se vive uma vida de dar. Deus também 
têm que dar. Os pais também só estão bem quando dão para seus filhos. O 
coração dos pais é o coração do querer dar, dar e ainda dar novamente 
quando se tem algo melhor para dar. (34-141, 30/08/1970) 
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Caso eu possa dar “mil” e esquecer o que dei, perante a Deus que tenha 
dado “cem” e também esquecido, Deus seguramente se tornará meu parcei-
ro. Vocês sabem disto? Isto é fantástico. Isto significa que as posições de 
sujeito e objeto podem ser inter-cambiadas. E então, uma pessoa como 
esta que tentou viver para o bem mais do que Deus irá para o Céu ou para 
o inferno? Iria uma pessoa destas para o Céu para apenas ser o garoto de 
recados de Deus em Sua mesa do café da manhã, ou ela permanecerá lá 
numa posição onde possa sentar com Deus e compartilhar refeições de 
amor com Ele? O que aconteceria? (208-208, 18/11/1990) 
 
Eu experimentei como é a realidade do Mundo Espiritual mais do que 
qualquer outra pessoa. O Mundo Espiritual é o meu doutorado, minha área 
especial de estudos. Qual é a origem da “ordem” no Mundo Espiritual? O 
Reino dos Céus é o mundo baseado no princípio do existir para o bem dos 
outros. Esta é a nossa Terra Natal Original. (74-51, 27/11/1974) 
 


2.3. O Reino dos Céus no Mundo Espiritual Deve Emer-
gir Através do Reino dos Céus na Terra  
Historicamente, até agora as pessoas chamadas por Deus normalmente 
estavam na idade de cinqüenta ou sessenta anos. A maioria deles era idoso, 
desgastado e apenas um passo distante do cemitério e do dia de seus 
funerais. Nos antecedentes da Sua providência, Deus estava trabalhando 
com estas pessoas esgotadas e murchas naquele tempo mas Ele sabia que 
no futuro trabalharia com a geração jovem. Logo, Deus estava preocupado 
acerca de como desenvolver a história providencial com esta geração. 
Carregando tais circunstâncias, Deus trilhou o curso da história. (20-95, 
28/04/1968) 
 
Até mesmo uma pessoa como Buda, quando ele estava em um estado 
místico disse: “Eu sou meu próprio senhor em todo o Céu e Terra”46 Quando 
uma pessoa cultiva a si mesma em asceticismo atingindo a unidade da 
mente, ele entra no Mundo Espiritual e se posiciona como um completo 
objeto de Deus e então pode-se dizer que tal pessoa é realmente “seu 
próprio senhor em todo o Céu e Terra”. Uma vez, cheguei a sentir que 
estava agarrando o mundo fortemente em minhas mãos e este parecia estar 
derretendo. Quando se atinge este nível, milagres podem acontecer auto-
maticamente. A cura de doenças vem como um adendo natural da vida de 
fé. (76-143, 02/02/1975) 
 
Quando se observa a maioria das pessoas hoje em dia, elas seguem por 
suas rotinas diárias de vida acordando de manhã e fazendo suas refeições 
e ainda dizem: “Estou bem perante os olhos de Deus!” Há muitas pessoas 
que acreditam nisso. Entretanto, tais pessoas não podem possuir o Céu. 
Eles não podem estar bem perante Deus. Sem terem um aspecto correlati-
vo que possa ser reconhecido publicamente, não se pode ter um padrão 
absoluto de fé. Como é possível o Céu emergir de onde não existe um 
padrão absoluto de fé, sendo que ele só pode ser estabelecido após se ir 
além da fé absoluta? Isto nunca acontecerá assim. Por que? Porque nesta 
situação satanás ainda é remanescente. (46-79, 25/07/1971) 
 
Hoje em dia muitas religiões pregam que o Reino dos Céus será estabeleci-
do apenas através delas mesmas. Isto tudo é uma fantasia insensata. 
Muitas religiões dizem que o Reino dos Céus será estabelecido através dos 
ensinamentos de seus fundadores. Observem o cristianismo. Está divido em 
muitas denominações. Normalmente eles tratam as igrejas além de suas 
próprias denominações como sendo heréticas ou satânicas. Nesta realidade 
de vida, caso façam isso de uma posição autorizada por Deus, não haverá 
problemas. Porém, se fazem isso para o benefício próprio, então suas 
motivações não são puras. Conseqüentemente, estas denominações todas 
irão perecer. Se a Igreja da Unificação fizer isso, então ela também perece-
rá. (47-250, 29/08/1971) 
 
Até mesmo o Mundo Espiritual está todo bloqueado por muros. Há a esfera 
do budismo, a esfera do confucionismo. Estas estão todas bloqueadas por 
muros. Todas estas barreiras têm que ser superadas por um padrão mais 
elevado que venha a partir do coração de Deus. Desde o elevado trono 
celestial e as mais altas esferas, todos os muros devem ser demolidos em 
ordem reversa. Os muros que separam os antepassados e pessoas de 
muitos milhares de anos atrás e eras do passado, devem todos ser demoli-
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dos. Todos os muros na Terra devem ser eliminados e um caminho que 
conecte diretamente o inferno deve ser pavimentado. Caso contrário, a 
abertura dos portões do Céus não poderá ser alcançada. (140-43, 
01/02/1986) 
 
Como unificacionistas, que padrão vocês terão que atingir? Terão que ser 
melhores do que Buda, e melhores ainda do que Confúcio ou até mesmo 
Jesus.  
Até agora, o propósito da religião era a salvação individual. Entretanto, o 
propósito da Igreja da Unificação é a salvação familiar, ao invés da salvação 
individual. Esta é a diferença entre o unificacionismo e as outras religiões. 
Para a salvação, buscamos salvar a família, pois a ida ao Reino dos Céus 
não é feita se estando sozinho. (34-359, 20/09/1970) 
 
O Reino dos Céus é um lugar onde não se pode entrar sozinho. Pode-se 
entrar nele apenas após a realização do ideal de casal. Portanto, para se 
entrar nele, os seres humanos decaídos devem passar pela obra da provi-
dência de restauração, de ressurreição e recriação. Dar-lhes a Bênção, é 
abrir-lhes amplamente os portões do Reino dos Céus. Através da Bênção, 
estou abrindo-lhes os portões do Céu que estavam lacrados. (152-240, 
25/05/1963)  
 
Apesar de Jesus ter dito que o Reino dos Céus estava em “seus corações”, 
imaginem o só e miserável ele estava, ao não poder dizer que o Reino 
estava em “suas famílias”. Logo, vocês ainda têm famílias e podem cantar 
em alegria. Nos foi dada a possibilidade de vivermos dessa maneira. Mas 
Jesus, o Senhor da verdade que veio para salvar o universo, o Filho unigê-
nito de Deus, não pode nem sequer sonhar com as condições ambientais 
do Reino dos Céus. Ele foi crucificado após vagar por cerca de três anos 
dizendo que o Reino dos Céus estava dentro de nós, ao passo que tentou 
reavivar o Reino dos Céus dentro de nossos corações. Quão extremamente 
só e miserável foi a vida dele! (120-48, 03/10/1982) 
 
Os trilhos do Reino dos Céus na Terra e do Reino dos Céu no Mundo 
Espiritual estão ambos em conexão. Quando uma locomotiva cruza as 
fronteiras entre dois países os trilhos de um dos países devem ser congru-
entes com os do outro país para que o trem possa continuar correndo 
tranqüilamente. Da mesma maneira, os trilhos na Terra e no Mundo Espiri-
tual devem ser também congruentes. O caminho do amor verdadeiro, do 
viver pelo bem dos outros, é a via para conectar os trilhos da Terra de forma 
que a família que tenha se engatado à locomotiva do amor e corrido com 
ela por aqui possa naturalmente fazer uma viajem sem paradas diretamente 
até o Reino dos Céus, chegando até diante do trono celeste. O caminho 
para o indivíduo seguir e o caminho para a família seguir devem estar todos 
conectados. Eles devem seguir pela mesma direção. (211-288, 30/12/1990) 
 
Estamos destinados a ir para o Mundo Espiritual inevitavelmente, quer 
gostemos ou não disto. Este é o caminho de nossa vida. Estamos vagando 
neste lugar como em uma peregrinação. Portanto, o problema vem a ser o 
quanto vivemos mais para o benefício dos outros ou para nosso próprio 
benefício. De acordo com isso, caso se possa dizer que se viveu mais em 
benefício dos outros a ida ao Reino dos Céus é possível. Se o contrário é 
verdade, vai-se para o inferno. Aqui na presente situação talvez os senho-
res não quererão acreditar nesta regra porém, quando morrerem passarão a 
entender isto. (74-51, 27/11/1974) 
 
Quando forem para lá e observarem o Mundo Espiritual, verão que nele as 
pessoas estão situadas e remanescendo em vários vocais de diferentes 
níveis. Como estas pessoas vieram a estar assim? Elas remanescem 
nestas posições de acordo com o nível de o quanto praticaram a piedade 
filial, o patriotismo para com a nação e o quanto trilharam o caminho de 
santos para com o mundo conforme o caminho da retidão e do dever do 
amor.  
A trilha que as pessoas devem seguir na vida terrena, é o caminho da 
retidão. Quanto a este “caminho da retidão”, há o caminho da retidão indivi-
dual, o caminho da retidão familiar, o caminho da retidão tribal, o caminho 
da retidão para o povo, para a nação, mundo, universo e até para o próprio 
Deus. Este deve ser apenas e tão somente um caminho único. Que cami-
nho é este? É o caminho do amor original. (147-183, 21/09/1986)  
 
Para que tipo de mundo irão ao fim de tudo? Estão indo para o inferno ou 
para o Reino dos Céus? No caminho de ida para lá, se tornarão pessoas 
que dizem: “Verdadeiro Pai! Por favor me ajude!” ou serão pessoas que 
dirão: “Seja bem-vindo Verdadeiro Pai!” ? Isto será uma questão de vida ou 
morte. Após terem se casado, vocês fizeram um juramento de viverem 
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corretamente. Quando digo, “viver corretamente”, significa tornar-se um 
casal imutável. Em função de serem assim, precisarão ir para o mundo 
onde tudo é cambiante, e juntos, serem treinados nele. Deverão não se 
separar mesmo indo para um lugar onde as pessoas estejam completamen-
te divididas em norte e sul e em todas as direções. Deverão manterem-se 
nesta posição de treinamento. (192-182, 30/10/1983) 
 
Os filhos e filhas que nascem de pais verdadeiros não são filhos falsos mas 
sim filhos verdadeiros. A partir deles, a família verdadeira pode emergir. 
Com o surgir de uma família verdadeira, uma tribo, um povo, uma nação e 
um mundo verdadeiros podem ser criados. Em tal mundo, as pessoas 
deverão viver em uma maneira celestial de vida centrada em Deus e na 
família, tribo, povo e mundo. É apenas dessa forma que esta Terra se 
tornará no Reino dos Céus terreno. Após viver-se desta maneira, as pesso-
as se despirão de seus corpos adentrando no “Reino dos Céus eterno”. 
Este lugar á nada mais nada menos que o Reino dos Céus no Mundo 
Espiritual. Este é o último ato da providência de Deus. (160-44, 11/08/1968) 
 
Não pensem que estão destinados a irem para o Reino dos Céus. Pensem 
sim em construir o Reino dos Céus sobre a face da Terra. Porém antes 
disso, façam de si mesmos, pessoas celestiais. Para serem pessoas do 
Reino dos Céus, terão que atingir uma unidade de coração com o Pai a 
ponto de poderem dizer convictamente: “o coração do Pai é o meu coração 
e o meu coração é o coração do Pai”. Conseqüentemente, terão que repre-
sentar sobre a face da Terra o coração de Deus como também o coração de 
seus antepassados. Por assim fazerem, todos os problemas históricos 
poderão ser resolvidos. (3-295, 19/01/1958) 
 
Suponham que haja uma pessoa que segue para a morte e diz: “Deus 
apesar de eu não ter vivido de acordo com a Sua Vontade até agora, em 
meu coração tentei ir para o Reino dos Céus. Assim, por favor, considere-
me como tendo estabelecido as condições de indenização necessárias!” 
Será que por Deus ser justo, Ele colocará tal pessoa na posição para qual 
ela está tentando ir no Reino dos Céus? Aonde Deus a colocará? Devido a 
pessoa ter “tentado ir” para o Reino dos Céus, ela será colocada na posição 
do “tentar ir” para o Reino dos Céus no Mundo Espiritual. A pessoa é “re-
compensada” conforme o como ela agiu. Ela vai para a posição de ainda 
“tentar ir” para o Reino dos Céus. Esta posição pode ser apenas a posição 
logo abaixo do Paraíso. Até mesmo as pessoas no inferno dizem “tentar ir” 
para o Reino dos Céus. (57-265, 04/06/1972) 
 
Talvez seja dito que a Igreja da Unificação é um lugar onde as pessoas 
apenas se reúnem e depois despedem-se uma das outras porém isto não é 
verdade. As linhas aqui traçadas permanecem traçadas para sempre. Caso 
esta porta seja fechada, não haverá quem possa abri-la como também caso 
seja aberta não haverá ninguém que a feche.  
Pelo que foi atado na Terra só poder ser desatado na própria Terra também, 
o que os senhores mesmos atarem, apenas vocês mesmos poderão desa-
tar. Isto é o problema. É por isso que agora, os senhores ao irem dar teste-
munho não devem ir para outro lugar que não seja onde estão seus familia-
res e parentes. (34-266, 13/09/1970) 
 
Caso possam clamar que “amam os frutos do amor de 2 bilhões e pessoas 
na Terra mais do que amam seus próprios pais e mães que lhes deram 
nascimento; que amam os 4 bilhões de pessoas mais do que a seus pais e 
mães”, então serão capazes de amar a humanidade em uma posição de 
unidade com a esfera do amor de Deus. Conseqüentemente, permanecerão 
numa posição de não terem nada a ver com o mundo satânico. (140-56, 
01/02/1986)  
 
O ser humano original é capaz de ir diretamente à nação celestial após 
formar uma família baseada no amor conjugal ideal, vivendo como pessoas 
originais livres da Queda; como pessoas que não têm nada a ver com 
satanás. Conseqüentemente chamamos isto de Reino dos Céus terreno. O 
Reino dos Céus terreno, herda o ideal do Reino dos Céus espiritual.  
Por conseguinte, o fato de Pedro ter recebido a chave dos portões do Reino 
dos Céus, significa que o caminho para o estabelecimento deste Reino está 
na Terra. Vocês precisam compreender isto claramente. (208-345, 
21/11/1990) 
 


2.4. Jesus e o Paraíso 
Caso não houvesse a Queda do ser humano, o Reino dos Céus teria sido 
lugar onde o “unigênito” e a “unigênita” de Deus seguiriam após criarem 


uma família divina e tivessem vivenciado o amor de Deus. O Reino dos 
Céus só pode ser adentrado por famílias. Não se pode entrar lá individual-
mente. Uma vez que Jesus não constituiu sua família, ele não foi capaz de 
entrar no Reino dos Céus e está esperando na ante-sala do Reino dos Céus. 
Esta ante-sala é o Paraíso. O Paraíso é como uma ante-sala preparatória 
para a entrada no Reino dos Céus. (143-25, 15/03/1986) 
 
Jesus não pode estabelecer o mundo ideal através de sua linhagem. Por 
isso ele teve que vir novamente para realizar isto completamente. Caso 
contrário ele não poderá entrar no Reino dos Céus. Onde estão as pré-
condições para se abrir o Reino dos Céus? Estão na Terra. Por causa disso, 
Jesus deixou as chaves do Reino dos Céus na Terra. Uma vez que ele e 
seus doze discípulos não puderam formar suas famílias, a Igreja da Unifica-
ção hoje deve estabelecer setenta e cento e vinte famílias de discípulos 
através das famílias abençoadas. Caso isto seja realizado, o Reino dos 
Céus será aberto. (160-89, 11/08/1968) 
 
É possível irmos para o Reino dos Céus apenas por acreditarmos em Jesus 
tal como os cristãos dizem? Se o próprio Jesus não conseguiu realizar o 
“ideal de casal”, nem mesmo ele pode entrar lá. Poderia Jesus realizar o 
amor verdadeiro sozinho? Nem Deus consegue realizá-lo sozinho. Por 
causa disso Jesus deve retornar. Sendo este o caso, pode ele voltar vindo 
nas nuvens? Agora é o tempo para o povo desta nação, poderem mensurar 
e fazerem suas considerações a partir da realidade que estão vendo com 
seus próprios olhos, me seguirem. (176-210, 09/05/1988) 
 
Os cristãos hoje em dia pensam que estão salvos e que irão para o Reino 
dos Céus apenas por acreditarem em Jesus. Eles advogam que cada 
pessoa vai para o Reino dos Céus sozinha, como um indivíduo. Apenas 
algumas pessoas dizem querer levar junto de si seu pai e mãe. Doravante a 
religião não deve ensinar apenas quanto a uma salvação individual. Caso 
seja uma religião verdadeira fundada por Deus, então ela terá que ser 
capaz de remanescer universal a perdurar até o fim. A religião terminal pela 
qual toda a humanidade tem ansiado, é uma religião que não pregará que a 
vontade de Deus é como indivíduos para entrarem no Reino dos Céus. O 
Reino dos Céus não deve ser apresentado apenas para indivíduos. Ele 
deve ser apresentado também para seu pai e sua mãe. Quando ele é 
ensinado e compreendido para até mesmo toda a tribo de uma só vez todos 
seguirão e entrarão nele juntos. (41-341, 18/02/1971) 
 
Por que será que Jesus não pode entrar no Reino dos Céus? Deus criou o 
Reino dos Céus para os seres humanos que tenham vivido sem terem 
cometido a Queda. O ser humano pode entrar no Reino dos Céus apenas 
após viverem de acordo com o padrão original do Princípio. Jesus veio para 
salvar a humanidade decaída, permanecendo junto com sua esposa, na 
posição do Adão e Eva não decaídos, como pais da humanidade e assim, 
entrarem no Reino dos Céus junto com seus filhos. Entretanto, Jesus veio e 
se foi sozinho; ele não teve filhos e portanto não pode entrar no Reino dos 
Céus mas sim foi para o Paraíso. Ele está em um lugar como a “ante-sala” 
para a entrada no Reino dos Céus. (41-300, 17/02/1971) 
 
O Reino dos Céus está vazio. Pensando nisto, podemos ver o quão triste 
tem sido a providência de restauração de Deus. Deus perdeu Adão e Eva. 
Porém o problema não parou com a perda de apenas duas pessoas. A 
perda de Adão de Eva significou também perder a tribo deles. Esta tribo 
teria se expandido para se tornar um povo, uma nação, e um mundo, porém 
tudo isto foi perdido. Dessa maneira, ao se perder um homem, Adão, Deus 
perdeu Seu Reino centrado na soberania celestial. Ele perdeu o povo do 
reino celestial, as tribos do Céu e o homem e a mulher celestes, Seu unigê-
nito e Sua unigênita. (143-25, 15/03/1986) 
 
Originalmente o Mundo Espiritual era um lugar onde famílias o adentrariam 
porém nenhuma família chegou nele. Até Jesus foi para lá solteiro sem ter 
vivido uma vida de famílias. E que tal os santos – Confúcio? Buda? Maomé? 
– E os reis? Todos eles vivem como solteiros apartados do “ideal de casal” 
sendo portanto todos descendentes do domínio arcanjélico. Mesmo que eu 
esteja dizendo estas coisas, alguns que sejam ignorantes e desavisados 
não podem agir de forma fora do princípio com a intenção de através do 
aprenderem mais e mais sobre estas coisas, se considerem como reis. Não 
há outra forma de serem líderes que não seja pelo amor verdadeiro. Há que 
se viver pelo bem dos outros. (296-191, 09/11/1998) 
 
Deus trabalhou providencialmente para salvar a humanidade através da 
religião. Entretanto, quão mais elevada seja a religião, mais os seus ensi-
namentos devem ser de acordo com o propósito e os princípios da Terra 
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Natal Original. Não há outra via diferente do ensinar a idéia de servir e se 
sacrificar. Desta maneira, não há como negar o fato de que Deus tem 
trabalhado providencialmente por trás da história da religião. Sob a luz 
destes princípios, chegamos à conclusão de que a religião que luta para 
viver pelo bem do próximo irá se desenvolver enquanto que a religião que 
dá primazia a si mesma e causa problemas no mundo se impondo numa 
posição subjetiva irá declinar. (74-51, 27/11/1974) 
 
A Bíblia afirma: “Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda 
a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro man-
damento.” Os que forem reprovados neste mandamento não poderão entrar 
no Reino dos Céus.  
Qual é o segundo mandamento? É: “Amarás o teu próximo como a ti mes-
mo”. Quem pode primeiramente amar a Deus e em segundo lugar amar ao 
próximo é capaz de ser um filho de piedade filial. (198-259, 04/02/1990) 
 
Os discípulos de Jesus pensaram que ele iria ao mesmo tempo dominar o 
Império Romano e se tornar o rei de Israel e que eles então conseguiriam 
cargos para si próprios neste reino. Entretanto, não era esta a questão. 
Antes de mais nada, é necessário fazer-se um fundamento para o Céu 
dentro da própria mente e coração e então, com base nesta mentalidade, 
fazer o fundamento para a unidade do corpo com Deus. Este é o grande 
desafio. Ao final, tudo começa a partir de si mesmo. Conseqüentemente, a 
mente é o ponto de apoio para o Reino dos Céus. (47-273, 29/08/1971) 
 
Quando Deus está expressando amabilidade, o homem não pode agir de 
forma impetuosa e brusca. Se Deus está sendo amável, seja você também 
amável. O interno e o externo devem se harmonizarar. Será que tudo já se 
resolve pelo fato do interno e externo se ajustarem? Em seguida deve haver 
o perfeito alinhamento com a vontade de Deus. Sendo este o caso, é possí-
vel fazer-se coisas ‘indesejadas”? è possível fazer-se coisas que o corpo 
deteste? Devem ser feitas coisas que tanto o corpo como também a mente 
gostem. Se Deus existe, devem também existir coisas das quais Ele goste. 
E mais ainda, uma vez que Jesus é o Filho de Deus, Ele também deverá 
gostar destas coisas. (47-257, 29/08/1971) 
 
Sem que amem a Deus, não poderão se livrar do domínio satânico. Para 
tanto, há que se amar a Deus mais do que seus próprios cônjuges. A partir 
da armadilha de amor do domínio satânico, a humanidade decaída tem 
buscado vir até a posição de família porém ainda não conseguiu atingir tal 
posição completamente. Por causa disto é que não se deve amar ao próprio 
pai ou mãe mais do que se ama a Deus. (41-299, 17/02/1971) 
 
No Mundo Espiritual, verão que os mártires que morreram pelo propósito de 
entrarem no Reino dos Céus em verdade ainda não chegaram lá. Pelo 
contrário, os mártires que foram capazes e pensar: “O Pai Celestial trilhou o 
caminho do sofrimento e verteu sangue para me encontrar; seguirei por 
qualquer caminho para retornar até a graça Dele”, e então morreram dizen-
do: “Oh quão grato sou por chegar neste tempo glorioso de poder participar 
do local onde poderei retribuir toda graça que me foi dada!” – estes então, 
infalivelmente foram para o Céu. Tais pessoas não morreram para seu 
próprio benefício mas sim morreram pelo bem do Céu e Terra.  
Caso pensem: “Morrerei desta maneira para entrar no Céu”, significa que 
morrerão pelo seu próprio benefício. Seres humanos decaídos nunca pode-
rão entrar no Céu por afirmarem a si próprios. (41-355, 18/02/1971)  
 


2.5. O Inferno É um Lugar que Não Têm Nenhuma Rela-
ção com o Amor de Deus 
O que foi a Queda do Homem? Concluímos que fomos surpreendidos pela 
mais escura das noites devido à Queda. Ao invés de pegarmos o tíquete 
para irmos para o Reino dos Céus, pegamos o tíquete para o inferno. Não 
parece verídico? Nossa passagem para o Reino dos Céus foi transformada 
em um tíquete para o inferno. (132-82, 20/05/1984) 
 
O que é o inferno? É um lugar sem nenhuma relação com o amor, a vida e 
a linhagem de Deus, e portanto nenhuma relação com Ele mesmo. (201-97, 
11/03/1990) 
 
O inferno é estar sozinho com tudo bloqueado a chegar até você. É sentir 
saudades de tudo e não se poder fazer nada. Intuitivamente é possível ver e 
sentir a vasta esfera de felicidade deste universo, entretanto não ser possí-
vel mover-se nem mesmo por milímetro rumo a ela.  


Logo, o que é isto que o Rev. Moon está fazendo? Estou iniciando um 
movimento de amor a Deus e ao Céus e Terra com base no sistema de 
pensamento mundial do Princípio. Isto é para prepará-los desde já para o 
caminho que terão que seguir no futuro rumo ao Mundo Espiritual. Em prol 
desta preparação, vocês estão fazendo obras grandiosas. (106-308, 
13/01/1980) 
 
O Mundo Espiritual é um mundo infinito. A Terra Natal que irá nos abraçar é 
a este ponto tão grande. Nossa Terra Natal eterna, o Mundo Espiritual, é de 
fato um lugar imenso. Vocês gostam do Mundo Espiritual? Vocês não 
sabem o quão enorme ele é. Vocês estão fazendo daquele mundo o vosso 
palco de atuação. Apenas quando tornarem suas mentes “mundiais” ou 
“universais” é que poderão entrar em sintonia com aquele mundo. Sendo 
individualistas isto é totalmente impossível. O individualismo é incapaz de 
abranger o todo, e quão infernal é isso! É como capturar uma águia e pô-la 
em um buraco sujo de modo que ela nem possa se mexer e deixá-la lá 
somente dando-a o que comer. A águia é a ave que simboliza a América 
não é verdade? Quão miserável seria viver apenas para se comer o que é 
necessário para se viver? Isto é felicidade ou infelicidade? Isto é uma tragé-
dia. (247-131, 01/05/1993) 
 
Cometer suicídio é o pior de todos os pecados. É uma atrocidade que 
destrói o universo. Uma pessoa assim deve ir para o mais baixo nível do 
inverno. (107-36, 20/01/1980) 
 
Já pensaram como seria respirar o ar por apenas um décimo de suas 
narinas e por apenas um décimo de suas bocas? Isto é o inferno. O inferno 
é nada mais do que isso. O inferno é onde não se recebe o que se deseja, e 
não se pode dar o queira dar. Quando sentem necessidade de inalar o ar, 
vejam o que acontece quando impedem isso. Por quantos minutos poderão 
resistir? Por quanto tempo poderão ficar sem inalá-lo ou por quanto tempo 
poderão ficar sem exalá-lo quando assim precisem fazer? Isto é o inferno. 
(112-210, 12/03/1981) 
 
No Mundo Espiritual, não poderão comer sem o amor de Deus. Não terão o 
direito de comer. Compreendam que o inferno é o lugar onde só podem 
observar mas não poderão comer. Saberão como, mas não poderão agir tal 
como sabem. Portanto, precisam compreender que apenas as pessoas que 
tenham substancializado o valor essencial que pode unir os mundos espiri-
tual e físico com base no amor de Deus, enfim os que experimentaram uma 
vida celestial na Terra com unidade de mente e corpo, poderão tomar 
propriedade no eterno mundo ideal do Reino dos Céus espiritual. (91-173, 
06/02/1977) 
 
O que farão no Mundo Espiritual? Irão comer ou não quando estiverem lá? 
Seria bom se pudessem comer ou não seria bom? Enfim, ao comerem, com 
base em que farão isto? Devemos comer com base no amor. Conseqüen-
temente, uma pessoa que não tenha amor, não será capaz de abrir a pró-
pria boca não importando o quanto deseje comer. Isto é uma punição. (207-
94, 01/11/1990) 
 
O mundo está num caos. E como estará o Mundo Espiritual? Uma vez que 
as pessoas caóticas estão vivendo na Terra e indo para o Mundo Espiritual, 
sucede então que o Mundo Espiritual também não pode deixar de estar num 
caos. Caso o ato de roubar se torne um hábito, a pessoa acaba por final 
sempre roubando alguma coisa. Obviamente, quando uma pessoa que 
cometeu roubo na Terra vai para o Mundo Espiritual, lá também desejará ter 
tudo de graça. Por ser difícil tratar com estas pessoas no Mundo Espiritual é 
que o inferno veio a existir. O inferno não é algo feito por Deus. Ninguém faz 
uma lixeira antes de construir a própria casa. Após se construir a casa e 
estar vivendo nela é que a lixeira é colocada. É o mesmo que aconteceu 
com Deus. O cristianismo tradicional não sabe nada quanto aos fundamen-
tos. (148-28, 04/10/1986) 
 
O inferno é como um depósito de sucata. É um depósito de sucata. Sendo 
que ele não tem nada ver com o amor de Deus, então, toda a humanidade 
que acabou partindo do falso amor, inevitavelmente vai para o inferno. Por 
isso, a pessoas que vão para o Céus é aquela que vive com Deus e cuja 
mente e copo, casal, e filhos estão unidos com o amor de Deus. Tal como a 
mente e o corpo de Deus estão em unidade absoluta, se um homem e uma 
mulher e todos os membros da família deles puderem absolutamente se 
unir em mente e corpo, e viverem perante Deus, que é o sujeito, como 
objetos Dele, eis que eles então irão naturalmente ser transladados da 
Terra para o Reino dos Céus no Mundo Espiritual. (274-9, 25/10/1995) 
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Nunca foi Deus quem enviou as pessoas para o inferno. Quando as pesso-
as vão para o Mundo Espiritual, elas seguem para o inferno por si mesmas. 
Uma pessoa que tenha vivido no mal, ao ir para um lugar de bem sente-se 
incapaz de respirar. Não consegue inalar. Logo, inevitavelmente estas 
pessoas vão em busca de um lugar adequado à elas.  
Elas vão para o inferno, para o mais escuro dos lugares e dizem: “Ahh! Aqui 
é o lugar!” Isto é o inferno. Pessoas como eu não podem ficar no inferno, 
mesmo que me obriguem a estar lá. Eu não seria capaz de respirar. O 
cheiro e o gosto seriam repulsivos para mim. Então, quem é que envia as 
pessoas para o inferno? Não é Deus. Elas vão para lá por si mesmas. (200-
192, 25/02/1990) 
 
Caso forem para o Reino dos Céus poderão livremente ir e vir conforme 
bem entenderem, podendo passar até mesmo pelo inferno. Vocês preferiri-
am ser pessoas restringidas ao Mundo Espiritual ou pessoas libertas em um 
Céu e Terra de liberdade? Para tanto, se faz necessário que considerem a 
pessoa que está diante de vocês agora com o seguinte pensamento: - “Esta 
pessoa (o Verdadeiro Pai) é quem está diante do portão do Reino dos Céus. 
Ele é o porteiro. ”Assim, permitam a si mesmos serem treinados por ele 
para que possam ser aprovados na passagem pelo portão celestial. Preci-
sam pensar: - “Preciso passar por aqueles portões e você Rev. Moon é o 
porteiro! Logo, tenho que comovê-lo, derreter seu coração para que você 
me guie quando eu chegar naqueles portões”. (115-58, 28/10/1981) 
 
O inferno é um lugar sem futuro. Já o Reino dos Céus é um lugar onde há o 
futuro que não existe no inferno. Há um futuro quando você entra no Reino 
dos Céus. A partir do què a Queda do Homem começou? Todos vocês 
devem compreender que a Queda começou a partir do ponto onde não 
havia mais futuro no sentido público, começou a partir do ponto onde ape-
nas o indivíduo passou a ser o centro. Viver para si próprio é o caminho 
para o inferno, e a vida para o bem de outrem é o caminho para o Reino dos 
Céus. Este é o conceito de Céu e inferno. (111-11, 11/01/1981) 
 
Vamos pensar sobre os balões! Caso se encha um deles com hidrogênio, 
ele vagarosamente sobe flutuando. Ele sob porém até um limite. Inicialmen-
te ele parece poder subir ilimitadamente, porém, a um certo ponto ele 
encontra o seu limite de subida. Ele pára no ponto onde encontra um balan-
ço com seu peso. Ele permanece na altitude que tenha o mesmo nível e 
pressão atmosférica. O mesmo acontece no Mundo Espiritual. Os que 
estejam cheios de ganância acabam descendo. Tornam-se pesados. Por 
isso, o inferno é um lugar onde as coisas pesadas estão reunidas e colidin-
do umas com as outras. É assim que é o inferno. (115-186, 15/11/1981) 
 
Se uma pessoa branca e alguém de cor negra vão para o Mundo Espiritual, 
o que aconteceria se o de pele banca for o sentinela do Céu para com a 
pessoa de pele negra e se este fosse também o sentinela celeste da pessoa 
de pele branca? Você daria meia volta e iria embora se for este o caso? 
Assim, o que aconteceria? Caso o branco tente entrar e o negro diga que 
ele não pode entrar praguejando-o e dizendo: “Você me matou! Sabia 
disso?” O branco então agarraria-se a ele dizendo: “Por favor me salve!” 
clamando por clemência, ou fugiria correndo? Ele experimentará um “infer-
no de vida” centenas ou milhares de vezes pior do que o sofrimento que 
causou à pessoa negra durante o tempo de vida dela. Se eu fosse Deus, 
faria os sentinelas do Céu serem estabelecidos por este método. (116-108, 
27/12/1981) 
 
Vocês não serão livres para irem a qualquer lugar neste universo. Não terão 
para onde fugir. Não terão como fugir para onde queiram. Saibam que como 
seres humanos não podem se livrar do sistema de lei e ordem do universo. 
Precisam seguir o caminho correto.  
Precisam compreender que vocês mesmos estão vivendo submetidos à 
regência da lei universal baseada no padrão da constituição oficial que 
tange tudo o que se relacione com a ordem do amor, com os princípios 
morais, com a família, sociedade, nação, mundo, cosmos e Deus. O cami-
nho do dar amor e viver para o bem dos outros é o único caminho que pode 
nos levar a atingir a livre autoridade, apoiada e sustentada por todas as leis 
dentre as quais estão inclusas as leis da natureza.  
Os membros da Igreja da Unificação não tem um conceito claro quanto ao 
que é o inferno. Precisam saber claramente que o inferno existe. Precisam 
saber que há um inferno mais severo e temeroso para vocês caso não 
sigam o caminho de carregarem o estandarte do amor. Sabem disto? Espe-
ro que possam se levantar na corte e serem vitoriosos. (117-312, 
11/04/1982) 
 


Quando forem para o outro mundo será assim. Caso sejam falhos no disci-
plinarem suas naturezas a fazerem-nas concordantes com à prática ideal do 
amor, sofrerão as efeitos colaterais disto. Ninguém lhes dirá para irem para 
o inferno. (121-173, 24/10/1982) 
 
Os termos “individuo” e “público” são bem distintos. Ser “público” significa 
viver em função do bem maior, não é mesmo? Ser “individualista” significa 
colocar primeira importância em si mesmo, é seguir rumo ao inferno. Viver 
para o público nos leva ao Reino dos Céus. (121-127, 24/10/1982) 
  
Os membros da Igreja da Unificação não se vendem por bagatelas. Não 
somos um grupo de insignificantes que penduram a Bíblia debaixo do braço 
e vão assistir um sermão para depois dar alguns vinténs de contribuição e 
assim fazendo acharmos que vamos para o Reino dos Céus. Isto é para 
insignificantes. Isto não é para gente séria. Uma vez que acreditamos em 
algo, seguimos acreditando até o fim. Não importando se morremos ou não, 
mesmo que esposo lhe agarre para impedir que esposa vá e siga, eis que 
somos tão severos que continuamos crendo mesmo ao risco do divórcio. 
Somos severos a este ponto. Deus ao ver algo assim diria: “Ei! Você se 
divorciou para poder Me seguir. Vou te mandar para o inferno!”? Mesmo 
que de maneira atroz nos divorciemos de nosso cônjuge e o deixemos de 
lado para seguirmos pelo caminho correto, por acaso Deus não diria: “Fizes-
te muito bem em divorciar-se!”? O que Ele diria? (121-70, 24/10/1982) 
 
A razão para sofrerem agora é a fim de encontrarem liberdade no Reino dos 
Céus espiritual. É em prol de fazer do próprio inferno um Céu. Mesmo que 
você vá para o inferno na posição de juiz, as pessoas que estão lá, em 
servidão penal, dirão: “Uma vez que você sofreu tudo isto não podemos 
acusá-lo” Mesmo neste mundo de agora, se alguém desce de sua posição 
elevada e passa a viver em um lugar nível inferior, não causaria uma confu-
são com as pessoas dizendo: “Por que é que você vai para lá? Por que?” Ir 
até uma posição inferior é algo inconcebível para uma sociedade baseada 
em “irmandade”, porém é totalmente possível na esfera de amor paterno. O 
extremamente elevado Deus é capaz de ir até às profundezas do inferno. 
Isto é um pai – um verdadeiro pai. Ele é capaz de fazer isto mesmo que sua 
face seja ferida ou com qualquer dor que façam ao Seu corpo. (116-115, 
27/12/1981) 
 
Os que ficam dizendo: “Não bebam álcool, pois perecerão com satanás!” 
olhando fixamente para os outros, não passam de um bando de imprestá-
veis. Eles não têm paz de espírito. Eu fico farto de ver tais cristãos. Quando 
os vejo dizer: “-isto vai contra a Bíblia conforme o evangelho de Mateus 
capítulo tal e versículo tal. Você vai para o inferno”, realmente são uns 
desclassificados... Se matar alguém pudesse salvar a nação então não 
acham que eles até aprovariam uma lei para que as pessoas possam matar 
outras pessoas? Sua corja! Você têm que pensar a respeito disso... Crescer 
dessa maneira.... Se há um pinheiro que não tem nem o tamanho de um 
punho com suas raízes fincadas nas fendas de um vaso de mármore perto 
de uma ribanceira, nem mesmo um cachorro que passe por ali pararia para 
urinar nesta árvore. Ele urinaria apenas caso a árvore tivesse sombra. Ele 
se sente envergonhado de urinar e logo busca um lugar para se encostar 
para urinar. O cão é até melhor do que um ser humano. Ele urina nas 
sombras. Porque? Por se sentir envergonhado ao ser observado pelos 
outros. (120-240, 17/10/1982) 
 
Para se entrar no Reino dos Céus, qual é o maior problema? Seu “eu” é o 
seu maior inimigo. O inferno e o mundo satânico vieram a existir a partir de 
incentivar o “eu”. O arcanjo pensou centrado em si mesmo. Ele insistente-
mente pensou apenas em si mesmo. O que vem a ser um traidor? Uma 
pessoa que pensa centrada em si mesma desprezando a sua nação e a 
soberania dela é chamada de traidor! O cume do elevar-se centrado em si 
mesmo é por onde passa os caminhos de todos os traidores. Isto leva ao 
inferno. Isto é o que leva os seres humanos à sua própria ruína. Esta base 
do “eu”, a base de dar primazia a si mesmo é o que nos leva à morte. (122-
20, 31/10/1982) 
 
A ânsia por receber amor é o caminho para a ida ao inferno, é pertencer ao 
lado de satanás. O caminho do Reino dos Céus é a determinação em dar 
amor, é pertencer ao lado do Céu. Isto é evidente. Há apenas um amor 
deste tipo neste mundo. Amor assim, só o amor de pais. O amor paternal é 
o amor de continuar dando até mesmo quando o filho se recusa a receber. 
Apesar de toda a humanidade ser decaída, este padrão de amor ainda 
remanesce através do amor paternal. Uma vez que Deus é como um Pai, 
um amor tal como este, ainda remanesce na humanidade. (122-234, 
14/11/1982) 
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Aonde está o destino final dos senhores? Para onde irão e por onde perma-
necerão? O “Rev. Moon” irá para o Mundo Espiritual e permanecer no ponto 
mais elevado de todos os tipos de amor. Tal como existe um Pólo Norte e 
um Pólo Sul, há também um “Pólo do Amor”. Não importa o quanto tentem 
me encontrar pelos pontos intermediários nem o quanto tentem me encon-
trar pelos arredores, nunca me acharão nestes lugares. Talvez por não 
poderem me encontrar digam: “O Rev. Moon foi para o inferno!”  
Será fácil permanecer neste ponto mais elevado para onde vou? – “Eu não 
congelarei até morrer no Pólo Norte. Serei como uma “bola de fogo” de 
amor!” – Que ideal fantástico, e que sistema de pensamento fantástico! 
Assim sendo, tudo será cumprido. Deus também estará dentro de mim.  
Igualmente, todas as pessoas do mundo estarão dentro de mim. Os que 
quiserem receber a herança do amor, serão parte do meu clã! Não se 
ofendam! (108-182, 28/09/1980) 
 
Até mesmo Deus quando vai ao inferno, todos os demônios que lá habitam 
inclinam suas cabeças para Ele. Dizem que perante Ele têm que inclinar 
suas cabeças. Nem mesmo satanás pode se opor ao amor absoluto. E 
quando Deus vai até lá até mesmo o inferno se adapta a Ele.  
Até o inferno é propriedade de Deus. Caso Deus vá até lá, o inferno tem 
que abrir seus portões. Isto é uma questão simples, porém vocês devem 
saber que a regra fundamental para o relacionamento entre todos os seres 
é feita desta forma. (125-82, 13/03/1983) 
 
Não há linhas de fronteira para mente. Quando pensamos a respeito de 
Deus, vemos que nem mesmo Ele tem fronteiras em Sua mente. Conse-
qüentemente, Deus pode ir à qualquer lugar. Se Ele desejar ir até o Céu, 
Ele pode ir até lá. Caso Ele deseje ir até o inferno, Ele também pode ir até lá. 
Ele pode ir à qualquer lugar. Isto significa que não há fronteiras na mente de 
Deus. (124-184, 15/02/1983) 
 
Não importa quão belas roupas estejam vestindo no momento de irem para 
o campo de execução, as pessoas sempre detestam as roupas que usam 
nesta hora. Entretanto, por mais maltrapilha que seja uma roupa, se ela foi 
feita pelas mãos amorosas de sua amada esposa, estas lhe parecerão 
sempre brilhantes ao extremo. Podemos concluir que qualquer coisa que 
seja embasada na essência do amor será bem vinda por Deus aonde quer 
que isto vá. Mesmo que tal coisa vá para o inferno, caso tenha ido para lá 
devido ao amor, Deus pode ir até lá e estar junto disto.  
Que tal se colocássemos as palavras “amor” e “inferno” juntas e criássemos 
o termo “inferno de amor”? Gostariam disto ou não? Mesmo que fosse um 
“inferno”, como este seria sendo um “inferno de amor”? Os que estão no 
inferno estão fazendo caretas feias de sofrimento mas caso seja dito: “Infer-
no de amor!” todos sorririam: “há,há,há!” Compreendem isto? Não acham 
que seria assim? (129-284, 20/11/1983) 
 
As pessoas que vão para a prisão devido a quem amam, não estão presos. 
Eles estão num lugar que os permitem abrilhantar mais a pessoa amada e 
aprofundar os laços entre eles. Assim sendo, o amor verdadeiro pode 
controlar ambos: - tanto Deus e os mais altos níveis, como também o infer-
no e seus mais baixos níveis.  
Assim, este amor pode ser realizado apenas no mundo humano? Não. 
Acontece o mesmo em todo o mundo da criação; no mundo doas animais, 
no mundo vegetal e também com relação à Terra. Todos eles apreciam 
canções de amor. Quando vocês acordam de manhã gostam de ouvir o som 
dos pássaros cantando em amor, ou preferem o som deles brigando? 
Preferirão ouvir as canções de amor deles. Agora entenderam. Não há 
fronteiras neste universo nos lugares onde haja amor verdadeiro. Não há 
fronteiras e os que têm amor verdadeiro possuem todo o necessário para 
chegarem a qualquer lugar. Eles têm tudo o que é necessário para controlar 
Deus e o inferno. Logo, saibam que devido a isso, estes têm toda a força 
para demolir todas as barreiras em qualquer lugar. (129-284, 20/11/1983) 
 
O amor é o pilar que veio a fazer com que todo este universo existisse, 
porém saibam que da mesma maneira ele é o pilar que ostenta o inferno. 
Quão difícil é corrigir algo que ficou assim? Por mais que se lave 100% das 
células com um forte alvejante, por ser o amor a fonte da mancha, isto se 
torna manchado outra vez. (133-319, 01/01/1985) 
 
Apenas a força do amor verdadeiro pode causar 100% de unidade. Caso só 
se fale do amor verdadeiro até mesmo Deus diz: “Humm”, satanás também 
diz: “Humm” e até o mundo inteiro diz: “Humm”. O que faz com que todas as 
coisas se unam é a força do amor verdadeiro. Há alguém que possa me 
dizer que estou errado quanto a isso? (133-311, 01/01/1985) 


 
Estamos tentando instalar um “cabo de teleférico” entre o topo mais elevado 
onde está Deus, e o mundo humano que está no mais profundo dos infer-
nos. Do que será feito este cabo? Um cabo feito com dinheiro se partiria 
completamente em apenas um instante. Este não poderia ser feito como um 
cabo de dinheiro. E que tal então um “cabo de conhecimento”? Nem mesmo 
um cabo feito de poder e autoridade não serviria. Um cabo feito de amor 
que possa transcender altos e baixo é que deve ser usado para pendurar o 
teleférico de forma a se poder transitar por ele. (130-35, 11/12/1983) 
 
Qual é o trabalho do palhaço? Ele diverte as pessoas e também dança. 
Mesmo que você não saiba dançar, num lugar assim, deve-se ao menos 
tentar entrar no ritmo. Deus não é um sovina miserável que diz: “O Céus! Se 
você como o fundador da Igreja da Unificação for pego entrando na dança 
junto com um palhaço, então irá para o inferno!” Deus é verdadeiramente 
fantástico. Deus não é mesquinho e minúsculo como as unhas de um cão 
ou insignificante como as patas de uma formiga. Não é sabido que Deus é 
tão grande que caso abra Sua boca Ele pode inalar todo o ar existente e 
ainda lhe sobra espaço nos pulmões para mais. (130-87, 26/12/1983) 
 
Quando analisam a providência de Deus, acham que Ele enviou para o 
inferno todas as pessoas que já se foram para o Mundo Espiritual e tem 
feito sua providência de salvação apenas para nós que restamos na Terra? 
Se Deus é amor no sentido mais verdadeiro de todos, qual seria o limite 
deste amor? E ao se responder isto, não nos surge uma outra pergunta: - 
Será que Deus não deseja a completa realização da providência de salva-
ção que ultrapasse até o limites do inferno? (121-297, 30/10/1982) 
 
A mente humana não é como um quartzo mas sim como uma pedra de gelo. 
Todo tipo de coisas avulsas se combinam e congelam para formá-la. Esta-
mos tentando derretê-la para nos livrarmos de suas disparidades e rebarbas 
a torná-la em um pedaço de gelo puro. A partir da água pura, estamos 
tentando fazer pedaços de gelo puro os quais Deus possa degustar. Apenas 
quando pensarem: “Dentre os pedaços de gelo há aqueles que satanás 
gosta e aqueles dos quais Deus gosta, logo tenho que me tornar um pedaço 
que seja apreciado por Deus!” é que poderão então ser restaurados de 
pedaços de gelo do inferno para pedaços de gelo do Céu. (109-28, 
26/10/1980) 
 


2.6. Nós Mesmos Escolhemos Se Vamos para o Reino 
dos Céus ou para o Inferno 
O indivíduo por si próprio é quem define se vai para o Reino dos Céus ou 
para o Inferno. Não é algo que o Rev. Moon decide, nem que o próprio 
Deus decida, mas sim ninguém. É o indivíduo quem decide, caso ele recla-
me, eis que isto é o inferno, porém, caso ele sinta gratidão mesmo numa 
situação digna de reclamações, eis então que isto é o Reino dos Céus. (96-
122, 02/01/1978) 
 
Deus não preparou o inferno devido aos ciúmes e a inveja. Uma vez que 
surgiram pessoas falsas, Ele fez o inferno como um depósito onde estas 
poderiam ser manobradas. Por acaso alguém começa construir sua própria 
casa fazendo primeiro a lixeira? Para se fazer “kimchí” as pessoas compram 
uma boa cabeça de acelga, e no prepararem o kimchí percebem que as 
folhas mas externas da acelga foram comidas em partes por lagartas. Então 
esta folhas é que são jogadas no cesto de lixo. A Queda foi cometida pelos 
nossos antepassados primordiais.  
Portanto, para indenizar isto e remover o pecado, alguém com os qualificati-
vos de verdadeiros pais deve surgir. (20-118, 01/05/1968) 
 
Até agora, as pessoas que nasceram neste mundo estavam destinadas a 
irem para o inferno, pois não havia condições para Deus salvá-las. Eles 
estão sendo comidos por insetos e vermes estão agarrados neles e como 
elas não servem para nada além de lavagem para porcos ou coisas pareci-
das, Deus não pode fazer nada por elas a não ser depositá-las no inferno. O 
inferno e o Paraíso realmente existem. Desta forma, podemos sentir clara-
mente que o Reino dos Céus está vazio. (135-118, 04/10/1985) 
Desde que o nascimento da humanidade com a linhagem de sangue decaí-
da até os dias de hoje, não houve nem sequer um momento em que toda a 
humanidade atendesse a Deus com todo seu coração. Antes de Adão e Eva 
caírem, eles haviam crescido de acordo com o ideal da criação, porém eles 
nunca atenderam Deus com base em uma relação de coração. (8-290, 
14/02/1960) 
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O que é o inferno? O inferno é um lugar que não sustenta nenhuma relação 
com Deus ou com Seu amor, vida e linhagem. Não importa o quanto alguém 
se esforce ou o quanto se aja corretamente na vida terrena, o mundo físico 
se tornou tal que não há como se estabelecer uma relação com o Céu, 
centralizando-se em Deus. Está é a tragédia e a desgraça que encontramos 
nesta Terra. (201-97, 11/03/1990) 
 
Qual é a angústia de Deus? Está no fato de que os seres humanos, que 
foram criados para atender à Ele com todo coração, caíram em uma posi-
ção onde não podem fazer isto. Em outras palavras, Deus, quem deveria 
ser atendido com amor, foi deixado desolado. A angústia mais profunda de 
Deus não está no fato de não haver ninguém que acredite Nele ou que O 
conheça. A angústia do Céu e Terra é que nunca houve ninguém que 
atendesse a Deus e se relacionasse com Ele através do coração. (8-290, 
14/02/1960) 
 
Vocês precisam abominar a si mesmo. Precisam abominar seus corpos. 
Compreendam que o sangue do inimigo está fluindo e se agitando através 
de seus corpos e que não poderão extraí-lo cortando com uma faca ou 
lançando-se ao fogo. Precisam compreender a situação miserável em que 
se encontram tendo se tornado fábricas de detritos que consomem e dige-
rem todas as coisas da criação em uma posição de serem incapazes de 
receberem a proteção de Deus. (214-285, 03/02/1991) 
 
O que determina a divisão entre Céu e Inferno? Isto não é decidido pelo fato 
de conhecerem bem a Bíblia e de falarem bonito. Isto é decidido pelos 
resultados do coração. Ao final, a linha divisória entre o Céu e o inferno é 
determinada pela fronteira de seu coração e pela fronteira de seus resulta-
dos. (32-231, 19/07/1970) 
 
Quando forem para o outro mundo, caso sejam falhos no disciplinarem suas 
naturezas a fazerem-nas concordantes com à prática ideal do amor, sofre-
rão os efeitos colaterais disto. Ninguém lhes dirá para irem para o inferno. 
Por causa disso é que é dito na Bíblia: “Ame ao teu inimigo!” O amor genuí-
no exerce influência sobre o inimigo e quando aplicado por uma primeira, 
segunda, terceira ou ainda uma quarta vez, eis então não haverá mais 
inimigos. Por ter o amor tão grande poder é que Jesus disse: “Ame ao teu 
inimigo!” (121-173, 24/10/1982) 
 
Quando Deus vê a humanidade morrendo no inferno, Ele cai em desespero 
tentando salvá-los pela eternidade. Apenas assim é que Ele pode cumprir 
Sua responsabilidade como Pai Celestial. Se porventura Ele dissesse: “Ah! 
Que todos sejam eliminados!”, Ele não poderia permanecer nesta posição.  
Portanto, isto estabelece a lógica de que até mesmo Deus precisa ser 
libertado do inferno. Quando um filho vê seus pais desesperadamente 
tentando salvá-lo, ele dirá a si mesmo: “Minha mãe e meu pai estão fazendo 
tudo isto por mim!” e se arrependerá de todos seus pecados por dezenas de 
milhões de vezes. Havendo um pai e mãe assim, o filho irá se arrepender a 
ponto de seus ossos derreterem e sua carne extenuar-se. Devido aos pais o 
caminho para isso vem a surgir. (65-51, 10/09/1972) 
 
Nem mesmo satanás pode acusar Deus em seus esforços em tentar salvar 
a humanidade. Não há nenhuma lei que impeça o perdão para quem se 
arrependa através do amor de seus pais. Até o inferno também deverá ser 
libertado através deste tipo de coração. Não é este o caminho de um filho 
de piedade filial? Por isso é que a Igreja da Unificação diz que até mesmo o 
inferno terá salvação. Por que? Porque Deus possui tal coração paternal. 
(62-51, 10/09/1972) 
 
O inferno é um lugar de onde ninguém nunca poderá escapar uma vez que 
tenha sido aprisionado nele. Apesar disto, vocês não estão se sentindo 
desesperados quanto ao fato de suas mães, pais e demais parentes esta-
rem indo para o inferno. Vocês apenas pensam: “Vai dar certo de algum 
jeito.”  
Porém, pensem seriamente que seus amados pais estão realmente indo 
para o inferno. A natureza do ser humano é tal quando os pais, parentes ou 
irmãos e irmãs vão para uma prisão aqui mesmo no mundo físico, as pes-
soas se desesperam e fazem de tudo para libertá-los, quão mais terrível 
será então se soubermos através de um coração celeste que estes filhos, 
pais, parentes e irmãos estão indo para uma prisão eterna? Poderiam 
pensar casualmente quanto a isto? (34-266, 13/09/1970) 
 


Seção 3. O Relacionamento entre as Pessoas no 
Mundo Espiritual e as Pessoas na Terra 


3.1. O Mundo Espiritual está Dividido em “Mundo Espiri-
tual Bom” e “Mundo Espiritual Mau”  
Até agora, todos os espíritos que foram para o Mundo Espiritual estão 
divididos. No Mundo Espiritual não há comunicação horizontal. Lá comuni-
camo-nos verticalmente até certo ponto. (218-125, 14/07/1991) 
 
O Mundo Espiritual está dividido em dois: o mundo satânico e o mundo de 
Deus. Se assentarmos um caminho que capacite as pessoas a rapidamente 
saírem do Mundo Espiritual satânico e irem para o Mundo Espiritual Divino 
de bondade, então a situação na Terra será naturalmente resolvida. Que 
tipo de caminho será este? Caso tenhamos um método secreto para capaci-
tar a transferência de todos os indivíduos, famílias, tribos e nações satâni-
cas para o lado celestial, este caminho será possível. Quando o tempo para 
isto chegar no Mundo Espiritual, isto será refletido no mundo físico e portan-
to, como resultado, todas as transformações ocorrerão rapidamente e o 
mundo físico será elevado para o mundo de Deus. (134-15, 01/01/1985) 
 
Não é possível-se ter um entendimento apropriado quanto ao Mundo Espiri-
tual sem se observar o quadro geral de como ele se desenvolve, age e se 
relaciona com o mundo terreno. O Mundo Espiritual pode ser divido em dois 
mundos: o mau Mundo Espiritual e o bom Mundo Espiritual. Este é um 
mundo que realmente existe apesar das pessoas na Terra não o percebe-
rem. (134-9, 01/01/1985) 
 
O Mundo Espiritual até o presente tem carregado inúmeras obras na corren-
te principal da história da religião. Entretanto, as pessoas espirituais não 
podem vir até a Terra conforme bem entendam para aqui trabalharem. Elas 
estão impedidas de fazerem isto. A menos que uma ponte seja construída 
via religião, apenas umas poucas pessoas especiais podem retornar para a 
Terra. Mesmo entre o judaísmo, facções foram criadas. Quando eles des-
cem do Mundo Espiritual, não conseguem vir em uma linha reta. Quando 
uma facção diferente do judaísmo oferece condições de devoção, a corrente 
principal do judaísmo no Mundo Espiritual se move indo para frente e para 
trás.  
Assim, dentre os que estão no Mundo Espiritual, apenas os que estão de 
acordo com esta linha direta do judaísmo podem descer. Caso contrário, 
eles não poderão vir e co-operar através do processo da “ressurreição da 
volta”. Eventualmente as pessoas da Terra acabarão indo também para o 
Mundo Espiritual. E uma vez que tenham ido para o Mundo Espiritual, caso 
desejem descer para a próxima geração, terão que seguir os mesmo princí-
pios. Do mesmo modo, apenas algumas poucas pessoas especiais serão 
capazes de assim fazerem. (102-29, 19/11/1978) 
 
No Mundo Espiritual os muros estão ficando cada vez mais numerosos, 
tornando-o cada vez mais complicado. As próximas gerações por fim irão 
todas para o Mundo Espiritual. Conseqüentemente, estes muros estão se 
tornando cada vez maiores. Há muros por todas as partes. Estamos agora 
na era global. Imaginem o quão complicado é isto. Pensem sobre quantas 
vezes terão que rodar e rodar para encontrarem um indivíduo que faça parte 
desta corrente principal da história religiosa desenvolvida pelo Mundo 
Espiritual. Quando o tempo chegar, todos os muros deverão ser quebrados. 
Estamos criando os caminhos tanto para que se possa vir do Mundo Espiri-
tual como para se ir para lá. É isto que a Igreja da Unificação está fazendo. 
(102-29, 19/11/1978) 
 
No progresso do rumar para a esfera ideal de bondade, o mundo original do 
ideal de Deus, para onde os seres humanos originais podem ir, bons espíri-
tos estão para conduzi-los até esta esfera, enquanto maus espíritos estão 
bloqueando este caminho.O mau Mundo Espiritual e o mundo do mau na 
Terra, estão constantemente conectados. Eles estão em constante comuni-
cação. Bons espíritos são os que foram criticados e perseguidos no mundo 
do mal. Eles são os espíritos dos que foram íntegros e religiosos. (134-9, 
01/01/1985) 
 
Bons e maus espíritos estão lutando uns contra os outros no Mundo Espiri-
tual. Naquele mundo também há uma batalha acontecendo. A batalha é que 
os bons espíritos estão tentando guiar os maus espíritos para levá-los para 
bons lugares enquanto maus espíritos estão fazendo tudo o que podem 
para impedir os bons espíritos de se elevarem para bons lugares. Os maus 
espíritos estão unidos centrados em satanás, e as pessoas que hoje vivem 
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sobre a face da Terra estão vivendo sob o governo destes maus espíritos. 
Qual o porquê disto? Até agora, todos os antepassados quer fossem bons 
ou maus espíritos, foram todos para o Mundo Espiritual. Os bons espíritos 
estão colocados do lado do bem não porque fossem completamente bons 
de acordo com ponto de vista de Deus, mas sim porque na Terra, eles 
estabeleceram mais condições de sacrifício em função de se separarem da 
influência satânica. (134-9, 01/01/1985) 
 
No outro mundo, uma vez que há toda sorte de pessoas em um lugar, 
incluindo assassinos e vítimas de assassinato, eles lutam com facas e 
praticam vinganças. Por isso, há incontáveis muros fazendo bloqueios. Por 
isso, algumas vezes os maus espíritos vão até os filhos de seus inimigos e 
fazem com que sofram acidentes trazendo-os para o Mundo Espiritual. Tais 
coisas acontecem. Tudo isto deve ser resolvido. Em prol de se ter a solução, 
tais coisas devem ser resolvidas primeiro no mundo físico. Para que se 
resolvam, algo melhor deve ser dado. Tais situações não serão resolvidas a 
menos que se dê algo que seja melhor do que o que possa ser conseguido 
através da morte, algo que seja melhor do que o que foi criado através da 
inimizade. (191-205, 24/06/1989)  
 
Foi um fato lamentável Jesus ter morrido na cruz nesta Terra, e após a 
morte, ele ficou por 3 dias no inferno. Isto foi um teste. A morte é o maior de 
todos os medos do ser humano, porém ir para o inferno era o maior de 
todos os medos de Jesus. Assim sendo, Jesus no inferno tornou-se o 
mestre do medo ou mestre da felicidade? O fato de Jesus ter ido para o 
inferno por três dias foi uma provação para que ele superasse e sobrepuja-
se o sofrimento e a agonia. (34-144, 30/08/1970) 
 
Através do quê o Mundo Espiritual e Deus podem ser libertados? Os ante-
passados humanos criaram relações complicadas. Eles geraram o caos no 
Mundo Espiritual. Portanto, os descendentes deles devem agora compensar 
os erros cometidos por eles. Caso se deseje ser um filho de piedade filial, é 
necessário o pagamento dos débitos adquiridos pelos pais. Sob esta luz, 
temos que criar um movimento que desmorone todos os muros que cercei-
am os antepassados no Mundo Espiritual. Ao se fazer isto, seus antepassa-
dos virão até vocês e os ensinarão. Isto parece ser um sonho mas é uma 
realidade. (191-205, 24/06/1989) 
 


3.2. A Situação das Pessoas no Mundo Espiritual 
O mundo físico é o palco de atuação de satanás enquanto que o Mundo 
Espiritual tem sido o palco de atuação de Deus. Estes dois têm sempre se 
entrecruzado. É um fato inegável que isto tem permanecido como uma 
condição de ressentimento nas eras da providência de restauração. Eles 
não deveriam se entrecruzar confrontando-se. A esfera da mente centrada 
em Deus e a esfera do corpo que é governada por Deus, devem ser prepa-
radas. O fundamento padrão para a unificação é estabelecido a partir do 
como em nossas vidas diárias nós praticamos e desenvolvemos isto. (45-
213, 01/07/1971) 
 
Para que a Igreja da Unificação atinja a unidade neste mundo, primeiramen-
te, ela deve unificar o Mundo Espiritual. Vocês conhecem o Mundo Espiritu-
al? Nossos membros na Unificação precisam entender o Mundo Espiritual e 
unificá-lo. Vocês pensam que será fácil unificá-lo? Sem a unificação do 
Mundo Espiritual, não haverá a unificação do mundo físico.  
Hoje em dia, lutar neste mundo físico é algo verdadeiramente difícil, não é 
mesmo? Entretanto, a luta no Mundo Espiritual é mais difícil do que a luta 
no mundo físico. Pensando acerca disto, os nossos membros da Igreja da 
Unificação de hoje não devem abrir suas bocas para falar o adjetivo - “difícil”. 
(153-56, 18/10/1963) 
 
No processo de busca do ideal, através do quê as coisas espirituais e as 
coisas físicas se tornarão unidas? O Mundo Espiritual é o “mundo do espíri-
to” e o mundo físico é o “mundo do corpo”, assim sendo, em prol de se 
unirem, as coisas devem funcionar às avessas.  
Isto não funcionará se cada um quiser manter apenas o que tem consigo. 
Apenas quando tudo que um possui é dado para o outro, o outro se aproxi-
mará e se sentirá no dever de dar tudo de si também. Isto significa ir para a 
posição que foi perdida. (147-97, 31/08/1968) 
 
Para que no futuro os mundos espiritual e físico sejam conectados, primei-
ramente será necessário a consciência de uma “visão mundial” e de uma 
ideologia de unificação e então ter-se a disposição de submeter-se de boa 
vontade à trilha do sofrimento em busca de encontrarmos uma saída em 


nível mundial. Fazendo isso, o Mundo Espiritual e o mundo físico automati-
camente se tornarão um e a partir disto será gerada a unificação. Será 
determinada então a direção do caminho para a unificação. (29-285, 
11/03/1970) 
 
É possível a unificação do mundo físico antes do Mundo Espiritual ser 
unificado? É impossível. Isto é uma regra. Por esta razão, é que o Verdadei-
ro Pai em prol de unificar o Mundo Espiritual, tem “esquartejado” os mem-
bros da Igreja da Unificação que estão no mundo físico, “batendo” severa e 
impiedosamente neles. Fazendo isto, não há como o Mundo Espiritual não 
vir a ajudá-los.  
Quanto mais entrarem em uma situação miserável, mais intensamente o 
Mundo Espiritual se solidarizará com vocês. Quando descerem à situação 
mais baixa, a esfera do Reino dos Céus emergirá para as 30 milhões de 
pessoas deste povo. Esta esfera irá incluir também até aqueles que esta-
vam no passado destinado a ir para o inferno. (49-109, 09/10/1971) 
 
Este mundo é o mundo do demônio. Este mundo do diabo deve ser recupe-
rado. Os senhores não sabem quando irão morrer, não é mesmo? Todo 
mundo morre. Sem que se estabeleça na Terra o fundamento para que 
livremente o vale da morte seja superado, o Reino dos Céus na Terra não 
pode ser criado. Sem o Reino dos Céus na Terra, o Reino dos Céus no 
Mundo Espiritual não pode ser estabelecido. Isto deve ser preparado de 
forma a que mesmo após terem ido para o Mundo Espiritual possam vir 
para esta Terra conforme queiram. Apenas tendo se vivido no Reino dos 
Céus na Terra é que o Reino dos Céus no Mundo Espiritual é estabelecido 
para que possamos lá, viver nele. (146-223, 01/07/1986) 
 
O Mundo Espiritual é um mundo que transcende o mundo material. Ele 
transcende o mundo do conhecimento. Uma vez que ele transcende tam-
bém o tempo e o espaço, ele é um mundo onde a alegria de ontem pode se 
tornar a alegria de hoje e a alegria de hoje pode se tornar a alegria de 
amanhã. Vendo desta maneira, aquele mundo essencial não se move com 
base nas coisas que nós seres humanos, que vivemos hoje neste mundo, 
consideramos importantes e necessárias. O que é importante no Mundo 
Espiritual é o que vem a ser o centro de todo o valor do que vive naquele 
mundo. (141-268, 02/03/1986) 
 
Nós temos que completar a missão das “três eras”. Devemos libertar os 
espíritos que estão no Mundo Espiritual, libertar as pessoas que estão 
vivendo neste mundo pecaminoso de hoje e também libertar disto as gera-
ções futuras. A esfera de libertação destas três eras acontece desta manei-
ra. Isto é uma vasta e gigantesca obra. O que aconteceria se este fato que 
parece com um sonho viesse a acontecer? Seus olhos se arregalariam, 
suas bocas se abririam como se estivessem absortos, suas orelhas se 
ergueriam em espanto e teriam então que inclinar suas cabeças. (28-201, 
11/01/1970) 
 
O Mundo Espiritual é o lugar para onde sem exceção, todas as pessoas que 
vivem na Terra, quer gostem ou não, irão para habitar. Desde os bárbaros 
até os povos civilizados, uma grande diversidade de pessoas de todos os 
tipos será reunida lá, vindas de todas as eras da história. Até agora a histó-
ria tem falhado em ser uma história baseada na paz, na felicidade e no ideal, 
logo, o que tem acontecido com as pessoas que vão para o Mundo Espiritu-
al? Como elas têm sido tratadas? As pessoas que viveram na Terra não 
poderão subitamente mudar quando estiverem no Mundo Espiritual. Não há 
um ditado: “Os hábitos adquiridos com três anos de idade permanecem até 
os oitenta”? É muito difícil mudar a natureza inata. (141-268, 02/03/1968) 
 
Há alguma coisa especialmente diferente quanto às pessoas espirituais no 
Mundo Espiritual quando comparadas com o como as pessoas viveram na 
Terra até os dias atuais? Poderiam eles repentinamente virem a mudar? 
Isto não é possível. O ser humano é colhido exatamente na forma como 
viveu aqui. Todas as pessoas espirituais que estão no Mundo Espiritual, ao 
final das contas, são apenas pessoas que viveram na Terra. Olhando desta 
maneira, o Mundo Espiritual não é diferente do mundo em que as pessoas 
vivem hoje. (141-268, 02/03/1986) 
 
Como é que as coisas se conectam no outro mundo? Mesmo naquele 
mundo acontece o mesmo fato de desejar que o amanhã seja melhor do 
que o dia de hoje. É um senso comum para os seres humanos vivendo na 
Terra desejar que o hoje seja melhor do que o ontem e que o amanhã seja 
melhor ainda do que o hoje.  
Não importando quem você seja, quer seja um oriental ou um ocidental, 
uma pessoa do passado ou do presente, ou ainda do futuro, o desejo co-
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mum é ansiar para o futuro algo melhor do que o que se tem no presente. 
Isto é imutável. Todas as pessoas espirituais no Mundo Espiritual são assim. 
Eles almejam serem melhores no futuro do que são no presente. Eles 
desejam ser melhores do que forma quando viveram suas vidas físicas. 
(141-269, 02/03/1986) 
 


3.3. A Perfeição das Pessoas Espirituais Ocorre Através 
das Pessoas que Vivem na Terra 
Uma vez que o mundo até agora tem sido o mundo de satanás, as pessoas 
más têm tomado a frente em liderar as nações. As pessoas boas entretanto, 
têm estado no lado oposto disto. Não obstante, o mundo angélico tem vindo 
até os descendentes de antepassados com boas realizações, e tentam 
cooperar com eles. As pessoas à quem eles descem e tentam cooperar não 
são pessoas em posições elevadas. Compreendendo isto, que estas são 
pessoas que não estão em posições elevadas, não devemos considerar 
apenas as pessoas que estão nos altos níveis da sociedade. (286-194, 
11/08/1997) 
 
Tem sido o mesmo comigo. Após exaustivamente viajar ao redor do mundo 
durante toda minha vida, não há nada que tenha sobrado ao retornar para 
casa. Sendo este o caso, o que plantei nas pessoas foi o coração crescente 
de ansiarem por me ver, o qual cresce em contrapartida aos dias e noites e 
às mudanças de estações. Seja qual for a nação para onde forem, se 
viverem com um coração de profunda afeição, com um coração de genuíno 
amor para com suas redondezas, os anjos poderão vir e ajudar-lhes, os 
bons antepassados virão e farão do lugar um parque de diversões que não 
tem nada ver com a Queda, como um “Cabo da Boa Esperança”.  
Os espíritos no Mundo Espiritual não podem vir à Terra sempre. Dentre as 
quatro estações há uma que se conforma com os portões da mente deles. 
Até mesmo seus amigos têm momentos que estão bem e momentos de 
insatisfação. Se as portas do coração entram em concordância, os espíritos 
vem até a Terra e cooperam. (283-291, 13/04/1997) 
 
A corrente principal da religião não segue através da esfera do povo israeli-
ta. Ela vem seguindo através de mudanças em sua corrente principal. A 
corrente principal da religião foi operada através da ressurreição da volta 
com a cooperação destes espíritos, porém doravante, uma vez que a com-
pleta autoridade da esfera da principal corrente religiosa foi revelada, seus 
antepassados irão se unir com os que acreditam na Igreja da Unificação. Já 
que seus antepassados nasceram antes de vocês, eles são como os anjos 
no Céu, que da mesma maneira foram criados antes. Uma vez que estamos 
numa posição similar à de Adão, a regra fundamental é, ter seus antepas-
sados que naturalmente permanecem em uma posição celestial, apoiando 
os descendentes que estão nas posições de Adão e Eva. É simples.  
Entretanto, isto deve ser cultivado na Terra. Isto não é feito no Mundo 
Espiritual. É pré-suposto que cultivem suas esferas de coração aqui na 
Terra. (140-200, 09/02/1986) 
 
No passado, o anjo que guardava e protegia Adão e Eva cometeu o ato de 
fazê-los cair, mas nossos antepassados não desejaram fazer isto conosco. 
Os descendentes são todos filhos e filhas do arcanjo. A partir desta posição, 
seus próprios antepassados vem e se tornam um fundamento de apoio, 
para que vivam de forma a não criarem condições de acusação para eles no 
Mundo Espiritual. Isto vem das regras do princípio. É viver de acordo com 
as regras do princípio. Vocês têm que praticar isto em suas vidas.Se assim 
o fizerem, o Mundo Espiritual irá ajudá-los e vocês seguramente prospera-
rão. A solução depende do como praticam isto em suas vidas. (145-116, 
30/04/1986) 
 
Já que nos encontramos temos que chegar a uma conclusão. Com base no 
quê? Com base no viver conforme Deus deseja, centrados na questão de 
se a Coréia irá viver ou morrer. Esta é a vontade de seus antepassados 
para com este povo. É a Vontade de Deus; é o desejo das 40 milhões de 
pessoas deste povo e será o desejo de nossas gerações futuras.  
Caso falhem com suas responsabilidades neste ponto histórico, não serão 
capazes de evitar a reprovação por parte de todos seus antepassados, por 
parte de todas as pessoas que vivem hoje, e por parte dos seus descenden-
tes vindouros. Vocês estão em uma posição mais séria do que qualquer um 
de seus antepassados, do que qualquer pessoa vivendo neste tempo, e do 
que qualquer um dos seus descendentes no futuro. Eu vivo cada um dos 
meus dias com esta filosofia. Uma vez que vivo com esta filosofia de vida, e 
me debato em minhas lutas, Deus me auxilia. Por que isto está acontecen-
do, meus oponentes perecerão. Não há exceções. Eles estão encurralados 


em um canto. Eu os empurrei para lá pensando: “Ou eu, ou eles”. (138-335, 
24/01/1986) 
 
Não importa o quão diferentes e variadas sejam as esferas culturais, se as 
pessoas entenderem que a origem que conecta a vida e o amor é única, 
será importante terem o conceito de: “Nós somos absolutamente um”. Este 
conceito de que as pessoas são absolutamente uma só é importante. Japo-
neses, coreanos, chineses e ocidentais são todos da mesma origem. Há 
apenas uma única origem para as pessoas que estão vivendo na Terra hoje 
e para os muitos espíritos que estão no Mundo Espiritual. Todos estes que 
estão na Terra irão finalmente partir e então habitarão o Mundo Espiritual. 
(192-257, 09/07/1989) 
 
Já que até mesmo os portões do inferno estão abertos para a trilha que 
sobe até o mundo celestial, vocês devem receber educação e .... Seus 
próprios pais e avós são arcanjos não é mesmo? Porém eles não são mais 
os anjos que trouxeram a ruína para o lado celeste. Eles estão assumindo a 
missão de anjos que arruínam o mundo decaído, anjos do lado celestial que 
de acordo as leis da restauração por indenização, não mais permanecem na 
posição de destruírem o Céu, mas sim, permanecem na posição de se 
oporem ao passado. Através disto, eles cooperarão com seus descendentes 
que são para eles como figuras tipo Adão. Tal fenômeno ocorrerá quando 
os espíritos no Mundo Espiritual cooperarem. Através disto, estes espíritos 
poderão progredir conjuntamente com as pessoas na Terra. (164-276, 
17/05/1987) 
 
Em prol de serem libertados da presente situação em que estão, sem ser 
através das pessoas na Terra, as pessoas espirituais não podem ficar 
isentas de dor. Já que não conseguem se livrar de seus pecados, eles 
sempre buscam pelos lugares em que costumavam viver na Terra. Eles vão 
de encontro aos de seus parentescos ou aos que têm alguma relação com 
eles, e continuamente enviam-lhes sinais. (293-249, 01/06/1998) 
 
Depois que vocês forem para o Mundo Espiritual, deverão ser capazes de 
poder voltar. Sem estabelecer o Reino do Céu na Terra, vocês não podem 
vir à Terra de maneira alguma. Este não é um devaneio. Isto realmente 
acontece assim. É algo que deve ser feito pela eternidade. Quando nossos 
antepassados foram para o Mundo Espiritual, eles se depararam com suas 
consciências culpadas, incapazes de encontrarem seus caminhos no Mun-
do Espiritual, e então tiveram que vir para o mundo físico e pagar indeniza-
ção outra vez. Todavia, vocês não devem seguir os mesmos passos. Se o 
Princípio Divino é verdade, talvez todos vocês serão dignos de acusação. 
(146-223, 01/07/1986) 
 
A razão porque eu estou guiando vocês para o sofrimento não é devido a 
que lhes odeio mas sim, faço isso porque quero salvá-los. Saibam que faço 
isso porque desejo salvar a todos vocês. Entendendo que lhes faço sofrer 
para lhes dar salvação, deveriam então ser gratos por este sofrimento. 
Desse modo, o mundo do coração celeste, o novo mundo do coração se 
abrirá diante de vocês. Está é a ordem das coisas. Assim, uma vez que 
vocês possuam os laços de coração, poderão voar para qualquer lugar, 
durante o dia ou a noite de acordo com os mandamentos do Céu. Se vocês 
estiverem determinados a assumir suas responsabilidades e a guiarem o 
mundo como uma locomotiva, então o Mundo Espiritual os ajudará. Se 
pensarem desta maneira, com certeza o Mundo Espiritual os auxiliará. (96-
279,13/02/1978) 
 
Senhores! Apreciam a idéia de ir para o Mundo Espiritual? Entre o desejo 
dos senhores de ir para o Mundo Espiritual e o desejo das pessoas espiritu-
ais em retornar para a Terra, qual seria o mais sincero? Sob o ponto de 
vista do Princípio, vocês devem ser mais desejosos, ou o Mundo Espiritual 
deve desejar mais isso? O Mundo Espiritual é o mundo do arcanjo, e este 
mundo é o mundo de Adão e Eva, o mundo dos filhos. Os filhos devem ser 
mais apaixonados do que os servos e não o contrário.  
Assim, os senhores é que são pré-supostos a auxiliar o Mundo Espiritual ou 
o Mundo Espiritual é que é pré-suposto a colaborar com os senhores? As 
pessoas espirituais estão esperando para colaborar mas por que elas estão 
esperando? Elas irão ajudá-los a construir o Reino dos Céus na Terra ou 
cooperarão para que possam comer e viver bem com conforto? Elas colabo-
rarão com a construção do Reino dos Céus na Terra. (161-227, 15/02/1987) 
 
No Mundo Espiritual, há bons espíritos, espíritos intermediários e maus 
espíritos. Eles permanecem nos 3 estágios de formação, crescimento e 
aperfeiçoamento. Por serem conectados ao terceiro curso e 7 anos, surgirá 
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o caminho para os bons espíritos serem capazes de se comunicarem com a 
Terra. Isto é inevitável.  
Uma vez que os estágios de formação e crescimento estão sob o domínio 
de satanás, os maus espíritos que estão em meio ao território de influência 
do mal, exerceram um papel de liderança, e pessoas más dominaram o 
mundo todo. A partir de agora, porém, os espíritos começam a ser substitu-
ídos. O Mundo Espiritual está descendo neste tempo de substituição no 
qual os maus espíritos vêm primeiro. Este tempo de mudança é o tempo de 
se ir para além do estágio de crescimento do Mundo Espiritual intermediário 
e adentrará a esfera bom Mundo Espiritual.  
No tempo desta transição, os bons espíritos subirão junto com as boas 
pessoas e os maus espíritos declinarão junto com as más pessoas. Até 
agora, o bem e o mal estavam em confusão em ascensões e declínios onde 
um trocou de lugar com o outro, porém doravante, é visto que estamos 
entrando em uma era de uma nova dimensão capaz de completamente se 
fazer a separação entre o bem e o mal. (75-193, 05/01/1975) 
 
Assim, você deve se questionar, se têm um padrão de coração é capaz de 
mobilizar os espíritos no Mundo Espiritual, que são desconhecidos para a 
humanidade e fazê-los dar testemunho. O Mundo Espiritual também está 
clamando por este padrão. Uma vez que aquele mundo conhece o coração 
de Deus, se uma pessoa assim faz um apelo na Terra para dar testemunho, 
os espíritos se mobilizarão e colaborarão com as obras feitas na Terra em 
prol do por em prática a ideologia do Reino dos Céus. A razão para as 
pessoas espirituais serem incapacitadas de virem para a Terra, é que esta 
Terra se tornou um muro de lamentações. (4-60, 02/03/1958) 
 
Agora vocês devem orar: “Por favor bons espíritos, de acordo com as 
palavras do Verdadeiro Pai, retornem e guiem seus maus descendentes na 
Terra para que atinjam o Céu através de caloroso abraço!” Está chegando a 
era onde tais ordens serão possíveis de serem dadas. Nós vivemos na era 
na esfera de Adão, e os espíritos vivem na esfera dos anjos. Devido a lei e 
ao princípio de que os anjos devem atender Adão, concluímos apropriada-
mente que eles serão compelidos a nos ajudar. (89-113, 04/10/1976) 
 
Acordando cedo de madrugada, vocês têm que orar derramando lágrimas 
pelas suas vizinhanças, pelas áreas de suas responsabilidades. Este é o 
caminho do coração como também é o caminho para criar os “laços espiri-
tuais”.  
Terão que sentir que quando Deus olha para suas vizinhanças, Ele não 
pode evitar de verter lágrimas por que todas as pessoas nelas estão desti-
nadas ao inferno, e sentirão a si mesmos como se estivessem derramando 
lágrimas no lugar de Deus. Quando alguém entra em ressonância com a 
capacidade de verter lágrimas através do coração de Deus, o Mundo Espiri-
tual é mobilizado. (96-282, 13/02/1978) 
 
Quando derem testemunho, vocês devem continuar testemunhando mesmo 
quando as coisas não estiverem indo bem. É como jogar pedras no mar. 
Vocês devem continuar jogando até as pedras incessantemente encherem 
o mar e emergirem, formando uma montanha. Através disto, crescerão em 
coração. Apesar de seus corpos não mudarem, seus corações crescerão. 
(96-282,13/02/1978) 
 
Os 6 mil anos da história até então representaram a história da procura de 
um Adão, e a história da recriação deste Adão. É por isso que vocês tem 
que seguir ao Verdadeiro Pai. Eva não pode ser criada sem que antes 
apareça o Adão. É por isto que apenas um Adão, apenas um único homem 
foi criado. Com o propósito de criar este único homem, a carne e o sangue 
de incontáveis pessoas que apareceram na providência da restauração, 
tiveram que ser utilizadas como matéria-prima.  
A amargura e ressentimento de centenas de milhões de espíritos foram 
somadas e reunidas aqui neste lugar. Somente quando a figura adâmica 
substancial finalmente aparece, é que os mártires que morreram sob seve-
ras perseguições, sentem que suas vidas foram valorosas. Apesar de 
estarem no Mundo Espiritual, eles poderão ser libertados apenas através do 
conectarem-se com as pessoas na Terra. É assim que funciona. Isto não 
pode ser simplesmente um conceito vago. A questão é: como nós podemos 
realizar isto substancialmente. (29-271, 11/03/1970) 
 
Nós temos que seguir adiante sem nos importarmos com o que os outros 
estão fazendo ao nosso lado, quer estejam comendo ou descansando. 
Diante de nós, milhares estão continuamente seguindo adiante. Se lutarmos 
e fizermos grandes esforços para seguir adiante, puxando a corda implaca-
velmente, outras pessoas também ajudarão a puxar a corda junto conosco. 
Entretanto, também sentiremos que muitas pessoas soltarão a corda. É 


como uma maratona. Haverá o primeiro lugar e o segundo lugar. A história 
tem sido assim.  
Durante milhares e milhares de anos até agora, incontáveis pessoas espiri-
tuais também estiveram puxando essa corda. Assim, quando alguém con-
quista o “primeiro lugar” e passa para o outro mundo atingindo o ponto onde 
a corda está amarrada e enleia completamente toda a corda, ambos os 
mundos espiritual e físico serão restaurados. (32-145, 05/07/1970)  
 


3.4. Cooperação do Mundo Espiritual e a Convicção 
Quanto a Ele 
Uma vez que agora, o Mundo Espiritual tem chegado a uma distância 
extremamente pequena de nós, chegou a era em que os bons espíritos irão 
se estabelecer nesta Terra. Eles virão e viverão aqui. Até agora, satanás e 
os maus espíritos dividiram e governaram a Terra. Porém, agora, os bons 
espíritos tomarão a Terra e a dominarão. Para que isto aconteça, os mem-
bros da Igreja da Unificação devem verter lágrimas, suar e sangrar, e ofere-
cer devoção. Nós devemos orar mais fervorosamente e oferecer maior 
devoção do que os Cristãos, Muçulmanos e Budistas fazem. Devem orar 
dizendo: “Com base em vocês, espíritos no Mundo Espiritual, o fundamento 
substancial na Terra foi restaurado, e com base no fundamento espiritual a 
Igreja da Unificação irá marchar adiante através de todas as esferas espiri-
tuais!” (169-10 01/10/1987)  
 
Compreendem que as pessoas que foram para o Mundo Espiritual podem 
receber salvação apenas através de nós? Portanto, se viverem em benefí-
cio deles que já passaram para o Mundo Espiritual, as bênção daquele 
mundo virão até vocês. Caso se tornem pessoas tais que possam viver 
oferecendo indenização e arrependimento para com o Mundo Espiritual, 
então este mundo descerá e estará com vocês. O Mundo Espiritual por 
inteiro se moverá tendo a vocês como centro. Precisam compreender o 
quão importantes são a indenização e o arrependimento. (125-50, 
01/03/1983) 
 
Já que o Mundo Espiritual não tem limites, o território dele é infinito. Não 
obstante, lá, aonde quer que se vá, as pessoas espirituais virão e dirão: “Eu 
colaborei contigo. Quando fostes líder em tal e tal lugar, eu estive lá para 
ajudá-lo”. Eles são todos seus amigos. Eles serão todos seus camaradas da 
mesma era providencial. Como eu expliquei, o Mundo Espiritual deve ser 
mobilizado. Como será possível a criação do Reino dos Céus sem que o 
Mundo Espiritual seja mobilizado? Isto seria impossível.  
Supõem-se que o Reino dos Céus começará a partir de Verdadeiros Pais e 
não de descendentes da Queda. Exatamente como o mundo angélico deu 
seu apoio no tempo da criação de Adão, o Mundo Espiritual deve retornar à 
Terra e apoiar a recriação. Sem que isto seja feito, não será possível a 
construção do Reino dos Céus na Terra. Não é isto o Princípio da Restau-
ração? Isto será generalizadamente reconhecido como verdade tão logo 
seja visível através dos resultados. Assim, o quão contente estará o Mundo 
Espiritual com relação a mim? (162-114, 30/03/1987)  
 
Se seguirem adiante com forte convicção, seus antepassados pressionarão 
suas mães ou quaisquer outros parentes que façam oposição a vocês, 
imobilizando-os e impedindo-os de abrirem suas bocas. Os antepassados 
dirão: “Escutem-nos!” Por que será assim? É porque os maus espíritos 
decaídos bateram em retirada e vocês estão sobre o fundamento dos 
Verdadeiros Pais de terem empurrado satanás para fora do nível global. Os 
Verdadeiros Pais estão conectados com o fundamento nacional, e basea-
dos em seus fundamentos tribais, poderão estar relacionados com a posi-
ção dos pais da esfera de bondade. Conseqüentemente, os maus espíritos 
retrocederam e todos os seus antepassados do Mundo Espiritual tipo arcan-
jo irão colaborar com vocês. (184-91, 19/03/1989) 
 
Até mesmo seus antepassados no Mundo Espiritual olharão para baixo e 
desejarão vir para a Terra com a vontade de colaborar com seus descen-
dentes dos quais sentem orgulho. É por isto que muitos de seus antepassa-
dos descem para estar com vocês. Esta é a esfera religiosa baseada em 
tribos e nos parentes que transcendem as denominações. Vocês compre-
endem? Seus antepassados estão desejosos em seguir a vocês depositan-
do confiança e amor em vocês. É por isso que eles querem devotar a si 
mesmo em apoiá-los. (189-278, 01/05/1989) 
 
Nos dias de hoje, se alguém na Terra entra para a Igreja da Unificação e faz 
orações, uma semana depois, seus antepassados lhe aparecem e lhe 
ensinam. Já atingimos este ponto. Isto significa que as religiões até agora, 
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pavimentaram o caminho para o domínio global e prepararam o solo para o 
caminho espiritual vertical pelas vias dos laços de coração. Uma vez que o 
Movimento da Unificação alargou horizontalmente seu domínio para o nível 
global, conectando-o até os confins do mundo, esta Era tornou-se o tempo 
em que os antepassados no Mundo Espiritual podem finalmente descer 
para a Terra e dar apoio para suas tribos. O “Lar-Igreja” é o fundamento 
miniaturizado deste domínio global.  
Então o que acontece com os bons espíritos? No passado eles vieram, 
ofereceram seu apoio e se foram. Porém agora, eles irão fixar domicílio na 
Terra. Tal Era está chegando. Eles irão se estabelecer, compreendem? 
Compreendem o que é “fixar domicílio” (Jeong-joo)? Quando digo “Jeong-
joo” (fixar domicílio, povoamento) não me refiro a minha Terra Natal que 
também se chama “Jeong-joo”. Estou dizendo que entramos na Era onde os 
bons espíritos no Mundo Espiritual poderão finalmente fixar seus domicílios 
e então viverem na Terra. Vocês entraram para a Igreja da Unificação e 
estão realizando atividades e assim os seus bons antepassados irão viver 
junto de vocês e apoiá-los. É por isso que a restauração de suas tribos será 
possível. (163-301, 01/05/1987) 
 
Apesar de termos entrado na era global, vocês ainda têm uma posição 
individual a qual é conectada com os santos mais elevados do Mundo 
Espiritual. Assim, se forem pessoas que tenham uma mente predisposta a 
manter tal padrão de coração, herdarão o fundamento espiritual que os 
capacitará receber incomensurável assistência, aonde quer que estejam e 
seja lá o que necessitem. Este é o por que de com base nas presentes 
atividades da Igreja da Unificação na Terra, os espíritos dos patriotas de 
cada nação tem construído um fundamento de proteção no Mundo Espiritual, 
e têm agora descido para a Terra em prol de fixarem domicílio aqui.  
Quando consideramos as campanhas militares do passado, não morreram 
nelas dezenas ou centenas de milhares de pessoas mais do que a popula-
ção atual das suas nações, tentando defender o país? Eles agora estão 
descendo para a Terra para montarem acampamento e esperando pela 
expansão da operações. Portanto, todos os missionários devem iniciar um 
movimento nacional, uma mobilização total, e estarem prontos a fazerem 
sacrifícios representando tanto o mundo físico como o Mundo Espiritual. Os 
espíritos virão todos para colaborar tão logo seja dada a voz de comando 
para que todos marchem adiante. (162-108, 30/03/1987) 
 
Já que todas as religiões até agora falharam em conectar os mundos espiri-
tual e físico, o fazer contato com o Mundo Espiritual tem sido possível 
apenas através da harmonização com o seu ritmo e o comprimento de 
ondas verticalmente oferecendo devoções espirituais. Porém, agora entra-
mos no próprio canal de emissão. Estamos numa posição similar a um 
diafragma, não a onda por si mesma mas sim um transmissor de ondas. 
Escolhendo as freqüências nas casas das dezenas de hertz ou em kilo-
hertz ou até em ondas curtas, podem ser enviadas ondas eletromagnéticas 
de todos os diferentes tipos de comprimentos.  
Por termos a emissora, então caso digamos: “Que venham todos os ante-
passados do Mundo Espiritual para nos apoiar. Ó bons antepassados por 
favor venham para colaborar! Tal tipo de vibração é necessária!” então eles 
virão instantaneamente... Indivíduos e famílias podem ser mobilizados 
apenas por chamá-los. Os antepassados podem ser mobilizados e virem 
para a Terra já que esta Terra tornou-se como uma alpondras que permite a 
eles conectarem-se com as esferas de suas tribos, povos e com o mundo. 
Quando este fenômeno ocorre, seu corpo, que estava tentando ir em uma 
determinada direção, irá dar meia volta e involuntariamente se dirigir para o 
sentido contrário.  
Se duas pessoas espirituais vêm e pegam uma pessoa e a empurram para 
outro lado sem que a própria pessoa saiba o que está acontecendo, neste 
caso ela achará que algo diferente está ocorrendo? Ela sentirá que está 
indo por sua própria vontade. Os senhores acreditam nisto? Isto não é uma 
confabulação teórica. É uma teoria lógica. (162-103, 30/03/1987)  
 
Quando a Igreja da Unificação se mobiliza, Maomé colabora, os represen-
tantes do Confucionismo, do Budismo todos colaboram, e até Deus também 
colabora. Isto é lógico. Logo cada um de vocês deve ter orgulho do fato de 
estarem se mobilizando como representantes da humanidade, do Mundo 
Espiritual e de Deus, recebendo o apoio de todos eles. (162-15, 15/03/1987) 
 
A razão pela qual o Mundo Espiritual não pode apoiar ou colaborar com os 
Verdadeiros Pais até agora, é devido à posição de pais perfeitos terem uma 
posição que não podem receber a cooperação do Mundo Espiritual decaído. 
Originalmente o Princípio não é assim? A posição de pais perfeitos deve ser 
apoiada por Deus e pelo arcanjo não decaído. Não importa quão numerosos 
os espíritos do domínio satânico sejam, eles estão numa posição que os 


impede de poder apoiar os Verdadeiros Pais. Uma vez que os espíritos que 
estão no Mundo Espiritual agora, não foram nascidos de Verdadeiros Pais 
mas sim de falsos pais, eles não podem servir aos Verdadeiros Pais.  
Porém, através do indenizar todas as falhas do arcanjo, eles poderão servir 
e apoiar o quanto desejem numa posição de filhos, que é então a posição 
do Adão e Eva ainda em crescimento. Desta maneira, através da coopera-
ção do Mundo Espiritual, o mundo decaído irá gradualmente, num futuro 
próximo, esmigalhar-se e colapsar. (146-312, 20/07/1986) 
 


3.5. Os Espíritos Perambulantes 
Os senhores sabem o quão grande é o Mundo Espiritual? Já tentaram 
imaginar o quão grande é a população do Mundo Espiritual? Segundo o que 
as pessoas que se comunicam como Mundo Espiritual estão falando atual-
mente, há cerca de 3320 espíritos que estão aderidos circulando junto a 
cada pessoa. Se pensarmos que no nosso lado também temos este número 
de pessoas junto a cada um de nós, vocês acham que venceremos ou 
seremos derrotados pelo mundo? (86-193, 28/03/1976) 
 
Considerando que as pessoas não vivem mais do que 100 anos, dos 6 
bilhões de pessoas que vivem hoje na Terra, 50 milhões vão para o Mundo 
Espiritual a cada ano. Elas vão todas para o inferno. O que nós podemos 
fazer sobre isto? Deus quer colher para o Seu lado o que satanás semeou, 
mas quanto mais demorar pior ficará a situação. Até agora, nos últimos 40 
anos, quantos foram para o inferno? Bilhões foram para lá. Isto é sério. 
Quando eu for para o Mundo Espiritual e eles disserem: “Quando você 
estava vivo na Terra, você cumpriu a sua responsabilidade em relação a 
nós?” O que eu poderia responder para eles? Nós devemos, pelo menos, 
cumprir nossa responsabilidade em coração. Quando falamos para os 
membros, pelo menos em coração, nós estamos cumprindo parte de nossa 
responsabilidade. Se nos movermos com a determinação de assumir a 
nossa responsabilidade para o futuro, eles dirão: “Você é uma pessoa 
incrível. Você preocupou-se conosco”. (205-355, 02/10/1990) 
 
Atualmente, 60 mil pessoas por dia e 20 milhões de pessoas por ano mor-
rem de fome ao redor do mundo. Quando os pais, os irmãos e irmãs, e os 
filhos e filhas dos mortos os vêem, seus corações se enchem de dor e de 
lágrimas. Se os que são chamados de Verdadeiros Pais não simpatizarem 
com eles e não prepararem um meio para resgatá-los, eles serão acusados 
por seus contemporâneos. (205-355, 02/10/1990) 
 
As pessoas mais miseráveis do que as famintas, são aquelas que negam a 
Deus. Isto é porque os que estão passando fome ainda terão garantido um 
certo nível no outro mundo de acordo com os méritos de suas boas inten-
ções, mas os ateístas não terão nenhuma posição porque eles negaram o 
Mundo Espiritual. Eles perambularão pelo Mundo Espiritual como nuvens. 
Eles se tornam espíritos perambulantes. Da mesma forma que as nuvens, 
que se juntam e produzem a chuva, eles se juntam e criam, más influências. 
Eles todos vão para o inferno e sofrerão dor no inferno. Apesar de conhecer 
tudo isto claramente, eu tenho que salvá-los. Este é o motivo por que eu 
estou fazendo estas obras. (205-355, 02/10/1990) 
 


Seção 4. Os Antepassados e Nós 


4.1. Nós Somos os Fruto de Nossos Antepassados 
Todos vocês usam as faces dos seus antepassados e são o corpo ressusci-
tado deles na história. Quão longa é a história? Sabe-se que tem centenas 
de milhares de anos. O longo curso da história teve eventualmente como 
objetivo criar uma pessoa, você. Para criar uma tal pessoa, por exemplo, da 
família Kim, inúmeros antepassados nasceram e morreram. Conseqüente-
mente, nós somos os frutos da história humana. 
Quando eu olho para o rosto de alguém, normalmente eu posso sentir se 
aquela pessoa tem bons ou maus antepassados. Algumas pessoas têm 
bons antepassados e recebem bênçãos, enquanto outros têm maus ante-
passados e sofrem todo o tempo. Tais pessoas sofrerão terrivelmente 
quando forem dar testemunho em seus lugares de missão. (37-144, 
23/12/1970)  
 
Se vocês ajustarem seus passos com a Igreja da Unificação mantendo este 
padrão, os bons espíritos e os antepassados que têm se movido junto com 
a fortuna da nação, trabalharão para vocês. Sua aparência física pode não 
ser muito agradável, com uma face achatada e orelhas pequenas, mas o 
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Mundo Espiritual vê a todos como filhos sortudos. Seus antepassados de 
dez gerações atrás estão especialmente ansiosos, porque a história da 
restauração é realizada com base nestas 10 gerações. Contudo, quando 
você se torna um mau descendente, seus antepassados de 10 gerações 
julgam e combatem você, causando a sua ruína. (14-20, 19/04/1964) 
 
Da mesma forma que os espíritos dos bons antepassados no tempo de 
Jesus puderam elevar-se do nível do espírito de forma para o nível de 
espírito de vida, no Mundo Espiritual, seus antepassados têm hoje o privilé-
gio especial de retornar através de vocês. Vocês entendem isto? Quando 
vocês entenderem este fato, e se tornarem parte do fundamento vitorioso, 
estarão na posição de terem criado vida. Então, seus antepassados virão 
ajudá-los. Desta maneira, vocês devem tornar-se a base através da qual 
seus antepassados de milhares de gerações possam retornar. (14-22, 
19/04/1964) 
 
Quando se vai para o Mundo Espiritual, incontáveis santos e sábios e 
incontáveis antepassados se encontrarão com vocês para discutirem. Eles 
perguntarão e refletirão perguntando: “De onde você veio? Onde fica a 
Terra? Que país é este?” Quando amigos se reúnem, eles falam sobre tudo 
a respeito do seu passado, não falam? Quando se vai para o Mundo Espiri-
tual, encontra-se o primeiro avô e dezenas de milhares de ancestrais. 
Quando eles lhe falarem com palavras rudes dizendo: “Seu pirralho, como é 
que você viveu?”, você se sentirá bem? Pensem sobre isto. (148-321, 
26/10/1986) 
 
Agora nossos antepassados devem ajudá-los a receber a Bênção. Quanto 
mais eles se opuserem a nós, tanto mais se afundarão no buraco. A fortuna 
celeste está mudando de lado rapidamente. No futuro, eles clamarão por 
terem uma foto dos Verdadeiros Pais pendurada em cada uma das casas. A 
partir do Mundo Espiritual os antepassados das pessoas as advertirão 
quanto a isto. É por isso que os que hasteiam a bandeira da igreja, pendu-
ram a fotos dos Verdadeiros Pais e diariamente a cumprimentam estão 
reavivando a obra de ressuscitar os seus antepassados. (208-154, 
17/11/1990) 
 
Até agora, aqueles que se comunicam com espíritos de baixo nível falaram 
contra a Igreja da Unificação. Mas agora, Buda, Jesus, Confúcio e Maomé 
devem ensinar às pessoas para virem para a Igreja da Unificação, caso 
contrário eles serão julgados pela lei celeste. Por quê? É porque a religião 
que o Rev. Moon prega é a religião dos pais. (208-154, 17/11/1990) 
 
Vocês devem dizer: “Através dos Verdadeiros Pais, nós nos tornamos 
antepassados e herdamos uma nova linhagem, a libertação da tribo e a 
Bênção. Nossa tribo será descendente de Deus eterna e imutavelmente!” 
Quando isto acontecer, vocês completamente abandonarão satanás. Por-
tanto, a Igreja da Unificação autoriza o culto aos antepassados.  
O Cristianismo permite o culto aos antepassados? A Igreja da Unificação 
tem que estabelecer essa tradição. Esta não é uma tradição secular. Ela 
construirá um território real onde nós poderemos eternamente servir aos 
antepassados celestes, aos clãs e aos messias tribais da corrente principal 
da providência. Será uma Terra onde poderemos servir ao rei e cantar 
cânticos de paz eternamente. Vocês, suas famílias e suas tribos poderão 
entrar no Reino do Céu diretamente apenas depois de terem vivido em tal 
país. (220-222, 19/10/1991)  
 
Se vocês se conectarem com Mundo Espiritual através da oração, saberão 
que os espíritos estão trabalhando com muito esforço para trazerem seus 
descendentes para perto do Céu. Porém aqui na Terra, as pessoas algumas 
vezes praguejam seus antepassados e busca viver bem por si mesmas 
egoisticamente. (22-330, 11/05/1969) 
 
Em prol de serem libertados da presente situação em que estão, sem que 
vão através das pessoas na Terra, as pessoas espirituais não podem ficar 
isentas de dor. Já que não conseguem se livrar se seus pecados, eles 
sempre buscam pelos lugares em que costumavam viver na Terra. Eles vão 
de encontro aos de seus parentescos ou aos que têm alguma relação com 
eles, e continuamente enviam-lhes sinais. (293-249, 01/06/1998) 
 


4.2. Nós Fazemos a Salvação dos Antepassados  
Nesta casa, onde nossos antepassados viveram e onde meus avós e eu 
nascemos, se eu deixar aqui um exemplo de amor maior do que aquele dos 
meus bisavós, este amor brilhará intensamente e será elevado ao Céu. 


Uma luz com centenas, milhares ou milhões de volts brilhará. E esta luz irá 
subindo de antepassado para antepassado. Ela subirá através dos antepas-
sados até o Mundo Espiritual centrado em Deus. Este Céu é o nosso lar 
original. Não é Deus o nosso Pai original? (213-190, 20/01/1991) 
 
No outro mundo, todos os seus antepassados estão lhes observando. 
Vocês não têm aonde se esconder. Os antepassados estão vendo tudo. 
Quando forem para o Mundo Espiritual, poderão ver através de muros 
poderão ver até mesmo a Terra inteira. Somos destinados a ir para lá e 
vivermos em tal mundo eternamente.  
Fomos criados como objetos de amor de Deus, e assim como Deus é 
eterno, Seus objetos de amor devem ser também eternos. Portanto, nós 
somos eternos assim como Deus é eterno. Sem nos tornarmos objetos de 
amor, não haverá vida eterna. (213-196, 20/01/1991) 
 
O Mundo Espiritual está em suas mãos, seus parentes estão em suas mãos 
e não apenas estes, mas até mesmo o país inteiro está em suas mãos. Até 
mesmo a tarefa de estabelecer a correta tradição para os seus descenden-
tes também está nas suas mãos. Vocês devem manter isto em mente. Quer 
cumpram suas tarefas bem ou não, isto determinará se seus antepassados 
e seus parentes serão libertados e se seus descendentes poderão ser o 
povo escolhido para a libertação. (66-76, 17/03/1973) 
 
Vocês devem sempre pensar que estão representando as três eras históri-
cas. Por esta razão, devem compreender que o Mundo Espiritual está em 
suas mãos e que os seus antepassados dependem de sua misericórdia. Se 
juntarem o passado, o presente e o futuro, e também as esferas espiritual e 
física, guiando-os, estes serão atraídos para vocês. Esta missão tem que 
ser realizada. (66-76, 17/03/1973)  
 
O mundo agora está mudando rapidamente. Muitas pessoas más estão 
morrendo em acidentes. Estão morrendo subitamente. Agora não há mais 
indenização. A era chegou em que as decisões são imediatas e a punição 
também. É necessário que aprumem-se. Quem está fazendo isto? Seus 
próprios antepassados estão tratando disto. O diabo não está nos causando 
indenização. O padrão da Bênção que eu tenho dado agora para vocês é 
equivalente para todos. Caso caiam deste padrão quando forem para o 
Mundo Espiritual não poderão evitar de estarem fora dele. Por deverem 
permanecer nesta posição terão que ser levados para o Mundo Espiritual de 
forma a preveni-los de não perderem o padrão. Tal era está chegando. 
Seus antepassados darão a vocês tanto a doença quanto a cura. Eles dirão: 
“Atendam a foto dos Verdadeiros Pais!!!” ( 301-164, 25/01/1999)  
 
Precisam receber a cooperação de seus antepassados com um coração 
fervoroso maior do que o Céu e a Terra. Tudo segue por este método. São 
três gerações. Seus antepassados são a primeira geração, vocês são a 
segunda geração e seus filhos são a terceira geração. Terão que se unir 
com um coração fervoroso para que seus descendentes, a terceira geração 
na Terra, que renascem, possam atingir até os seus pais e antepassados no 
reino celeste. Não é assim que deve ser? (302-39, 18/05/1999) 
 
Até mesmo seus antepassados no Mundo Espiritual olharão para baixo e 
desejarão vir para a Terra com a vontade de colaborarem com seus des-
cendentes dos quais eles sentem orgulho. É por isto que muitos de seus 
antepassados descem para estarem com vocês. Esta é a esfera religiosa 
baseada em tribos e nos parentes que transcende as denominações. Vocês 
compreendem? Seus antepassados estão desejos em seguir a vocês 
depositando confiança e amor em vocês. É por isso que eles querem devo-
tar a si mesmo em apoiá-los. (189-278, 01/05/1989) 
 
Para que a minha própria mãe desça à Terra e dê sua assistência, ela deve 
vir apenas após ter atingido sua posição adequada como minha mãe. É por 
isso que ela veio agora. A ressurreição ocorre através de vocês. Até mes-
mos seus antepassados recebem salvação através de vocês. Por esta 
razão. Eles desejam ativamente apoiá-los. Para tanto, trabalhem duramente 
e sem descansar nas redondezas de onde vivem. (179-25, 15/06/1986) 
 
Uma “regra de ferro” que vocês devem conhecer é que precisam fazer muito 
mais do que qualquer súdito leal, patriota, filho de piedade filial ou ministro 
religioso já alguma vez tenha feito em suas regiões. Se fizerem esforços 
maiores do que o que eles fizeram, eles então irão apoiá-los. Esta é a 
condição. Caso façam isso, permanecerão em um lugar acima da esfera de 
acusação de satanás. Assim sendo, satanás não irá se opor a vocês, e com 
o apoio do Mundo Espiritual, seus antepassados aparecerão para seus 
familiares e parentes e espiritualmente os empurrarão a entrar para a Igreja 
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da Unificação. O que acontecerá será que seus avôs virão para apoiá-los e 
testemunharão para vocês. (179-17, 15/06/1986) 
 
Quando estiverem sentados na privada, o Mundo Espiritual virá e lhes dirá 
“Hei, você deve fazer tal e tal coisa hoje!” ensinando-lhes todo o programa 
do que deve ser feito. Tais coisas maravilhosas estão realmente ocorrendo. 
Portanto, quando vocês estão nas ruas, há muitos casos de pessoas sensí-
veis que são previamente contatadas espiritualmente e acabam encontran-
do vocês. É por isso que precisam receber apoio do Mundo Espiritual. Não 
devem ficar sem o apoio dele.  
Agora seus antepassados irão cooperar com vocês. No mundo da realidade 
não decaída, a perfeição de Adão deveria ser atingida através da proteção 
dos anjos, educando-o, e levando-o até a ocasião da Bênção. Com o Mun-
do Espiritual realizando sua missão original, a esfera arcangélica do Mundo 
Espiritual será restaurada, através disto a realidade terrena será também 
restaurada. O arcanjo causou a Queda humana, não é mesmo? Portanto, 
seus antepassados virão e agirão como bons arcanjos. Através disto, vocês 
permanecerão na posição original do Adão não decaído e poderão vir para 
dentro da realidade do coração de Deus. Uma vez que possam seguir este 
caminho dentro do cerco de cooperação de seus antepassados, não farão 
mais parte da realidade da Queda. Significa estarem em uma realidade 
vitoriosa do coração original, a marcharem rumo a esfera de libertação. 
Desta maneira, poderão ir diretamente para o Reino dos Céus. Isto tudo 
está de acordo com os princípios da restauração por indenização. Não 
estou falando de maneira adequada? (178-133, 01/06/1988) 
 
O Mundo Espiritual irá apoiá-los. Eles reunirão seus parentes, e todos os 
que sejam chegados a vocês e os trarão até vocês. Desta maneira, os 
espíritos no Mundo Espiritual, centrados em Deus, descerão e rodearão 
vocês que estão na posição de Adão. Devido a que os seus bons antepas-
sados os circundarão, eles criarão um ambiente que satanás e o mal não 
possam invadir. Logo, com base neste padrão, vocês herdarão a posição de 
antepassados originais verdadeiros através dos elos de coração. Uma vez 
que isto torna-se como um novo fundamento assentado, centrado no padrão 
de coração, todos os avôs e avós dentre os seus parentes, irão inclinar suas 
cabeças perante vocês. (177-75, 15/05/1988) 
 
Agora, seus antepassados irão apoiá-los. No passado, antepassados maus 
abusaram de seus descendentes, mas agora é o tempo em que os bons 
antepassados podem vir e agir. Portanto, precisam carregar a cruz. Deve 
haver alguém que esteja desejoso em carregar a cruz e pagar indenização 
pela tribo, pelo povo, pela nação e pelo mundo. A esperança da nação e do 
povo deve ser incorporada na era providencial do ideal global, porém até 
agora, os espíritos dos antepassados não puderam permanecer em uma 
posição elevada de influência e foram mantidos cativos nos domínios inferi-
ores.  
Se carregarem a cruz e lutarem para o benefício do mundo, tudo poderá ser 
rapidamente ressuscitado devido a vocês. Então, a partir das pessoas que 
vivem na Terra, um fundamento pode ser assentado de forma a salvar todos 
os antepassados igualmente geração pós geração. Esta é a única maneira 
para que suas tribos sejam libertadas. Vocês entendem o que eu estou 
dizendo? (172-253, 23/01/1988) 
 
&&&Da perspectiva vertical&&&, todos os seus antepassados virão e cons-
truirão uma ponte. Já que seus antepassados estão em uma posição arcan-
gélica, eles cooperarão com a recriação e serão elevados conforme os 
vínculos que tenham com o amor dos Verdadeiros Pais. Já que até mesmo 
os portões do inferno estão abertos para a trilha que sobe até o mundo 
celestial, vocês devem receber educação e .... Seus próprios pais e avós 
são arcanjos não é mesmo? Porém eles não são mais os anjos que trouxe-
ram a ruína para o lado celeste. Eles estão assumindo a missão de anjos 
que destroem o mundo decaído, anjos do lado celestial que de acordo as 
leis da restauração por indenização, não mais permanecem na posição de 
destruírem o Céu, mas sim, permanecem na posição de se oporem ao 
passado. Através disto, eles cooperarão com seus descendentes que são 
para eles como figuras tipo Adão. Tal fenômeno ocorrerá quando os espíri-
tos no Mundo Espiritual cooperarem. Através disto, estes espíritos poderão 
progredir conjuntamente com as pessoas na Terra. (164-276, 17/05/1987) 
 
Bons espíritos e todos os seus antepassados descerão e cooperarão com 
vocês. Não haverá mais situações em que se sentirão aflitos devido às 
pessoas que se opõe à Igreja da Unificação. Agora, mesmo que o mundo 
inteiro crie tumulto suas mentes estarão tranqüilas. Seus corações não 
trepidarão. O que isto significa? Que o tempo já chegou. A atmosfera espiri-
tual má não pode mais nos tocar.  


Quando olharem cuidadosamente para os descendentes de bons antepas-
sados, verão que seus corações são tais que eles gostam de ter vocês indo 
até as casas deles, e quando assim o fazem, eles desejam lhes dar algo 
precioso. Apesar de vocês talvez não serem conscientes quanto a isso, 
quando seus antepassados cooperam e fazem com que ajam através de 
seus sentimentos para ajudarem uma pessoa em necessidade, eles se 
beneficiam disto. Vocês também podem se beneficiar através disto. De 
acordo com o princípio da cooperação entre o mundo angélico e o reino do 
domínio de Adão, neta era de recriação, seus antepassados da esfera 
angélica irão apoiar as vocês que são os descendentes de Adão. Pela 
cooperação no processo de recriação, de certa forma, eles podem crescer 
na presença da Vontade de Deus. (164-308, 17/05/1987) 
 
Mesmo que seus avós tenham falecido, eles podem reviver devido a vocês. 
Seus país e mães podem reviver através de vocês. Devido ao amor verda-
deiro, em com base neste amor, quando digam: “Vivam!”, então suas avós 
aparecerão dizendo: “Sim?” e poderão se encontrar com seus avós e pais 
que já tenham falecido. Saibam que tal caminho é encontrado no amor 
verdadeiro. Seus avôs e avós e todos os seus antepassados estão no 
Mundo Espiritual. Porém quando vocês dizem: “Eu tenho este problemas 
difícil. Ajudem-me!” eles resolverão a questão para vocês imediatamente. 
Vocês estão entrando em tal era. Eles os instruirão.  
Deus é nosso antepassado e nós somos Seus netos. Conseqüentemente, 
quando vocês dizem: “Por favor, permita que seja assim como tenho pedi-
do!” Ele dirá “Sim”. Ele nunca dirá “Não”. Tudo acabará saindo bem com 
Deus. (162-143, 05/04/1987) 
 
Os espíritos no Mundo Espiritual estão se mobilizando de muitas maneiras 
em função de receberem ajuda das pessoas na Terra e virem até seus 
descendentes; Entretanto, uma vez que os descendentes deles não sabem 
como resolver a situação, as circunstâncias familiares começam a declinar, 
seus caminhos começam a ficar difíceis, e os problemas começam a se 
repetir. Os espíritos que são elevados através do apoio das pessoas na 
Terra, movem-se para posições melhores do que as que eles estavam até 
então. Desta maneira, as vidas deles se tornam mais confortáveis e as 
vidas dos seus descendentes na Terra também se tornam mais pacíficas. 
(292-287, 27/04/1998) 
 


4.3. A Família Abençoada e o Culto aos Antepassados 
A Igreja da Unificação permite que se honre os antepassados. Agora a 
igreja deve dar continuidade a esta tradição. No futuro, isto não será feito da 
maneira oposta a como tem sido realizado no mundo secular pelo contrário 
ser centrado nos verdadeiros pais. Isto não é uma tradição secular do 
mundo secular. Servindo o Pai Celestial, o reino celestial e os antepassados 
celestiais, produz-se um domínio real, onde se poderá eternamente atender 
os nossos messias tribais deste ideal central, sendo que isto pode então ser 
transmitido às gerações vindouras. Será uma nação onde podemos servir 
ao rei, e cantar pelo eterno reino de paz e prosperidade. Vocês, seus pais, 
mães, famílias e tribos podem ir diretamente para o Céu, só depois de 
terem vivido em tal nação. (220-221, 19/10/1991) 
 
Seus antepassados vêm até vocês no dia do aniversário de falecimento 
deles. Assim preparem uma mesa de oferta e ofereçam um cerimônia em 
memória à eles. Se fizerem isto em um quarto onde haja uma foto dos 
Verdadeiros Pais, o inclinar-se para seus antepassados não será um peca-
do. Não é um pecado preparar uma mesa de oferta e realizar uma cerimô-
nia em memória aos seus antepassados. (212-100, 02/01/1991) 
 
Vocês deviam ter grande consideração pelo direito de povo escolhido e a 
sua linhagem. O povo escolhido tem o direito à primogenitura. A Coréia é o 
país do primogênito. A finalidade da Coréia se tornar um povo que ama a 
sua genealogia foi transmitir a sua linhagem. Não é errado venerar os seus 
antepassados e realizar cultos em sua memória. No futuro, haverá um 
tempo quando veneraremos os nossos pais mais do que os Confucionistas. 
Entendem o que estou dizendo? (226-277, 09/02/1992) 
 
Se os seus avôs morreram, vocês deviam visitar as suas sepulturas. Devi-
am visitar as suas sepulturas e respeitá-los, tal como se Deus estivesse 
enterrado lá. E, a partir desse dia, vocês devem buscar a redenção do 
ressentimento de não os terem servido em vida. (220-349, 20/10/1991) 
 
O primeiro filho nascido do filho mais velho deve aprofundar as raízes. 
Ninguém pode desenraizar isto. O avô não pode fazer isto, e nem o tio 
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poderá fazê-lo também. É por isto que quando os cultos aos ancestrais são 
realizados, o neto que é filho do filho mais velho está adiante até mesmo do 
seu tio, primo, primo terceiro e até do tio-avô. O filho mais velho senta-se à 
frente. Assim, podemos ver que o povo coreano é assim, que presta impor-
tância à primogenitura do filho mais velho, é devido aos seus antecedentes 
culturais, de venerar aos seus antepassados. É possível que alguém vulgar 
viva com nobreza? Vulgares e nobres fazem algo de um para com o outro? 
Não. Há um ditado que diz que os nobres mesmo que morram de frio não 
fazem fogo com cascas de arroz. Isto é fantástico. (197-340, 20/01/1990) 
 
Havia algum elemento de verdade na proibição do Cristianismo em não se 
realizar culto aos antepassados até o presente. Este rito devia ser oferecido 
a Deus, e ao verdadeiro pai de toda a humanidade. Os antepassados 
idealmente deveriam ser servidos a partir do Céu. Devido à Queda Humana, 
isto tem sido proibido até agora. Na era da restauração, como vocês rece-
beram a Bênção, devem, de agora em diante, assistir aos seus antepassa-
dos. (223-210, 10/11/1991)  
 
Quando o dia para o culto em honra aos antepassados chega, o neto mais 
velho decide o horário do culto. É por isso que vocês podem realizar o 
serviço às cinco da manhã, mesmo que antes tenha sido realizado à uma 
da manhã. Dependendo das circunstâncias, o horário pode ser mudado 
novamente das cinco para as sete da manhã, ou até mesmo, algumas 
vezes, para outra hora. A pessoa que decide isto não é o avô falecido ou o 
antepassado, mas o neto mais velho filho do primogênito. A mesa da ofe-
renda só pode ser servida aos avôs mortos quando eles vêm no tempo 
designado pelo neto mais velho do filho mais velho. Se os avôs não gostam 
do tempo não serão servidos. Não é a Terra o centro? O que é desligado na 
Terra é desligado no Céu. Portanto os dois têm que tornar-se um. (231-168, 
02/06/1992)  
 
Vocês precisam amar e servir seus antepassados. Não é um pecado fazer 
isto. Até mesmo no mundo satânico as pessoas servem os antepassados 
delas. Porém, o Cristianismo não proíbe o culto aos antepassados? Entre-
tanto, no futuro as pessoas terão que servir e servir mais e mais os ante-
passados celestiais. É por isso que a Igreja da Unificação aprova os ritos 
em memória dos antepassados. Os cristãos causam tumulto dizendo: “Ei! 
Isso é idolatria!” não é mesmo? Porém as famílias abençoadas mesmo 
vivendo no mundo decaído, tem a responsabilidade de manterem e transmi-
tirem esta tradição para os seus descendentes. (241-127, 20/12/1992) 
 
A história coreana é verdadeiramente fantástica. Até mesmo o tio do neto 
mais velho apoiaria este “neto mais velho” enquanto o mesmo estivesse 
realizando um culto em memória aos antepassados, não é verdade? Com-
preendam que os antecedentes históricos da Coréia na providência de Deus, 
foram em função de estabelecê-la como o povo “tipo filho mais velho”. 
Compreendendo isto é que se pode ver a supremacia do povo coreano. 
Compreendendo o quão grandioso é o povo coreano os filhos e filhas dos 
senhores não devem ser tímidos. (245-156, 28/02/1993) 
 
Com respeito ao primeiro neto nascido do filho mais velho, até mesmo o avô 
se coloca sob o comando dele quando se realizam os ritos aos antepassa-
dos. O avô deve demonstrar respeito. O fato dos coreanos depositarem 
valor na linhagem do primogênito, como também em suas genealogias, 
ostenta um valor histórico que quebra todos os recordes na providência da 
restauração de Deus. É um fato que nunca poderá ser esquecido por Deus 
por estar profundamente enraizado no coração Dele. (290-09, 02/02/1998) 
 
Não importava quantos filhos Adão tivesse, a nação seria centrada no 
primogênito. Então, com o primogênito na dianteira, seus irmãos irão se 
espalhar em ambos os lados para se tornarem uma tribo e uma nação. Os 
filhos mais velhos seguiriam na sucessão do trono. Na Coréia, a sucessão 
ocorre pelo primeiro neto nascido do filho mais velho. Isto é verdadeiramen-
te incrível. O que é grandioso na Coréia é que ela pode receber as bênçãos 
de Deus devido a ter ostentado a tradição do filho mais velho.  
Quando o neto mais velho do avô, realiza o rito em memória aos antepas-
sados, então os tios-avôs, que são os irmãos mais novos do avô, devem 
atender ao neto como o centro deles no ato de realizarem os ritos para os 
antepassados. É algo notável que eles tenham atendido ao neto mais velho. 
Eles devem ser absolutamente obedientes. (301-189, 26/04/1999) 
 
O povo coreano é assim. Até mesmo os tios-avós tem que ostentar a posi-
ção do neto mais velho nascido do filho mais velho durante os rituais em 
memória aos antepassados. Isto é uma história fantástica. Quando esta 
tradição de primogenitura se relaciona com o mais elevado padrão de 


linhagem, de vida e de amor, então Deus pode tomar isto como o mais 
elevado padrão de Seus desejos. Com base no Céus, este padrão influen-
cia as circunstâncias terrenas, as quais são absorvidas por esta esfera de 
influência. Conseqüentemente, será possível que o Reino dos Céus na 
Terra se desenvolva desta maneira. Isto tudo é lógico. Não é algo fantasio-
so. (301-288, 05/05/1999) 
 
O que vem a ser o caminho do dever de filhos sagrados? “Filhos Sagrado” 
se refere a algo vertical. Isto diz respeito ao conceito de conexão vertical 
com Deus. “Santo” faz referência a horizontal nas quatro direções de norte e 
sul, leste e oeste. Não é assim no Confucionismo? Quando se diz “Cheon” 
(천 天 - Céu), não dá a impressão de que apenas o Filho do Céu pode ter a 
ver com isso? É por isto que é vertical. O que é incrível na etiqueta coreana 
é que até os tios permitem que o filho mais velho do chefe da família dirija 
os rituais aos antepassados. Por que é ele quem faz isto? Porque ele é 
vertical. O que é vertical vem primeiro. (196-320, 12/01/1990) 
 


Seção 5. É Preciso Conhecer o Mundo Espiritual  
Determinei que aquelas pessoas desenvolvessem um projeto, porque 
devido a ciência agora estar altamente avançada, é possível que pesquisem 
uma freqüência que nos possibilite fazer contato com o Mundo Espiritual. A 
atuação do Mundo Espiritual é feita toda por meio de vibrações. Eu os 
instruí que pesquisassem isso devido a que já entramos na era em que a 
existência do Mundo Espiritual pode ser provada cientificamente. Isto pode 
ser feito pela descoberta da freqüência de vibração usada pelos espiritualis-
tas quando eles contatam o Mundo Espiritual. Após eu ter lhes dado uma 
explicação completa quanto ao Mundo Espiritual, os olhos deles se arrega-
laram de surpresa.  
É por isso que ontem eu expliquei a maneira pela qual o processo psicológi-
co está relacionado com os mundos fenomenal e espiritual. É dito que a 
“psiquê” exerce uma “força absoluta”, porém as pessoas sabem apenas 
uma metade do porquê desta questão. A eletricidade é gerada a partir da 
interação entre o positivo e o negativo. Eles não compreendem que o mes-
mo fenômeno ocorre quando a força é manifestada através do círculo de 
relacionamento entre positivo e negativo. Assim sendo, se perscrutarmos 
esta área, um mundo de uma nova dimensão será encontrado... Quando 
entrarmos na era em que o desconhecido “Mundo Espiritual” possa ser 
racionalmente compreendido, a era da religião terá seu fim. Será uma era 
em que as pessoas acreditarão em Deus mesmo que se diga a elas pra que 
não acreditem. Isto é uma grande meta. (134-239, 20/70/1985) 
 


Seção 6. Julgamento 


6.1. Para Deus, Não Existe o Conceito de “Inimigo”  
Por que Deus criou a humanidade? Ele gostaria de ficar sozinho? Estaria 
ele feliz ou se sentido solitário ao estar sozinho? A religião hoje em dia não 
consegue nem sequer responder esta pergunta. Os Cristãos dizem: “Deus é 
o Grande Senhor do Juízo, O Juiz que envia os maus para o inferno e os 
bons para o Céu!” Se Deus for um “chefe de justiça”, estaria Ele qualificado 
para ser bom? Ele seria um Deus assustador! Ninguém desejaria tratar com 
um Deus assim. O que Deus queria se tornar era um Deus de amor verda-
deiro para com a humanidade. (278-197, 24/05/1996) 
 
Não há em Deus a lógica de ser Ele um “Mestre do Juízo”. Se for sustenta-
do o conceito de “revidar ao inimigo”, o mundo ideal de Deus nunca terá seu 
ponto de partida no futuro. É por isto que o conceito de julgamento literal por 
fogo não existe em Deus. Já que Nele não há o conceito de “inimigo”, Ele 
estabeleceu Abel para que levasse Caim à subjugação natural e não pela 
força. (233-228, 01/08/1992) 
 
Mesmo no mundo decaído, se um juiz declara em torno de sua quinta 
sentença de morte, já passa a ter noites terríveis de insônia. Seu Deus 
tivesse julgado milhões ou bilhões de pessoas enviando-as para o inferno, 
estes espíritos que para lá foram ficariam calmos e calados? Eles iriam 
contra este Deus tentado agredi-lo e capturá-lo. Quão terrível seria o sono 
de Deus então? Obviamente que isto não seria dessa forma literal, porém o 
que lhes digo faz sentido. (221-113, 23/10/1991) 
 
Não é possível haver idealismo onde o “Deus onisciente e onipotente” faz 
conforme Ele bem entenda julgamentos enviando apenas os que crêem no 
Cristianismo para Céu e os que assim não fazem para o inferno. O que vem 
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ser chamado de ideal, deve ser algo válido universalmente. Deve ser o 
mesmo em qualquer lugar, a qualquer tempo seja no passado, presente ou 
futuro. A água do mar pode ser dita como ideal por ser capaz de preencher 
até mesmo as maiores profundezas enquanto mantém sua superfície plana. 
Ela não tem mudanças. Quando ocorre mudanças é que surge o “dualismo” 
ou o “trialismo”. (219-39, 25/08/1991) 
 
Deus não pode destruir ninguém. Deus criou através do ideal de amor. 
Deus, que deseja pôr em prática o ideal do amor, não pode proferir julga-
mentos com seu cetro de ferro. Ele não pode fazer isso. Por que? É porque 
Ele criou através do ideal do amor. Portanto, mesmo que este ideal não 
tenha sido realizado, Ele não pode agredir. Caso Ele tivesse deixado uma 
tradição ou o hábito de bater em represália, nunca veria meios de se revol-
ver este problema. Hoje em dia há o termo “é de costume” não é mesmo? 
Sob este prisma, é que o Deus absoluto deve ser capaz de trazer a comple-
ta iluminação e entendimento sem que se faça necessário o bater. (213-11, 
13/01/1991) 
 
Deus em suas lutas, desde os primórdios da história, tem utilizado a estra-
tégia de ser primeiro atacado e então reclamar o que Lhe pertença. Ele não 
pode atacar primeiro. Se for estabelecida a lógica de que Deus pode atacar 
primeiro, então gera-se também a lógica de que Deus estabeleceu as 
regras pelas quais Ele pode julgar. Se dizemos que Deus tem a responsabi-
lidade de julgar o bem e o mal, surge então a lógica de que Deus tem em Si 
mesmo os conceitos de bem e mal. Isto nos levaria ao dualismo. É por esta 
razão que Deus não pode atacar. (242-108, 01/01/1993) 
 
Quando se pergunta para um cristão tradicional: “ O que Deus faz na vida 
Dele?”, eles responderiam: “Ele está sentado em Seu trono em envia as 
pessoas más para o inferno e as pessoas boas para o Céu”. É isto o que 
Deus faz? Senhores! Tentem bancar os juízes na Suprema Corte por um 
período de 5 anos. Conseguiriam fazer isto? Imaginem-se julgando seus 
próprios filhos, decretando sentenças de morte para suas próprias esposas 
ou mães. Seriam capazes de dormir após terem sentenciado seus próprios 
pais ou mães à morte? Quem seria capaz de dar um basta na aflição de que 
aturdiria seus corações? Nem a nação e nem mesmo o mundo inteiro 
seriam capazes de acabar com isso. É uma contradição por si só servir a 
Deus como o mestre de um mundo de paz baixo a tal lógica unilateral que 
põe Deus nesta posição miserável. É por isso que o Cristianismo perece. 
(204-100, 01/07/1990) 
 
Os senhores não conhecem bem quanto ao Mundo Espiritual mas uma vez 
que tenham ido para lá, verão que Deus não está como num tribunal de 
justiça batendo o martelo “tan, tan” e dizendo: “Condenado ao inferno!” 
Absolutamente Ele não poderia ser assim. Poderia Deus ser um Deus assim? 
Poderia Deus, o Pai da humanidade e grande monarca de bondade, ter 
criado o inferno em função de enviar as pessoas para lá? Os que falam 
sobre predestinação e coisas do gênero são loucos. O quão bem vocês 
acham que eu conheço o Mundo Espiritual? Eu sei sobre tudo, até mesmo 
quanto aos segredos de Jesus. É por isso que desvendei todos os segredos 
da Bíblia e criei um sistema de pensamento consistente, com base na 
estrutura bíblica que até então era obscura e desconhecida pelas pessoas. 
Então, de fato, quem é o grande professor? Não é por acaso o Rev. Moon 
que tantos insultos suportou e ainda está aqui diante de vocês? (201-273, 
29/04/1990) 
 
Os Pais não conseguem encontrar felicidade caso seu amado filho caia em 
enfermidade. Se Deus não sente dor em Seu coração devido à condição 
dos seres humanos terem causado a própria ruína e de estarem caindo 
direto para o inferno, mas ao contrário, se compraz dizendo: “Uau! Estão 
tendo o que merecem e agora vão perecer!”, então este tal Deus deveria ser 
atingido por um raio.  
Sendo Ele um Deus ideal que representa a posição de pais, Ele não pode 
permanecer parado vendo estas circunstâncias. Quando pensamos sobre o 
coração escondido dos pais de até mesmo ignorarem as leis da nação em 
função de salvarem seus próprios filhos, reconhecemos que o mesmo 
acontece com Deus.  
Se não fosse por satanás, Deus perdoaria a humanidade e a salvaria, 
entretanto apesar de assim desejar, Ele não pode ver-se livre das acusa-
ções de satanás, e então com tremendo arrependimento, Ele é compelido a 
aceitar tais acusações. Quem compreende a difícil e dolorosa posição de 
Deus? Temos que libertá-Lo desta posição. Para fazer isto, deve haver 
filhos e filhas capazes de confrontarem satanás e salvar os que estão no 
inferno. Sem que isto seja feito, Deus não poderá ser libertado. (210-217, 
23/12/1990) 


 
Como se já não fosse difícil puxar uma carroça, Deus tem tentado nos puxar, 
puxar a humanidade deste mundo pelo caminho contrário. Isto não é uma 
rota comum. Ele está arrastando-nos para o lado contrário. Para nos levar 
para o sentido oposto Ele nos empurra pelo contrário. Os religiosos hoje em 
dia nem sequer sonham que Deus estaria fazendo tais coisas.  
No pensamento cristão e budista, eles pensam que Deus é onisciente e 
onipotente e livre para tomar ou dar a vida, e capaz de decretar julgamento 
dando bênçãos ou punições. Me desculpem! Vendo desta maneira, dentre 
todas as religiões, a Igreja da Unificação ostenta ensinamentos de uma 
dimensão mais elevada. Sem dúvida, é uma religião que se esforça ao 
extremo por encontrar soluções. Logo, é uma religião de uma dimensão 
mais elevada. Nunca até agora, outra religião fora a Igreja da Unificação se 
determinou em libertar Deus. (233-270, 02/08/1992) 
 
Os cristãos hoje dizem que Deus existe como o Mestre do Julgamento que 
profere juízo sobre as injustiças. Poderia um Deus assim estar confortável? 
Alguém aqui já foi juiz antes? Quando um criminoso condenado à morte é 
executado, o juiz também deve estar presente na execução. Não há pesso-
as mais miseráveis do que juízes. Gostariam de ser juízes? Gostariam de 
viver fazendo o quê,sendo juízes? Por quantos dias viveriam em meio a tal 
ambiente de juízo, apesar de terem se tornado homens de autoridade, e 
tendo tudo com que tratem funcionando adequadamente conforme seus 
desejos e logo em seguida ao comando que derem? Após um mês vivendo 
assim, verão que não é assim. Irão detestar isto.  
Até mesmo uma boa comida se torna repugnante caso tenha que comer o 
mesmo prato todos os dias. Até o gás que soltariam após terminarem de 
comê-la se tornaria cada vez pior. O ser humano é pré-suposto a viver de 
acordo com circunstâncias variáveis, em altos e baixos, em frente e na 
retaguarda e direita e esquerda. (199-327, 21/02/1990) 
 
Se perguntarem para Deus: “O que Vós desejais viver fazendo?... Eu sou a 
própria pessoa que fez esta questão e consegui a resposta. Ele não é um 
juiz. Deus não é nem o advogado de defesa e nem o promotor público. Ele 
iria responder: “O que você está perguntando? Eu quero viver inebriado 
pelo amor.” É uma resposta simples. No que Ele desejaria viver envolto? 
Quando alguém está envolto em amor, seus olhos vão para um só lugar, 
seu nariz sente o aroma que circunda este lugar, seus lábios costumeira-
mente falam quanto a este lugar e as orelhas ouvirão no sentido de irem 
para este mesmo lugar, tudo nela vai rumo ao mesmo lugar. O que vem a 
ser este elemento estimulante que nos permite unificar completamente 
nossos cinco sentidos? É o amor. (199-266, 20/02/1990) 
 
O Cristianismo hoje em dia diz que “Deus é o Ser sagrado e onisciente e 
onipotente que está sentado em um trono nos Céus como Mestre do Juízo, 
julgando todos os povos.” No entanto, há alguém que goste de ser um juiz? 
Um juiz após 10 anos trabalhando sério adoece e morre. Ou pior que morrer, 
ele pode cair doente e seguir enfermo em uma cama. Se ele não ficar 
doente após estes 10 anos é por que ele não é um juiz de verdade. Apesar 
de dar o veredicto que pode privar o direito à vida de outras pessoas pela 
condenação à pena de morte, o juiz mesmo não pode considerar comple-
tamente absoluto o seu veredicto. As argumentações e interpretações 
podem seguir em várias direções, entretanto no final a vida ou a morte da 
pessoa é decidida conforme o veredicto do juiz. Esta é uma questão muito 
séria. Ao observarmos este fato sob a luz das leis universais vemos que a 
lei coreana não pode ser absoluta. Devido a isso uma pessoa comum, após 
10 anos como juiz, inevitavelmente adoeceria. (198-285, 05/02/1990)  
  
Na maneira cristã, eles diriam: “Deus está sentado em Seu trono no Céu 
como um Senhor do Juízo em justiça. Ele julga o bem e o mal e envia os 
bons para o Céu e os maus para o inferno. Isto é um hobby na vida de Deus! 
Amém ou “No men”? Um juiz é compelido a fazer isto, porém após proferir 
julgamentos, ele não consegue dormir à noite. Ele sofre não importando se 
sua decisão foi certa ou errada. O juiz é sempre só uma pessoa. Se é assim 
que somos e nos sentimos com relação a isso, e se somos semelhantes a 
Deus, gostaria Ele de ser um juiz ou detestaria isso? (197-145, 13/01/1990) 
 
Os cristãos não têm sabido se Deus é um Deus de angústia e de dor. Será 
que Ele existe como o Rei Sagrado ou o Senhor do Juízo? O que há para 
Deus sentir-Se angustiado e desejar ser como um juiz? Ele gosta de ser juiz? 
Esta seria a vida e Deus, agir como juiz? Devido à Queda do homem, Ele 
tem sido compelido a agir assim. E ainda, ninguém soube como resolver 
isto. Nem no mundo religioso nunca houve ninguém que soubesse disso. O 
único lugar que sabe sobre isso é a Igreja da Unificação. (196-172, 
01/01/1990) 
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6.2. Com os Verdadeiros Pais o Julgamento é Através 
das Leis que Regem o Amor 
Mas afinal de contas o que é o Salvador? Qual é o propósito da vinda dele? 
Ele não vem para ser um líder político. Mas o que o Salvador vem fazer? Os 
cristãos de hoje dizem que quando o Senhor vier, eles serão todos erguidos 
e arrebatados para o Céu e os que restarem na Terra serão julgados. Isto 
não irá acontecer. Isto não é uma realidade. Eles dizem que ele trará julga-
mento, porém o salvador não vem para proferir julgamento. Ele vem como o 
Filho de Deus e também como o Pai da humanidade. 
Poderia uma pessoa que vem como o Pai da humanidade, com um coração 
paternal, remover seus filhos e filhas que estão gemendo em enfermidade e 
à beira da morte dizendo: “Ei vocês! Vão para o inferno!”? Até mesmo os 
pais deste mundo decaído se chocariam em angústia e tristeza ao verem 
seus filhos morrendo em uma tal situação miserável. Seus corações os 
impulsionariam a fazerem qualquer coisa para salvarem seus filhos, mesmo 
que perdessem suas próprias vidas. Se é assim que os pais do mundo 
decaído agiriam, quão mais além disso agiria o Salvador que vem com o 
coração de Pai original? Assim, um julgamento seria algo impensável. Não 
é mesmo? (222-150, 03/11/1991) 
 
As pessoas memorizam a Bíblia dizendo: “E Deus amou tanto o mundo que 
deu Seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça mas 
tenha a vida eterna.” Esta passagem diz que Deus amou o mundo. Jesus 
veio para salvar o mundo todo e não apenas para a salvação dos cristãos. 
Fará ele julgamento nos Últimos Dias? Então a afirmação de que “Ele amou 
tanto o mundo” estaria errada. Ele ama apenas os cristãos? Eles não sa-
bem que Deus sempre tem amor. Temos que ensinar isto a eles para que 
se arrependam e mudem de mentalidade. Que acabem os denominaciona-
listas! (210-110, 01/12/1990) 
 
As igrejas cristãs hoje dizem que Deus julga e faz tais coisas. Entretanto, se 
Deus fosse livre para fazer o que Ele bem quisesse, não haveria necessida-
de de reter o julgamento desta maneira até agora. Ele teria executado seu 
julgamento imediatamente após a Queda do homem. Não há um princípio 
que permita a Deus estabelecer Seu ideal de amor na base da vitória obtida 
através do agredir. (210-61, 01/12/1990) 
 
Qual é o erro na filosofia das igrejas cristãs de hoje? Eles estão chamando 
Deus de Mestre do Juízo em justiça. Se algum de vocês assumir o papel de 
juiz por 5 anos, começará a ficar corcunda. Por que? Porque não consegui-
rá endireitar suas costas. Os cristãos não sabem disso. Eles apenas reve-
renciaram Deus como o Deus de poder, onipotente. Eles acreditam que 
poderão fazer qualquer coisa se tornando um com Ele. É disto que eles 
tiram a teoria para justificar que não tem problema o matar as pessoas. 
Uma vez que a cultura ocidental hoje é baseada no cristianismo, ela cultivou 
a “filosofia da força”, logo, a civilização ocidental está conectada a conflitos 
sangrentos. (208-248, 20/11/1990) 
 
Deus não age assim. No julgar e liquidar as pessoas más na Terra, Deus 
não faz por Si mesmo. Ele permite que satanás faça isso. (204-60, 
01/07/1990) 
 
Quando Deus está a ponto de julgar este mundo e alguém diz: “Deus! Por 
favor espere um momento. Dê uma olhada nisto. É algo muito interessante.” 
Deus então responde: “O que é?” e a pessoa então diz: “Está na palma da 
minha mão. Veja que legais são as linhas na palma da minha mão. Eu faço 
o que faço devido a que as linhas na palma da minha mão são muito mais 
bonitas do que as Suas” – O que Deus faria então? Não seria a fúria dissi-
pada e Ele compararia as linhas da palma de Sua mão com as linhas da 
palma da mão dessa pessoa? 
Se a pessoa disser: “Deus, o senhor vai cortar a minha mão? O Senhor vai 
me julgar?” Deus responderia sorrindo: “Ri,ri,ri, Seu pilantrinha....!” Mesmo 
que esta pessoa seja feia, Deus se sentira entretido. Entendem o que estou 
dizendo? Deve haver tanto o aspecto de positividade como de negatividade. 
Para se tornar uma obra prima, seu caráter deve desenvolver-se numa 
estrutura multi-dimensional. Tudo deve ser assim. Apenas quando uma 
pessoa possui ambos os aspectos de positividade e negatividade é que ela 
pode tornar-se um ser de caráter. 
Não importa o quão furioso Deus possa estar, ao invés de você dizer a Ele: 
“Deus não faça isso” , é melhor dizer: “Deus, de um olhada lá!”. Então se 
Deus responder: “Por que?”, diga-Lhe: “Aquele gavião está caçando uma 
galinha!” Deus provavelmente responderá: “Deixe que a galinha seja pega!”, 


então responda: “O Senhor parece como aquele gavião!” Deus então ficaria 
atônito dizendo: “Ei seu pilantra!!! Eu...” e não conseguiria dizer mais nada 
além de “Hummm.....” (202-219, 24/05/1990) 
 
Se perguntarem para Deus, Ele lhes responderá que deseja ser um Mestre 
do Julgamento? Deus não faz julgamentos. Estas são as palavras de quem 
não conhece o Mundo Espiritual. Quando se lê os sermões dos cristãos, vê-
se que são realmente absurdos. Eles realmente não conhecem o Mundo 
Espiritual.  
Poderiam eles irem para o Céu pensando desta maneira? Vá, veja por si 
mesmo o que acontece. Eles serão todos devorados por corvos e abutres. 
Eles são mais perversos que as pessoas mundanas. Eu não falo com estas 
pessoas. Se um cachorro late e você late junto com ele, isto faz de ti um 
“filho de uma cadela” não é? Eu nem falo com eles. Mesmo assim, me sinto 
compadecido por eles, e mais tarde quando eles estiverem morrendo de 
fome, estou pensando em levar algo para eles comerem. (201-286, 
29/04/1990)  
 
A humanidade como um todo deve despertar-se. Os ensinamentos do 
fundador da Igreja da Unificação são a verdade que irá salvar o mundo. 
Eles são as palavras de vida e amor verdadeiro que a humanidade precisa-
rá para sempre. Quando o Senhor do Segundo Advento vem para salvar o 
mundo, ele não deverá julgar a humanidade com seu cetro de ferro. Através 
do bater nas pessoas, ele não conseguirá trazer nem sequer uma só pes-
soa à completa submissão.  
As mãos de uma mãe ficam ásperas e curvadas como as costas de um 
sapo devido aos trabalhos sacrificados pelos quais ela passou pelo bem de 
seus filhos. O amor sacrifical da mãe tem o poder de fazer com que seu 
filho desobediente mude seu caminho e se arrependa. Isto não é possível 
utilizando uma vara. Sem amor verdadeiro, a unificação do Céu e Terra 
seria impossível até mesmo para Deus que é o grande rei do julgamento e 
que pode livremente liderar o Céu e a Terra como Ele queira. As dificulda-
des não são problema para o amor verdadeiro. O amor verdadeiro tem o 
poder de ir adiante mesmo quando joga fora a própria vida. (201-339, 
30/04/1990)  
 
O que pode até derreter o inimigo é o amor. O amor tem o poder de tornar 
até mesmo o filho mais desobediente e sem devoção, num filho de piedade 
filial. Apenas o amor tem o poder de fazer aqueles que eram chamados de 
traidores, renderem-se e tornarem-se súditos leais. Tais coisas são possí-
veis. Portanto, desde os tempos remotos, as pessoas têm ansiado por 
viverem com seus pescoços acorrentados ao amor não importando se a 
pessoa seja feia ou bem aparentada! (Amém) Quem disse para vocês 
falarem “Amém”? Amém é uma patente minha!!! (195-70, 05/11/1989) 
 
A doutrina presbiteriana ensina que Deus é um juiz justo, que “predestina” e 
“salva” o homem. Onde será possível tal tipo de asneira? Eles são verdadei-
ramente um bando de caloteiros. Eu vi e descobri que Deus não é assim. 
Se Deus tivesse predestinado as pessoas a irem para o Céu ou para o 
inferno desde seus nascimentos, que tipo de Deus de bondade seria este? 
Isto seria ilógico. Tem que haver lógica para ser um senso comum. Não é 
verdade que vai contra o senso comum?  
Vejam o que acontece com um juiz que declara sentenças de morte e 
manda 5 assassinos para a morte. Ele terá que fazer revisões médicas o 
tempo todo. As leis na República da Coréia são diferentes das leis na 
Coréia do Norte. Os que são condenados à morte aqui podem tornar-se 
patriotas lá. Quando pensam sobre os princípios do Céu e Terra, e sobre a 
lei da justiça, acham que um juiz se sente confortável? (200-192, 
25/02/1990) 
 
Pelo poder da força apenas, a unificação do Céu e Terra seria impossível 
até mesmo para Deus que é o grande rei do julgamento e que pode livre-
mente liderar o Céu e a Terra conforme queira. Isto não seria possível 
através do dinheiro, conhecimento ou autoridade. O amor é a única coisa 
que pode tornar isto possível. (200-173, 25/02/1990) 
 
Deus não pode julgar nem mesmo o Diabo. No livro Jó, por que é que Deus 
tratou com satanás apesar dele ter seguido Deus e tentado tomar o controle? 
Ele não poderia deixar de tratar com ele. Satanás diria: “A menos que Vós 
me digeris com vosso amor, a menos que estabeleceis o padrão original de 
após ter me engolido em amor, não podereis me controlar. Não são estes 
os Vossos métodos? Vós sois suposto a dominar-me após ultrapassar o 
caminho do amor absoluto, indo além de todos os caminhos do amor princi-
palístico. Já que Vós não atingistes este ponto, não podereis dominar-me. 
Caso tu queiras me dominar, caso queiras me levar à submissão, terás que 
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fazer tudo isto de acordo com este “caminho celestial”... Terei que me 
submeter aos indivíduos no nível individual, à família no nível familiar, à 
tribo no nível tribal e para com as pessoas no nível nacional, porém isto 
somente acontecerá se Vós conseguirdes estabelecer todos estes padrões 
não é mesmo?” Deus então tem estado imobilizado e atônito devido a isso. 
Vocês precisam compreender este fato. (188-228, 26/02/1989) 
 
Neste mundo, se lhes perguntarem: “O que desejam ser?” alguns talvez 
digam: “Quero ser um juiz da Suprema Corte!” Não é este o caso? Todos 
gostariam de ser chamados de juízes, não me mesmo? Os cristãos hoje 
dizem que “Deus é o Grande Mestre do Céu e Terra. Ele é também o juiz 
que separa o bem do mal e envia as pessoas boas para o Céu, e as pesso-
as más para o inferno regendo o Céu e a Terra com base na lei da justiça.” 
Vocês gostariam de um juiz assim? Se ele tivesse enviado bilhões de 
pessoas para o inferno ao longo de toda a história até agora, poderia o 
coração dele estar aliviado? Isto nunca poderia ocorrer!  
Desta maneira, não é a ambição de Deus, sentar em Seu trono e exercer 
Sua autoridade como o juiz da retidão. Deus detesta estas coisas. (201-21, 
28/01/1990) 
 
Você conhece a si mesmo mais do que Deus o conhece. Portanto, não 
necessitamos de um Senhor do Juízo. De fato, não necessitamos de um 
Deus de julgamento. Suas consciências os conhecem melhor do que nin-
guém. Sob o prisma desta regra fundamental, o quanto vocês tiverem 
contribuído com o propósito de conseguirem libertação baseada neste 
padrão é que lhes será medido adequadamente. Saberão se são autênticos 
ou falsos. Saberão ou não? Se não forem autênticos não haverá esperança. 
Caso não sejam autênticos, terão que ir para o cemitério público, serão 
jogados na lata de lixo ou empurrados para o Oceano Pacífico numa janga-
da. È algo difícil de ser tratado.  
Vocês sabem o que é o bem e o mal. Mesmo que se diga só uma palavra 
saberão se ela é má. Seus olhares saberão o que é errado, o som que 
ouvirem, ou o toque que sentirem, sabem tudo o que é mal.  
Quando forem para o Mundo Espiritual, tudo isto será revelado. Se ergue-
rem suas cabeças, tudo sobre vocês aparecerá. O espelho de suas mentes, 
a luz delas, irá aparecer instantaneamente. Não haverá necessidade de 
explicações. São assim agora porque não conhecem o Mundo Espiritual. 
Uma vez que sei tudo sobre isto, me sinto calmo mesmo quando as pesso-
as do mundo praguejam-me. Eu tenho continuado a fazer até agora estas 
coisas que as pessoas consideram como bobagens. (201-270, 29/04/1990) 
 
O tipo de pessoas que vivem neste mundo agora, são os servos dos servos, 
servos e filhos adotivos e filhos bastardos. O mundo está enlameado a este 
ponto. Tem que ser posto em ordem. Com o quê reencontraremos a ordem? 
Isto será possível apenas através do amor. As religiões que herdaram e 
&&&sevaram&&& adiante o caminho tradicional do amor deveriam ter se 
tornado religiões mundiais, no entanto, as religiões que foram pelo contrário 
deste caminho do amor e que não seguiram este amor, serão julgadas 
como os representantes que tomaram responsabilidade em suas eras da 
história.  
Quem julgará a história? Será a tradição do amor, a tradição do Céu e Terra 
de amor, a tradição do amar o todo mundo, de amar a nação, de amar as 
pessoas, a sua própria família e os próprios pais, esposa, irmãos; a tradição 
de amar até a si mesmo. (192-75, 02/07/1989) 
 
Deus é como o Juiz e Jesus o advogado de defesa. Entretanto, nunca 
houve até agora um promotor público no lado do Céu. Até então o demônio 
tem sido o promotor. Um promotor, juiz e advogado e defesa do lado do 
Céu devem aparecer. Desta forma, uma vez que a Igreja da Unificação está 
equipada com tudo isso, ela deve derrubar de uma vez por todas e para 
sempre satanás, o humanismo, a obscenidade e ideologia de destruição. 
Esta é a ideologia da Igreja da Unificação. (192-49, 02/07/1989) 
 
Não há nada que Deus deseje mais do que amor. Quem será o grande 
inimigo Dele nos Últimos Dias? Qual é a premissa número 1 do julgamento? 
Nos Últimos Dias, o amor individualista, se tornará a premissa número 1 do 
julgamento. Para os acadêmicos será ambição apenas por conhecimento, o 
próprio desejo de estudar se tornará a base para os seus julgamentos. As 
coisas que as pessoas mais gostem se tornarão a base para o julgamento 
delas.  
Por esta razão, quem gostar de dinheiro, quem sacrifica a tudo e todos para 
ganhar dinheiro, terá o próprio como sua condição de julgamento. Para os 
que gostam de honra e autoridade, estas coisas se tornarão a condição 
para o julgamento delas. Para uma mulher, haverá algo que ela goste de 


acordo com seus atributos ou sua natureza em específico. Isto se tornará a 
condição para o julgamento dela. (170-92, 08/11/1987) 
 
Mesmo que eu tenha sido criticado, eu não me importo com isso. Mesmo 
que eu tenha sido chicoteado eu esqueço... Muitas destas circunstâncias 
históricas ocorreram comigo, porém eu não busco proferir julgamento com 
base nestas coisas. Sigo adiante com amor com intenção de digerir coisas 
até mesmo maiores  e mais difíceis do que estas. Provavelmente, Deus 
gosta de mim. Eu também sinto a falta de uma pessoa assim. Eu não gosto 
de pessoas que fazem algo em busca de serem recompensadas. Há aqui 
alguém que no futuro irá pedir compensação pelo que tem feito? Por favor 
mostre seu rosto e venha falar um pouco comigo. (148-56, 01/10/1986) 
 
A menos que se arrependam, terão que receber o juízo público. Não há 
ninguém que possa se colocar acima da lei que rege o amor. No momento 
em que isto ocorrer serei o advogado de defesa de vocês, minha família e 
tribo se tornarão seus advogados de defesa, todos os líderes da Igreja da 
Unificação serão seus advogados de defesa, até mesmo Deus será o 
advogado de defesa de vocês. Apenas quando o escopo de advogados de 
defesa excede a esfera de acusação, poderão ser registrados como o povo 
do reino celestial do bem. Qualquer coisa abaixo disso e não serão capazes 
de se registrarem. (147-331, 01/10/1986) 
 
Eu também estou seguindo a trilha das leis celestiais. Portanto, vocês 
também precisam seguir estes caminho sem nenhuma palavra. O dia em 
que sigam este caminho sem nenhuma palavra de reclamação, lhes será 
dado o benefício de juntarem-se a mim no caminho. Entretanto, se construí-
rem suas próprias casas e criarem seus próprios territórios nesta trilha, de 
uma maneira auto-centrada, serão acusados e julgados, tal como aqueles 
na prisão que foram enviados para lá por terem violado alguma determina-
ção da lei. Eles não infringiram todas as leis da nação. Da mesma forma, 
caso infrinjam alguma lei, não serão livres para seguirem aquela trilha. (147-
317, 01/10/1986) 
 
Mesmo que juntos nos defrontemos com a ruína, não sigam pelo caminho 
dos traidores. Mesmo que caiamos em ruína, permaneceremos em uma boa 
posição no Mundo Espiritual. Caso não se tornem traidores, poderão sem-
pre prosperar tanto quanto o grupo dos que não traíram prospera. Pelo 
contrário, traidores não podem prosperar. Haverá sempre algo que os 
bloqueará. Não terão forças para digerir isto e seguir adiante. Tal é o cami-
nho dos traidores da nação... Caso tenham traído a nação apesar de terem 
feito uma determinação de seguirem o caminho do bem maior, serão sem-
pre julgados e rigorosamente inquiridos por suas responsabilidades para 
com o bem maior. Não haverá meios de impedirem isto. (144-254, 
25/04/1986) 
 
Logo que o mundo siga adiante rumo a um reino único, estabeleça a nação 
e entre nela, terão que escrever em detalhes o curso passado de suas vidas, 
e serem aprovados pelo tribunal de justiça pública. Sem que passem por um 
re-exame, não serão capazes de avançarem para a posição de receber 
Bênção em nível nacional. O caminho rumo às Bênçãos em nível mundial 
permanecerá intacto.  
As Bênçãos dadas na Igreja da Unificação são Bênçãos a nível de igreja. O 
julgamento começará a partir da família da Unificação, a partir das crianças 
abençoadas, dos pais abençoados.... Vejo que isto irá progredir para o nível 
mundial em conformidade um método especial. Compreendam isto clara-
mente. Vocês, seus falsários que receberam a Bênção, terão que realmente 
a partir de vocês começarem a se aprumar. Se colocarem de lado o Princí-
pio, e viverem suas vidas do jeito que queiram, acham que o mundo do 
Princípio, o mundo da Vontade de Deus terá relação com vocês? De manei-
ra nenhuma. Se isto fosse possível, eu não estaria passando por tais difi-
culdades. (137-259, 03/01/1986) 
 
Serão julgados por um martelo de ferro através do amor, vida e linhagem de 
Deus. Este tempo virá. Este é o tempo da vinda do Messias. Vocês sabem 
que tipo de pessoa é o Messias e Salvador? Ele vem para recuperar a 
ordem do amor original e o palácio da vida eterna, do amor, e da linhagem 
original de Deus. Saibam que ele é a pessoa que vem para estabelecer a 
base da felicidade, e obter a supremacia através do amor na família e na 
tribo conectadas a ele, como também na nação e no mundo. (209-40, 
25/11/1990) 
 
O que é a família de Deus? É a família que centrada no amor verdadeiro, 
que ao ser colocada abaixo do lugar de Deus se ajusta perfeitamente, e que 
sendo tirada e colocada em qualquer lugar também se ajustará adequada-
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mente onde for posta. Mesmo que um neto suba nos ombros de seu avô, 
ele não será julgado pela lei da família. Os netos até mesmo tomam as 
cobertas do avô fazendo-o dormir encolhido no canto e não serão julgados 
como filhos desleais. Tudo fica OK no amor verdadeiro. (209-102, 
27/11/1990) 
 
Vocês talvez falem bem do nome dos Verdadeiros Pais, mas por acaso já 
serviram e atenderam a eles alguma vez? Poderão estar numa posição 
capaz de me servirem e atenderem, caso sejam capazes de permanecerem 
acordados até mais tarde do que eu. Podem estar nesta posição apenas se 
sofrer mais do que eu. Ao me seguirem, todos se tornaram como parasitas. 
Digo, um parasita como um verme. O nome “parasita” é adequado para 
vocês. Agora é necessário que sejam expurgados.  
“Como tenho mágoa do mundo, estou pensando espalhar gasolina e pesso-
almente acender o fogo em cima daqueles que na Igreja da Unificação 
estão brincando ou usurpando a igreja. Antes do mundo ser julgado, estas 
pessoas devem ser julgadas primeiro. Se eles não se conformarem aos 
meus ensinamentos, eles serão varridos. (260-80, 11/04/1994) 
 
Não há nada que este mundo do diabo possa oferecer para a construção do 
Reino dos Céus. Isto tudo deve ser queimado. É por isto que fiz o sal sa-
grado para santificar estas coisas para que elas possam ser utilizadas de 
novo. As pessoas decaídas também devem ser “queimadas”. Elas precisam 
ser julgadas por fogo. As pessoas precisam ser recriadas pelas minhas 
mãos. Eu invisto meu coração em salvá-las para poder trazê-las para o Céu.  
Até agora eu nunca tirei sangue de uma outra vida com as minhas mãos. O 
dia em que eu erguer minhas mãos será realmente assustador. Por favor, 
tenham isto em mente e hajam de forma que isto não venha a acontecer. 
Vocês compreendem? O dia que eu chegar a ver sangue será um problema 
muito sério. É assim que funcionam as regras fundamentais. É por isso que 
estou tentando salvar até mesmo a Kim Il Sung. (210-73, 01/12/1990) 
 
Eu tenho pensado sobre quantas pessoas restariam se eu bebesse álcool, 
sentasse aqui e urinando perguntasse o que vocês vieram fazer aqui e os 
expulsasse daqui. Por que estão rindo? Este tipo de julgamento é algo que 
pode acontecer com qualquer um no Céu e na Terra.  
Em prol de encontrar uma mulher verdadeira que possa tomar parte no 
amor verdadeiro, meu jeito de tirar a roupa, de urinar... Eu imagino quantas 
pessoas permaneceriam do meu lado se eu ficasse meio louco e começas-
se a urinar perto de vocês. Por que? Vocês não sabem o quão terrível foi o 
caminho pelo qual eu segui. Vocês não sabem disto. Nem mesmo minha 
mãe sabe. Nem a Verdadeira Mãe aqui sabe. Entretanto, muitas senhoras 
espiritualistas choram muito de pena de mim. Se eu não lhes disser isto, 
quem saberá? Vocês não sabem quão severos foram os problemas com 
que eu me confrontei e nem o quanto tive que lutar em espírito e em corpo. 
(210-81, 01/21/1990) 
 


6.3. No Reino dos Céus, os Pecados Serão Julgados 
pelo Clã na Corte Familiar  
Seus pais serão os juízes no tribunal de justiça. É assim que deverá ser. Em 
suas famílias, suas mães com certeza serão seus advogados de defesa. 
Quando os filhos cometem erros, todos os irmãos atuam como promotores. 
Eles dizem coisas como: “É verdade, foi a irmã mais velha quem começou 
isto, e não eu!” e a mãe silenciosamente ouvirá e dirá: “Está certo, você fez 
bem!” ou “Não, ela é que está certa.” É por isso que a mãe se parece com 
um advogado de defesa. Quem é o promotor quando há contendas entre 
irmãos e irmãs? A irmã mais velha ou o irmão mais velho é que se tornam 
os promotores. Saibam que há juízes e promotores em seus lares. Vocês 
jovens, já chegaram a pensar sobre isto? (147-303, 25/05/1986) 
 
Não sejam esposos que trazem vergonha para suas esposas. Suas espo-
sas são “emissários especiais” de Deus. Seus filhos também são “emissá-
rios especiais” de Deus. Eles são enviados especiais como suas companhi-
as mais íntimas que os vigiam e educam em como seguir o caminho correto. 
Não sejam pais que sentem vergonha perante seus filhos. Não alimentem 
estes emissários do Céu com artigos roubados. È possível servir ao Céu 
após se cometer uma fraude? Poderão atender seus antepassados assim? 
Então, quando forem para o Mundo Espiritual, seus antepassados irão 
julgá-los imediatamente. Deus não faz julgamentos. Seus antepassados é 
que exercerão tal julgamento e por fim os arrastão diante de um julgamento 
público em nível mundial. Se seus antepassados não os denunciarem e não 
os arrastarem até o tribunal público, eles não poderão se tornar indivíduos 
de bem. É assim que funciona. Com base nos princípios da lei regente 


nosso curso de vida é que devemos usar para estabelecer a base da espe-
rança para o futuro e dar boas vindas aos dias em que estas coisas aconte-
cerão. Isto é algo verdadeiramente sério. (163-33, 18/04/1987) 
 
No futuro, na era do mundo ideal, não haverá a necessidade de tribunais de 
justiça. O curso da vida neste mundo é o fundamento e o curso de prepara-
ção para a vida eterna no outro mundo. Portanto, se alguém entre os seus 
parentes faz algo errado, a tribo inteira irá tratar desta pessoa. Quem é o 
juiz primário? Caso seja a esposa que tenha errado, o esposo se torna o 
juiz. Se os filhos tiverem falhado, o pai se tornará o juiz.  
Serão dadas orientações de acordo com a lei pública e seus clãs tratarão 
destas questões. (197-359, 20/01/1990) 
 
No futuro, quando forem para o outro mundo, quem lhes julgará? Seus 
antepassados irão julgá-los. No futuro, não existirão mais os tribunais 
federais. Os parentes realizarão os julgamentos. A pessoa que atuará como 
juiz será um de seus parentes. A pessoa que esteja mais próxima de vocês 
tomará esta posição. No Jardim do Éden, quem proferiu o julgamento para 
com Adão e Eva quando eles erraram? Não foi Deus quem fez isso? Não foi 
o Pai que fez isso? Pois Isto feito desta maneira é uma vergonha perante os 
outros parentes. Quem é o promotor? A pessoa que mais o ama. Quando o 
esposo comete um erro, a esposa irá acusá-lo. (198=367, 11/02/1990) 
 
Quem faz o julgamento? A pessoa que mais o ama irá julgá-lo. Quem julgou 
Adão e Eva? Adão era o irmão mais velho de Eva. Eles se tornaram inimi-
gos. Quem os condenou a serem inimigos? Adão condenou Eva e Eva 
condenou Adão. Este tempo está chegando. (199-119, 16/02/1990) 
 
Vocês precisam saber que a meta de estabelecer a lei capaz de governar 
Céu e Terra e nossos destinos esta esperando no caminho adiante de nós. 
Quando a lei é estabelecida, não haverá mais perdões para os que tem 
vivido como bem querem. Suas próprias tribos serão seus centros e tratarão 
de vocês. Vocês não irão perante um tribunal. Por exemplo, se alguém da 
tribo Moon cometer algo errado, o chefe das famílias da tribo Moon em 
todas as oito províncias da Coréia irá julgar esta pessoa de acordo com as 
leis da tribo Moon. Não haverá perdão. (206-140, 03/10/1990) 
 
Quem julgará os pecados das pessoas doravante? Obviamente, o julga-
mento será dado no Mundo Espiritual mas as pessoas ao redor realizarão 
julgamento. Caso cometam erros neste mundo seus vizinhos não os acu-
sam? Se uma vila comete erros, as pessoas do condado irão julgá-la. Se 
um condado comete pecados então os residentes na província irão julgar 
este condado, para a província a nação fará o julgamento e para a nação, o 
mundo julgará. Portanto, este sistema segue um padrão de ordem. (208-12, 
13/11/1990) 
 
No futuro, caso alguém cometa um crime, será arrastado para um tribunal 
público para ser condenado. Isto será feito em meio a própria tribo. Tal era 
está chegando. Assim, não será possível nem mesmo xingar alguém. Os 
próprios pai e mãe da pessoa a julgarão. Se a esposa pecar, seu esposo irá 
julgá-la. Neste caso, quem irá punir a segunda geração das família abenço-
adas do Movimento de Unificação caso eles cometam pecados no futuro? 
Seus pais e mães irão puni-los. (208-86, 17/11/1990) 
 
O pai de Adão e Eva era Deus não é mesmo? Porém, quando Adão e Eva 
pecaram, quem os julgou? Quem os julgou após pecarem, não foi Ele? Em 
seguida quem julgou? O próprio cônjuge é quem julga. O esposo deve 
julgar a esposa e a esposa deve julgar o esposo. Quem vem em seguida? 
Os filhos. Tudo se move desta maneira baseado na fonte do amor. Se você 
peca, a pessoa mais próxima de você irá lhe detestar ao máximo. Seus 
filhos o detestarão, seu esposo a detestará, sua esposa o detestará e seus 
pais o detestarão.  
Apesar disto, se fizerem tais coisas enganando aos seus pais, ao cônjuge e 
aos seus filhos, não serão capazes de chamar pai, mãe, esposo e esposa 
ou filhos perante o Céu e Terra. Se há este tipo de homem ou mulher aqui, 
no futuro terão que ser jogados fora com uma “escavadora”. (215-278, 
21/02/1991) 
 
O tempo para o julgamento das famílias da Igreja da Unificação está vindo. 
Todos terão cruzado o Rio Jordão mas vocês ainda estarão na margem e 
serão incapazes de cruzarem o rio, tal como Moisés, que não pôde entrar 
na Terra de Israel e teve que apenas contemplá-la desde o cimo de Pisgá. 
Será da mesma forma com suas família. É por isto que estou lhes avisando. 
(228-20, 01/03/1992) 
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No futuro não haverá a necessidade de polícia. Prisões não serão necessá-
rias. Os que forem responsáveis pela tribo se reunirão e realizarão o julga-
mento na família em lugar da polícia e do juiz. Não será possível ir contra as 
leis da vila em que se viva, caso contrário, problemas surgirão. (242-148, 
01/01/1993) 
 
Não teria Deus um modelo para exemplificar como um filho, irmãos, casais 
e pais perfeitos devam ser? Apenas quando isto exista na Terra, poderá se 
tornar o eterno padrão de julgamento. O sistema de acordo com o qual as 
pessoas serão designadas e suas posições determinadas com os qualifica-
tivos de serem de primeira, segunda ou terceira ordem no Reino dos Céus, 
poderá ser estabelecido através deste modelo. Haverá ou não algo assim? 
Inevitavelmente deverá haver. O ideal da criação é substancializado e 
completado através de tal parceiro de amor modelo na Terra. É por isso que 
Deus criou seus filhos. (245-209, 07/03/1993) 
 
No futuro, se houver um criminoso em uma determinada tribo, o líder desta 
tribo é quem terá que tratar dele. O messias tribal se tornará o juiz principal 
em lugar de Deus. Se houver algum incidente entre suas tribos, um raio os 
atingirá. O fato de em sua tribo ter sido gerado um criminoso trará desgraça 
para o nome da tribo. A vila por si mesma não deve se tornar como esta 
nação que está indo para a ruína. A tribo como um todo tem que se unir 
para proteger o todo. Se um bando de malfeitores emerge dentre a geração 
mais jovem, as pessoas o capturarão dizendo: “Seus pilantras!” e lhe darão 
uma boa surra. Ao fim, o avô se torna o juiz, o pai se torna o promotor e o 
irmão mais velho será o advogado de defesa.  
Em prol de elucidar o grande princípio do Céu e Terra, o pai tem que se 
tornar um promotor e o irmão mais velho deve ser como o advogado de 
defesa. Eles terão que executar uma sentença em público e sem clemência 
dizendo ao criminoso: “Apesar de que tu tens a carne e sangue de nossa 
família, em função de elucidar o grande princípio do Céu e Terra, tu não 
poderás mais ser parte de nosso parentesco.” Desta maneira não existirá 
mais a policia. Não haverá mais exércitos. (252-296, 01/01/1994) 
 
No futuro, não haverá mais polícia. Quando alguém cometer um crime, a 
família terá a absoluta autoridade para resolver a questão. O pai e a mãe 
tomarão responsabilidade. Se o esposo errar, a esposa o julgará. A pessoa 
terá que ser julgada por aqueles que estão mais próximos dela. Por que? 
Uma vez que os companheiros de amor devem tratar das remanescências 
do amor falso, a pessoa que esteja mais próxima do infrator deve julgá-lo. 
(264-223, 03/11/1994) 
 
 
O que é um pecado? O pecado surge a partir do que é individualista. O 
perecer também acontece no que é privado. O mesmo acontece com o mal. 
Quando a atenção a assuntos individuais extrapola um certo limite, surge o 
mal. Os assuntos individuais têm um certo limite e aos se ultrapassar este 
limite comete-se pecado e surge a ruína.  
Assim sendo, qual é a situação em que eternamente agindo-se bem, pros-
peramos e recebemos bênçãos? Qual é a situação que pode evitar a ruína, 
o pecado e o mal? É a situação pública. Quando comerem, comam numa 
posição pública. Quando trabalharem, façam-no de uma perspectiva pública 
e quando falarem, devem digerir as situações através de palavras públicas. 
Desta maneira, devem viver uma vida que conecte todos os seus aspectos 
com questões públicas. Uma pessoa que viva assim não pode ir para o 
inferno nem mesmo que tente ir para lá. (31-164, 24/05/1970) 
 
Se o ser humano seguisse os princípios originais do Céu e da Terra, teriam 
um coração que os defenderia e os protegeria da auto-destruição. Devido à 
existência de tal mente original em Deus, os seres humanos também têm 
esta mente original. Não é uma lei feita por homens.  
Poderiam dizer: “Consciência! Eu sou desse jeito!”? Por acaso a consciên-
cia atua apenas devido ao que vocês a comandem dizendo: “Consciência! 
Seja assim por que eu penso assim”? Nós não sabemos de onde vem o 
comando da consciência, porém ele vem de algum lugar diferente de nós 
mesmos. Quando vemos o quanto este sentimento de fato nos controla, 
podemos ver que ele atua em relação as questões tanto públicas como 
privadas. (31-241, 04/06/1970) 
 
Para os que pecam muito, teremos que gradualmente enviá-los para o Pólo 
Norte. Um tempo assim está vindo. Por que devemos alimentar estas pes-
soas? Eles devem viver comendo filhotes de ursos. Eles terão que ficar 
confinados por linhas de fronteira por alguns anos. Eles terão que sobrevi-
ver comendo qualquer coisa. Se eles não estiverem mortos após alguns 


anos, poderão então retornar. O tempo para este tipo de isolamento está 
chegando. Não importará se lá eles viverão ou morrerão. 
Se eles quiserem poderão capturar e comer tigres. Poderão construir uma 
casa de gelo e morarem nela ou de outro jeito que queiram viver, não 
importará. Este tempo de isolamento virá. Não colocamos de quarentena 
pacientes de doenças contagiosas? Da mesma forma teremos que separar 
completamente estas pessoas. Para tanto, enfatizamos o não cometer 
pecados como um remédio preventivo. (202-280, 25/05/1990)  
 







Capítulo 3. Os Verdadeiros Pais e o Mundo Espiritual  
 


Seção 1. A Autoridade e a Missão dos Verdadeiros 
Pais 


1.1. Os Verdadeiros Pais São Deus Manifestado em 
Corpo 
Uma vez que Deus não possui forma, Ele não é visível nem mesmo no 
Mundo Espiritual. Conseqüentemente, Ele tinha que se tornar um pai com 
uma forma substancial. Tornando-se um Pai que possui um corpo, o invisí-
vel e incorpóreo une-se perfeitamente com o corpóreo e visível. Isto simbo-
liza a perfeita unificação do universo. Portanto, Deus criou Adão e Eva 
como semelhança de Sua forma externa de maneira a poder usar o corpo e 
a aparência deles. Assim, Adão e Eva subiriam ao Trono do Palácio Celes-
tial, e Deus habitando no coração deste Rei e desta Rainha governaria o 
mundo físico e o mundo invisível. Seria criado o Reino de Deus. Este reino 
seria o reino do amor. Reino que apenas centrado no amor, e não em 
outras coisas, pode harmonizar o físico e o espiritual. (143-93, 16/03/1986) 
 
Deus não determinou apenas o propósito de aperfeiçoar o relacionamento 
de amor vertical de sujeito e objeto entre Ele e a humanidade. Após aperfei-
çoar o amor vertical, Adão e Eva devem produzir os frutos do amor horizon-
tal. Exatamente neste momento, Deus que é o pai e a mãe internamente 
falando, e Adão e Eva que são os pais externos realizam uma perfeita união 
e este é o momento que é incorporada a conquista do ideal de amor. Deus, 
o pai e mãe invisível, utilizando a forma externa de Adão e Eva torna-se o 
pai e a mãe de eternidade no mundo invisível. Nesta hora, Adão e Eva 
tornam-se os Verdadeiros Pais e verdadeiros antepassados. (135-10, 
20/08/1985) 
 
Quando Deus casa um homem e uma mulher que tenham amor em suas 
mentes e corpos, este casamento acaba se tornando o casamento de quem? 
Estou lhes perguntando: Quem está se casando? É o casamento de seres 
humanos, mas ao mesmo tempo é o “casamento de Deus”. Está uma 
afirmação maravilhosa. Os cristãos cairiam de costas surpreendidos ao 
ouvir isto. Eles diriam: “Ele é de fato um herege por dizer tais coisas”. Mas 
que são os hereges? Vão para o Mundo Espiritual e vejam quem realmente 
é herege. (248-284, 03/10/1993) 
 
Originalmente quem eram Adão e Eva? Eles eram o primogênito e a primo-
gênita de Deus. Deus é o rei todo poderoso que criou todo o cosmos. Adão 
e Eva eram os filhos deste rei. O filho do rei e a filha do rei deveriam ter se 
tornado um centrados no amor de Deus, o Ser Absoluto, e permanecerem 
no nível de unidade com Deus. Esta era a posição de Adão e Eva. Em 
outras palavras, Adão e Eva deveriam tornar-se o rei e a rainha do Reino 
dos Céus na Terra e do Reino dos Céus no Mundo Espiritual. A forma de 
Deus não é visível nem mesmo no Mundo Espiritual. Ele é invisível. Qual 
era o propósito de Deus ao criar? Era assumir uma forma para Si. Deus 
desejava possuir uma forma. (250-37, 11/10/1993) 
 
Já que o Deus invisível não possui um corpo substancial, quem toma o 
lugar do corpo de Deus são os Verdadeiros Pais. 
Os Verdadeiros Pais são os pais individuais, os pais da família, os pais da 
tribo, os pais do povo, os pais da nação e no futuro ao irem para o Mundo 
Espiritual Deus se apresentará através da forma externa dos Verdadeiros 
Pais. Esta é a grandiosidade da Igreja de Unificação. O que é grandioso no 
Reverendo Moon é que no futuro Deus aparecerá assumindo a forma 
externa do Reverendo Moon. (98-224, 01/08/1978)  
 
Quando eu fui para a cadeia, surgiram muitos rumores perversos e as 
pessoas pensaram que eu seria destruído e desapareceria. Entretanto, até 
agora continuo vivo e falando em voz alta e imponentemente. Eu tenho uma 
antena que me permite ver, ouvir e saber tudo do que estou falando em voz 
alta agora. Até mesmo Deus checará para ver se o Rev. Moon assinou um 
assunto particular antes de tomar sua decisão quanto ao tal assunto. Ele 
checará para ver se a minha assinatura está lá. Se ela estiver lá, Ele dirá 
“OK” mas se não estiver lá Ele dirá “Não”.  
É fácil dizer, mas pensem como foi difícil tornar isto possível. No mundo 
futuro, o Mundo Espiritual irá se mover por minhas mãos e podemos conclu-


ir que este mundo físico vai acabar por fim caindo na valeta. (134-17, 
01/01/1985) 
 
O mundo natural está preenchido de verdade. Apesar de vocês talvez não 
saberem sobre o Mundo Espiritual, eu sou um “expert” quanto aquele mun-
do. No século XXI ou no século XXII ou até mesmo no século XXX, o Mun-
do Espiritual não poderá abrir suas portas sem mim. Minha reputação como 
o pioneiro que revelou os detalhes sistemáticos de como abrir as portas do 
Mundo Espiritual, fará com que o nome de Rev. Moon permaneça para 
sempre. (203-324, 28/06/1990) 
 
Temos que manter o Mundo Espiritual em solidariedade; aqueles que não 
são capazes de controlar o Mundo Espiritual não podem unificar o universo. 
A raiz da fortuna celeste está no Céu, e as pessoas não têm conseguido 
controlá-la. Se a raiz da fortuna celeste é o Céu, como é possível para uma 
pessoas que não consiga controlá-lo, gerar os resultados para que os 
caminhos deste mundo nos levem a um mundo unificado? Portanto, antes 
de unificarmos o mundo físico, temos que unificar o Mundo Espiritual. (191-
205, 24/06/1989) 
 
Haverá ou não um palácio real no Reino dos Céus no Mundo Espiritual? O 
rei de lá será um “rei democrático”? Que tipo de rei ele será? Uma vez que 
o Mundo Espiritual é um lugar centrado no amor verdadeiro, uma vez que o 
rei daquele mundo se torne o centro, este centro será permanente. Entre-
tanto, eu vi todas os lugares do Mundo Espiritual, tanto os altos como 
baixos, como um só. Eu os vi como uma só forma esférica; não os vejo 
como partes separadas. (167-123, 01/07/1987) 
 


1.2. Eixo do Universo, Soberano do Mundo Terreno e do 
Mundo Celestial 
No Mundo Espiritual, Adão e Eva eram supostos a se tornarem os reis da 
família, tribo, povo, nação, mundo e cosmos. Conseqüentemente, no Mundo 
Espiritual eles seriam os representantes de Deus, já que Deus não tem 
forma e é invisível. Desta maneira, até mesmo no outro mundo Deus não é 
visível. Entretanto, Deus também necessita de um corpo. Por esta razão, 
Deus criou este mundo com uma forma substancial. Já que o Deus invisível 
criou todas as coisas da criação devido à necessidade de um parceiro 
objetivo através do qual Ele pudesse assumir um corpo, Adão e Eva na 
perfeição, teriam se tornado o corpo de Deus. (242-166, 01/01/1993) 
 
A família de Adão era o lugar onde ele poderia tornar-se o líder de seu 
futuro clã, a pessoa que se tornaria o rei do reino Adâmico único e a pessoa 
que poderia se tornar o rei dos reis neste mundo. Este seria o mundo onde 
ele poderia se tornar um só corpo com Deus e representá-Lo. Por que Deus 
o criou? O propósito de Deus na criação de Adão era erguer o povo do 
Reino dos Céus através dos descendentes dele nesta Terra. É por isso que 
Deus não pode ter filhos nesta Terra sem ter Adão e Eva. Filhos não podem 
ser multiplicados no Mundo Espiritual. Uma vez que Deus é vertical, Ele não 
pode gerar filhos no Mundo Espiritual. Aqui Ele é vertical. Coisas verticais 
se colocam sobre um só ponto.  
Não há definição de espaço. Portanto, Adão e Eva poderiam estar em 360 
graus ao redor do padrão vertical. Eles seriam ilimitados. Deus desejava 
criar tias filhos ilimitados, que tenham nascido a partir desta necessidade de 
um espaço ilimitado, os cidadãos do Reino dos Céus. Se assim ocorresse, 
quem seria a pessoa que poderia tornar-se o rei na nação celestial? Deus. 
Deus deve se tornar o rei. Ele necessita de uma pessoa que possa se tornar 
um só corpo com Ele e assim permitir que Deus assuma seu corpo. Adão e 
Eva eram este corpo. (284-132, 16/04/1997) 
  
Se a Queda não tivesse ocorrido, quem seria Adão? No Mundo Espiritual 
ele teria se tornado Deus. Ele teria se tornado o mestre em corpo no Mundo 
Espiritual. Deus é invisível até mesmo no outro mundo. Por que o homem 
foi criado? Sendo o universo substancial, o homem foi criado para estabele-
cer a posição que pode assumir a liderança e administrar centralizando-se 
nos senhores substanciais Adão e Eva. Deus por permanecer no Mundo 
Espiritual de forma incorpórea não pode exercer controle, logo, Ele criou o 
ser humano para que, através do uso de uma máscara substancial, de um 
corpo substancial, nos mundos físico e espiritual pudesse produzir Seus 
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próprios filhos e filhas, descendentes, possuindo então um corpo físico que 
pode se tornar o rei capaz de exercer o controle.   
O semblante deste rei seria o semblante de Adão. Após ungir o rei, a rainha 
se fez necessária. Quem é a rainha? Eva deveria se tornar a rainha. Adão e 
Eva se tornariam ao mesmo tempo os antepassados na Terra e no Mundo 
Espiritual. (199-144, 16/02/1990)  
 
Quando forem para o Mundo Espiritual vocês me verão governando tudo. 
Não eu, mas sim Deus. Eu sou o corpo de Deus. Vocês todos têm uma 
mente e um corpo não é mesmo? A mente e o corpo são unidos. Seria 
interessante falar-lhes mais profundamente sobre isto mas não posso 
explicar estas coisas porque há alguns aqui que cairiam de costas surpre-
endidos. Ficariam chocados dizendo: “Ah! Onde já se viu uma coisa des-
tas?!”  
Existem muitas coisas como esta neste mundo. Deus não existe em um 
lugar distante. Vocês não sabiam que Ele está num lugar extremamente 
próximo a nós onde tais coisas são possíveis. (273-243, 29/10/1995) 
 
Deus não é visível no Mundo Espiritual. A razão para Deus criar Adão e Eva 
era tomar conta do mundo substancial da criação e dos descendentes 
vindouros. Até mesmo Deus necessita de uma forma externa. Assumindo a 
forma de Adão e Eva, Deus vai para o outro mundo e atua como pai e ser 
central de todas as coisas. Quando os Verdadeiros Pais forem para o 
Mundo Espiritual, Deus será a mente e os Verdadeiros Pais serão um em 
corpo com Ele. O Mundo Espiritual inteiro e esta Terra se tornarão um.  
Deus entrará na mente dos Verdadeiros Pais e os Verdadeiros Pais estarão 
em Deus. Isto é similar ao relacionamento entre mente e corpo. Por seguir 
um princípio similar a este, apesar de em uma forma menor, suas famílias 
na Terra são como a fruição da unidade da família dos Verdadeiros Pais, 
que é a família central no Mundo Espiritual, com Deus, dentro de uma 
simples unidade familiar. (248-52, 28/04/1996) 
 
Se Adão e Eva não tivessem caído mas sim tivessem atingido a perfeição e 
cumprido a porção de responsabilidade do ser humano, o Reino dos Céus 
teria sido estabelecido tanto no mundo físico como no Mundo Espiritual 
criando assim um mundo centrado no amor; no amor verdadeiro. Assim, 
que dia acabaria sendo ao mesmo tempo o primeiro e o último dia a ser 
comemorado? Seria o dia dos Verdadeiros Pais. Com respeito à Verdadei-
ros Pais, Deus é o Pai vertical e os Verdadeiros Pais são os pais horizontais. 
Deus, que é vertical, representa o Mundo Espiritual, e os Verdadeiros Pais, 
que são horizontais, representam o mundo físico. Este dois se tornam um. É 
um mundo unido em amor verdadeiro. A essência central destes dois mun-
dos são os Verdadeiros Pais. Saibam que há “Pais verticais” e “pais hori-
zontais” em meio aos verdadeiros pais. (248-50, 28/04/1996) 
 


1.3. Vai-se para o Reino dos Céus através dos Verdadei-
ros Pais 
O centro do universo são os verdadeiros pais em espírito e corpo. Baseado 
neste padrão, norte, sul, leste e oeste emergem a família, tribo, raça, nação 
e mundo e emergem deste mesmo lugar. Isto é a origem do universo. O 
Mundo Espiritual se desdobra com base nisto. Isto se torna um ângulo de 
90º e 360º. O universo está dentro disto. (147-111, 31/08/1986) 
 
Saibam que as palavras do Princípio são o registro das vitórias nas batalhas 
que lutei para descobrir tudo sobre o Mundo Espiritual ao passo que me 
defrontei com todas estas questões desde minha juventude. Estas palavras 
não são vagas. Até mesmo Sang Hun47 não acreditou em mim 100% duran-
te sua vida na Terra.  
Quando eu disse: “Os Verdadeiros Pais têm a responsabilidade de agarrar o 
Mundo Espiritual com a mão direita e o mundo físico com a mão esquerda e 
girá-los ao contrário”, ele não entendeu o que estas palavras significavam. 
(302-156, 13/06/1999) 
 
Agora, mesmo que eu diga para Deus: “Deus, estou farto de ver este mundo 
físico decaído e este Mundo Espiritual decaído. Seria bom se um Reino dos 
Céus melhor do que estes mundos fosse re-criado!”, tal pedido seria possí-
vel. O problema é que satanás ainda não foi libertado. Eu quero empurrá-lo 
para uma cova sem fundo. Não quero ver nem a sombra dele, e nem mes-
mo ouvir sequer um murmúrio dele. Ainda restarão coisas a serem tratadas 
mesmo após ele ser libertado. (302-257, 14/06/1999) 
                                                                        
47 Dr. Sang Hun Lee (1914-1997) , um dos primeiros membros da Igreja da 
Unificação e que sistematizou o “Pensamento Unificado” 


 
Vocês não conhecem muito acerca do Mundo Espiritual não é mesmo? Eu 
sou um “expert” quanto à aquele mundo. Parece que o nome Rev. Moon irá 
permanecer na história como o pioneiro que ensinou sobre o Mundo Espiri-
tual em uma base lógica e revelou de maneira sistemática os detalhe de 
como abrir os portões do Mundo Espiritual. Vocês compreendem a palavra 
“wonjo” (pioneiro, fundador)? Não significa o “wonjo” 48 de dar ajuda aos 
necessitados. O “wonjo” de que falo consiste do caractere won (원 元) que 
significa primeiro, e do caractere jo (조 祖) que significa antepassado.  
Os senhores todos chamam ao Rev. Moon de Verdadeiro Pai mas eu sou a 
pessoa que mais detesta esta palavra. É uma palavra amedrontadora. Uma 
vez que alguém se torne Verdadeiro Pai, têm que conduzir uma família 
verdadeira. Quando um clã se soma a esta família, então há que se condu-
zir também um clã verdadeiro e quando isto se expanda para o mundo há 
que se conduzir o mundo e quando isto se expande para humanidade que 
preenche o os mundos físico e espiritual no Céu e Terra, surge então a 
necessidade de se ser capaz de conduzir todos estes. Isto é surpreendente. 
Eu sou a pessoa que sabe sobre todas estas coisas. (203-324, 28/06/1990) 
 
Quando os verdadeiros pais não decaídos vêm, a verticalidade de Deus e a 
horizontalidade do ser humano podem pela primeira vez criar um ângulo de 
90°. Os verdadeiros pais vêm para nos educar em como criar este ângulo 
de 90º. Se forem para o Mundo Espiritual e constatarem que minhas pala-
vras são erradas, podem então cortar meu pescoço. Quando os verdadeiros 
pais vêm, o horizontal e o vertical podem ser ajustados para criar um ângulo 
de 90º. Os verdadeiros pais ensinam o caminho para se criar este ângulo de 
90º. Vocês precisam ser absolutamente obedientes a estes ensinamentos. 
Precisam agarrar e até bater em seus corpos para fazerem este ângulo de 
90º. (201-165, 30/03/1990) 
 
Os verdadeiros pais são o fundamento central do amor verdadeiro universal. 
Logo, quando tais verdadeiros pais aparecem, todas as coisas da criação se 
voltarão para eles tal como todas as montanhas e córregos, árvores e 
plantas se voltam para o sol nascente nas manhãs. Todas as coisas da 
criação são como folhas e ramos. Tudo no Mundo Espiritual se volta para 
Deus. Da mesma forma, também na Igreja da Unificação quando o Verda-
deiro Pai vai para a Coréia, todos os nervos dos membros automaticamente 
seguem ao Verdadeiro Pai. Acontece da mesma forma. (202-360, 
27/05/1990) 
 
Se vocês querem receber um doutorado, devem ir até o professor que 
orienta seu doutorado e até mesmo lavar o traseiro dele e se ele te chutar 
você tem que ainda dizer: “Oh! Muito obrigado!” Você precisa obter a assi-
natura dele para conseguir seu doutorado. Você talvez tenha vontade de 
dizer: Eu sou melhor do que ele. Eu tenho melhor aparência do que ele. 
Tenho um rosto melhor, um corpo melhor e uma estatura melhor. Eu o 
venceria numa luta corpo a corpo, até consigo comer mais do que ele. 
Posso vencê-lo em qualquer competição. Eu sou melhor do que ele em 
dezenas, até mesmo em centenas de aspectos. Mas ele pensa que pode 
impedir meu doutorado simplesmente porque eu não sei algumas coisas?” 
Porém, nada disto vai beneficiar você. Vocês não sabem disto, mas talvez 
eu tenha uma patente do Mundo Espiritual que me permita ser como este 
professor. (134-17, 01/01/1985) 
 
Porque é que o ser humano que é uma existência de valor tão augusto que 
não poderia ser trocado por nada no Céu e Terra foi deixado de lado dessa 
maneira? Isto se deve à Queda do homem. Para se livrarem disto terão que 
passar por mim. Sem ser pelo Rev. Moon não poderiam compreender esta 
regra. Acadêmicos e todos as pessoas com habilidades neste mundo pode-
rão entrar no Mundo Espiritual apenas após receberem minha assinatura. 
(280-169, 24/11/1996) 
 
É um fato comum o Mundo Espiritual cooperar comigo? Agora não só o 
Mundo Espiritual mas a todos terei que tratar mais severamente. Caso eu 
veja sangue sou assustador. Se eu ver sangue me tornarei implacável.  
Multiplicarei por centenas de vezes todas as condições de indenização da 
história para bater. Não há vias de confortar a Deus que durante todo o 
curso da história viu tanto sangue sendo derramado. Eu penso em fazer 
com que isto seja parado através de lágrimas. (207-175, 09/11/1990) 
 


                                                                        
48 Wonjo 원조 援助 – assistência, apoio – O Verdadeiro Pai brinca com 
duas palavras que tem a mesma pronúncia porém significados diferentes na 
língua coreana 
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Até mesmo no Mundo Espiritual não há interesse em ninguém mais do que 
no Rev. Moon. Todo interesse está nos Verdadeiros Pais. Isto é a fonte da 
vida, a fonte do amor, a fonte da consciência e a fonte de todas as coisas. 
Sem se passar por eles não há como haver crescimento. (256-28, 
12/03/1994) 
 
Não só o mundo físico necessita dos verdadeiros pais mas sim o Mundo 
Espiritual também necessita deles. No Mundo Espiritual, um palácio do 
amor deveria ter sido construído pelas pessoas que viveram em amor na 
Terra, mas nunca houve tais pessoas. Nem mesmo Deus e as pessoas que 
já estão no Mundo Espiritual podem construir este palácio. Os verdadeiros 
pais devem construí-lo. O palácio do amor no Mundo Espiritual começa com 
os verdadeiros pais. Apesar de talvez já existir um palácio no Mundo Espiri-
tual, os verdadeiros pais devem ir para lá e declarar: “Este será o palácio”, a 
partir deste é que todo o Mundo Espiritual se assentará ao redor dele. O 
Mundo Espiritual necessita absolutamente de verdadeiros pais devido ainda 
estar restando esta responsabilidade. (205-255, 09/09/1990) 
 
Eu não sou alguém que vai estar aí para sempre. Eu sou alguém que nas-
ceu neste período de 200 anos de história que acontecerá uma vez apenas 
em toda a eternidade, que nunca ocorreu séculos antes e nunca ocorrerá 
novamente tempos depois. Eu não sou uma pessoa que poderia ter nascido 
a qualquer momento. Vocês têm o valor infinito de serem capazes de a-
prender diretamente de mim neste período, conteúdos secretos. Se forem 
para o Mundo Espiritual após terem praticado estas coisas inevitavelmente 
irão para o Reino dos Céus.  Lá, este Reino futuro está a espera dos senho-
res. Este Reino dos Céus tem estado vazio até agora. Originalmente os 
verdadeiros pais é quem deveriam entrar no Reino dos Céus, porém até 
agora nunca havia existido verdadeiros pais. (249-327, 11/10/1993) 
 
O orgulho do mestre da Igreja da Unificação é conhecer a Deus. Eu O 
conheço mais do que se sabe sobre Ele no Mundo Espiritual. Apesar de 
haver muitas pessoas hoje em dia, Ele gosta daquela pessoa que mais 
conhece o coração Dele. Os religiosos, que oram durante todas as suas 
vidas encharcados de lágrimas e com seus joelhos enterrados no solo ainda 
têm muita sorte se puderem encontrar Jesus e serem orientados. Apesar 
disso, é um evento histórico o fato de vocês virem até aqui, me encontrarem 
e serem capazes de ouvirem estas palavras. (146-335, 10/08/1986) 
 
Eu não descobri a verdade quanto à providência de restauração, à morte e 
ao Mundo Espiritual sem fazer esforços. Eu orei continuamente por 17 
horas sem comer nada. Minha orações normalmente se estendiam por 10 a 
12 horas. É por isso que meus joelhos estão todos duros por aqui. Agora eu 
posso me conectar com Deus imediatamente mesmo sem orar por muito 
tempo pois Ele está próximo de mim, Vocês podem encontrar os traços 
disso em meus joelhos. (250-317, 15/10/1993) 
 
Quando eu orava, mesmo que fosse inferno, acabava encharcando minhas 
ceroulas de algodão com tantas lágrimas de lamentação. Assim, como é 
que vocês tem tratado o Princípio que eu encontrei passando por todo este 
sacrifício? Quando forem para o Mundo Espiritual e compreenderem estes 
fatos como poderão se aproximar de mim? Até mesmo a Verdadeira Mãe 
tem que ser cuidadosa ao tratar comigo. Há muitas coisas que vocês não 
sabem. Uma vez que compreendam estas coisas se juntarão a mim neste 
caminho. Saibam que mesmo quando vão além do precipício da angústia, 
apenas determinando-se em fazer de suas mortes algo positivo é que 
poderão tornar suas mortes algo aceitável como uma morte celeste. É nesta 
situação que poderão superar a morte. Esta é a situação em que morte não 
pode mais interferir. (253-352, 30/01/1994) 
 
Por favor, ergam as mãos aqueles que sentem que sofreram danos após 
me conhecerem. Há alguém assim aqui? Os que se sentem assim são 
ladrões. Quem sofreu danos? Fui eu quem sofreu danos ou vocês? Por toda 
a minha vida eu tenho sofrido danos. Entretanto, nunca pensei que estava 
sendo prejudicado. Ao contrário, eu digo para que devolvam isto para seus 
descendentes. Eu estou dizendo para que todos vocês sejam servidos por 
seus filhos como pais e mães que representam a mim. A menos que isto 
seja feito, tudo o que eu consegui deverá ser novamente indenizado. Uma 
vez que forem para o Mundo Espiritual serão acusados de imediato. Não 
haverá perdão. (252-263, 01/01/1994) 
 
As palavras “Verdadeiros Pais” são palavras fantásticas. Os que dentre 
vocês possam se comunicar com o Mundo Espiritual tentem orar. Pergun-
tem em oração: “Quem é maior: Deus ou o Rev. Moon?” – receberão a 


resposta de que eu sou maior. Já que digo estas palavras não há como eu 
não ser tachado de herege. (266-249, 01/01/1995) 
 
Até o mundo da “iluminação”, terá que reconhecer Deus após irem para o 
Mundo Espiritual. Por que? Compreenderão tudo isto se estudarem o Prin-
cípio. Isto é algo difícil. Terão que cavar nestas coisas e prepararem um 
sistema de análise. Já que somos pessoas ferozes, preparamos este siste-
ma. Este mundo é tão vasto que chega a ser intocável. Se são supostos a 
prepararem uma indumentária após se despirem completamente de trapos 
feitos de sacos, então terão que saber como desenhar uma indumentária 
real tal como a que um monarca poderia vestir em suas viagens. Ao faze-
rem isto, terão que ser capazes de fazer com que Deus diga: “Em toda a 
história, tu és melhor do que Eu.” (203-296, 27/06/1990) 
 
Se investirem sua vidas todas no amor verdadeiro e forem para o Mundo 
Espiritual, poderão me encontrar em qualquer lugar imediatamente apenas 
por dizerem: “Pai!” Poderão me encontrar instantaneamente. Não haverá 
nada para se preocuparem. Quando se sintonizam no coração de amor, 
terão o direito de participação e de estarem na mesma posição e viverem 
junto de mim. Conseqüentemente, quando me chamarem, poderão me 
encontrar de imediato. Não seria bom? Para estas pessoas eu mostrarei 
tudo o que há no Mundo Espiritual. Há estrelas feitas de diamantes e estre-
las feitas de ouro. Com minha autoridade especial poderei talvez até dar 
uma destas estrelas para a pessoa. Eu tenho tal autoridade especial. (229-
164, 11/04/1992) 
 
Entenderam ou não, seus cabeças ocas? Por lhes insultar assim eu acabo 
deixando uma condição de me acusarem dizendo: “Rev. Moon, como é que 
você pode me xingar desse jeito? É a primeira vez que eu o vejo e não 
posso acreditar em nada que você está me dizendo por que você me insul-
tou!” mas eu os xingo para depois poder perdoá-los quando chegar o tempo. 
Assim sendo, quando vocês forem para o outro mundo, dirão: “Eu não 
acreditei na Igreja da Unificação porque fui xingado.” Então isto fará sentido. 
Eu falo insultando as pessoas para estabelecer a condição de poder per-
doá-las quando forem para o Mundo Espiritual. Eu não me sinto ferido 
quando as pessoas me insultam. Elas terão que voltar atrás. Talvez se 
pense que elas dirão: “Ai! Como isso me deixou ressentido!” porém antes 
delas retornarem às suas Terras natais esquecerão disto. É assim que é a 
mente. Alssá moreulssá? (Entenderam ou não?) Os que disseram “alssa” 
levantem a mão. Agora vocês pegaram o espírito da coisa! (283-211, 
12/04/1997) 
 
Deus não tem dividas com ninguém. Ele retribui milhares e dezenas de 
milhares de vezes o que lhe deram e por isso, quando fui para a prisão 
como o mais miserável soldado raso, chegou o tempo para que o território 
baixo minha possessão fosse além da nação, além do mundo e além do 
Céu e Terra e encontrasse a posição de unificar o Mundo Espiritual e o 
mundo físico. Então, quão grande é minha autoridade já que me foi dado 
este grande privilégio de poder possuir a estrutura do fundamento familiar 
unificado de Adão perante todas as pessoas no Céu e Terra. Isto transcen-
de a tudo e é imanente a tudo. Isto cobre e cerca a tudo sem exceção. Após 
isto, o resultado final de seguir rumo a uma Era de plena autoridade e poder 
está esperando por mim no futuro. (284-113, 16/04/1997) 
 
O cosmos é constituído de mundo físico e Mundo Espiritual. Apenas quando 
libertarmos os espíritos remanescentes na esfera intermediária do Mundo 
Espiritual e aqueles que foram para o inferno, abrindo todos os portões é 
que Deu poderá estar em uma posição de libertação. Apenas quando Deus 
estiver em libertação é que toda a humanidade poderá respirar junto e 
adentrar o reino de paz e prosperidade. Este é o caminho da Igreja da 
Unificação. Portanto, a Igreja da Unificação deve seguir adiante até o dia 
em que Deus esteja liberto. Isto é um fato surpreendente. Não é uma “gam-
biarra”. (249-248, 10/10/1993) 
 
No momento, o Mundo Espiritual não tem forma. Ele toma forma de acordo 
com os Verdadeiros Pais. Quando as bênçãos para o Mundo Espiritual e 
para o mundo da soberania do amor do Reino dos Céus na Terra, que 
unifica a ambos, Céu e Terra, forem declaradas, Deus poderá ter domínio 
sobre o Mundo Espiritual, sob a nossa forma de Verdadeiros Pais. Portanto, 
o Mundo Espiritual está esperando que isto ocorra. O que foi separada está 
esperando para ser unificado. Eles estão esperando que eu vá rapidamente 
para o Mundo Espiritual.  
Conseqüentemente, uma vez que eu tenha terminado minha obra na Terra, 
começará minha obra no Mundo Espiritual. Eles estão todos me esperando. 
Eu serei posicionado como rei do Mundo Espiritual. Como rei do mundo 
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físico, automaticamente me tornarei rei do Mundo Espiritual e entrarei na 
Terra Natal Original que está em conformidade com as leis do princípio. 
(295-202, 28/08/1998) 
 
Se perguntarem qual é o meu anseio, lhes responderei que dentre os fun-
dadores de religiões penso em me tornar o representante que viva para o 
amor verdadeiro. Vocês dariam as boas vinda à isto? Vocês não conhecem 
o Mundo Espiritual. Esta pessoa aqui é um expert em mundo espiritual. Já 
que sei claramente o que acontece após a morte, não importa o quanto os 
acontecimentos no mundo perversamente se oponham à mim, tais coisas 
não poderão obstruir minha visão. Por que? Porque enxergo além deste 
mundo o outro mundo. Eu vivo em sintonia com o ritmo do outro mundo.  
Portanto, no futuro, os médiuns, os monges budistas e todas as pessoas 
deste mundo terão que vir até mim para serem educadas. Nunca houve 
uma pessoa que conhecesse os mais profundos segredos do Céu. Pela 
primeira vez e nesta era, o tal Rev. Moon apareceu e tem anunciado estas 
coisas e por isto tem se tornado um registro vivo que não pode ser encon-
trado nem nos museus do Mundo Espiritual. Quando numerosos bons 
espíritos virem este registro e descobrirem estes segredos por si mesmos 
ensinarão para os seus descendentes através de sonhos e revelações que 
acabarão preenchendo bibliotecas inteiras na Terra. As coisas que lhes 
disse hoje aqui não podem ser encontradas em nenhuma biblioteca. (200-
173, 25/01/1990) 
 
Saibam que o Rev. Moon que descobriu até o mundo do coração de Deus, 
não é um falsário. Todas as coisas que vocês ouvem de mim não podem 
ser encontradas neste mundo. Meus ensinamentos não podem ser encon-
trados em nenhum livro de nenhuma biblioteca seja nesta Terra ou no 
Mundo Espiritual. Eles são os primeiros e inéditos. Estas são as novas 
palavras de verdade que não podem ser encontradas em nenhum lugar 
nesta Terra e nem no Mundo Espiritual. Saibam que estas palavras são 
registros armazenados no cofre do tesouro e que não podem ser adquiridas 
nem por Deus e nem por nenhum ser humano na Terra ou no Mundo Espiri-
tual. (303-59, 04/07/1999) 
 
Mesmo o fato de vocês terem me visto na Terra será um motivo de orgulho 
para vocês quando forem para o Mundo Espiritual. Poderão dizer: “Eu 
atendi ao Pai!” Quando observamos a vida das plantas, vemos que todos os 
brotos delas se voltam para a luz do sol. Da mesma maneira, suas nature-
zas originais se voltam para a luz do sol do amor. Deus é o sol do amor. É 
assim no Mundo Espiritual. (142-312, 13/03/1986) 
 
O que é conclusão de todas as coisas? É a perfeição de Adão. O que é a 
perfeição de Adão? O que Adão falhou em fazer foi cumprir completamente 
sua porção de responsabilidade. Qual era porção de responsabilidade dele? 
Era tornar-se o padrão e pedra fundamental da tradição do mundo das 
famílias abençoadas, sendo a pedra fundamental da família, do povo, da 
nação, do Reino dos Céus na Terra e do Reino dos Céus no Mundo Espiri-
tual. Entretanto, esta pedra fundamental foi corrompida. Ela tem que ser 
limpa. Portanto, tudo deve ser limpo, o Mundo Espiritual, o mundo físico e 
tudo mais. (302-241, 14/06/1999) 
 


Seção 2. Os Verdadeiros Pais e a Construção do 
Reino dos Céus 


2.1. Para Se Tornar Verdadeiros Pais Se Faz Necessário 
Receber o “Selo de Aprovação Real” de Deus 
O que deve ser feito em função de alguém se tornar o Senhor de Segundo 
Advento? É necessário ir até o Mundo Espiritual e revelar os princípios e 
relações de todas as religiões com base em Jesus, esclarecer tudo sobre o 
Céu e a Terra, e explicar tudo sobre os métodos de todas as leis, e então 
receber a aprovação do Mundo Espiritual. É preciso então, anunciar todas 
estas coisas. Estas são coisas desconhecidas até mesmo pelo Mundo 
Espiritual.  
Isto é algo que apenas Deus e satanás podem saber. Após eu ter anuncia-
do todas estas coisas, a oposição do Mundo Espiritual se ergueu contra 
mim. É por isso que um período de caos se levantou no Mundo Espiritual 
durante 40 dias. satanás resistiu estabelecendo a condição de negar Deus... 
Nesta época o Mundo Espiritual estava divido e metade dele estava contra 
mim. É por isso que se ergueu o caos. Ao final, isto deve ser decidido com 
base no que Deus decida ser verdade. É por isso que os Verdadeiros Pais 


trazem o Mundo Espiritual à completa submissão, recebem o selo de apro-
vação de Deus e retornam para esta Terra. (236-323, 09/11/1992) 
 
Sem que faça a unificação do Mundo Espiritual não será possível unificar 
todas as coisas. Os antepassados no Mundo Espiritual dirão: “Rev. Moon 
seu herege traidor!” e mais tarde até Deus diria: “Sim, atirem-no fora!” Eis 
que assim são as leis da indenização. Uma vez que Adão e Eva negaram a 
Deus, Deus também precisa negar Adão e Eva, condicionalmente. Em uma 
situação de ser negado, eu tenho que ser afirmativo, mudar o coração de 
Deus, recuperar o meu Reino dos Céus e receber o selo de aprovação de 
Deus. Por fazer assim, Deus estará aqui comigo e quando alguém mais 
tarde nos acusar tudo...  
Minha personalidade é tal que uma vez que eu tenha começado alguma 
coisa, eu tenho que terminá-la. Até a morte eu não retrocedo. Por conhecer 
claramente o que significa este princípio estou seguro quanto a mim mesmo. 
É por isso que resisto abertamente. O que Jesus ou Confúcio sabem sobre 
este mundo? Eles talvez digam: “Ei! O que eu aprendi era assim...” e tudo 
que se pergunte a eles que esteja fora da própria doutrina que ensinaram 
acabam fazendo perguntas de forma negativa. Não é assim.  
Eu batalhei contra o Mundo Espiritual inteiro durante 43 dias. Ao final, no 
quadragésimo dia, até mesmo Deus veio e disse: “Rev. Moon seu patife!!! 
Por que você veio até o mundo celestial e tem causado caos neste mundo 
pacífico? Seu filho de bandidos!!!” Todos então disseram: “Uau!”, porém, 
mesmo assim eu não retrocedi. (282-168, 11/03/1997) 
 
Para me tornar o Senhor do Segundo Advento, eu tive que ir até o Mundo 
Espiritual e retornar de lá com o selo de aprovação de Deus. Através da 
minha ida até o Mundo Espiritual, uma batalha aconteceu lá por 43 dias. 
Todos, desde o fundo do inferno diziam: “Rev. Moon seu herege!” Tive que 
ir tratando disso desde o fundo. Bem ao final, tive que tratar com os santos 
e sábios. Tive que debater com eles na presença de Deus e chegar até a 
batalha decisiva onde foi determinado que seria o senhor da justiça. Qual foi 
o tema deste último debate? Foi sobre o fato de que a linhagem de todas as 
pessoas que tinham vindo para o Mundo Espiritual foi alterada. Foi sobre o 
fato deles saberem ou não que a linhagem deles deveria ser trocada.  
O que foi o segundo tema? Foi sobre a transferência dos direitos de propri-
edade. Eu disse: “Os que tiveram posses durante suas vidas na Terra são 
traidores do Reino dos Céus!” Não importando o quão grandes líderes 
religiosos fossem, eles foram pegos por isso. Este é o motivo de que quan-
do lutei no Mundo Espiritual, estive em plena confiança dizendo: “Quem é o 
herege?” não cedendo meu território. Já que um grande caos viria para o 
Mundo Espiritual após isso, Deus teve que tomar sua decisão como juiz. 
Mas até mesmo Deus estava contra mim.  
Ele disse: “Rev. Moon é um herege tal como ele mesmo disse.” Por que? 
Uma vez que Adão traiu Deus, de acordo com as leis da restauração por 
indenização, até mesmo Deus tem que trair o Adão perfeito. É apenas 
assim que os muros criados no coração de Deus poderiam ser derrubados. 
Desta forma, todos estavam contra mim e até mesmo Deus estava perma-
necendo do outro lado me deixando sozinho.  
Ainda assim, o Mundo Espiritual não poderia ser deixado como estava em 
um redemoinho de caos. Deus tinha que tomar a decisão final. Ele disse: “A 
mudança da linhagem de sangue, do direito de posse e da esfera de cora-
ção das quais esse tal Moon está falando, são verdades!” Tive que retornar 
de lá após receber este selo de aprovação como o vitorioso supremo. (264-
50, 09/10/1994) 
 
Para se colocar ordem neste mundo, primeiro o Mundo Espiritual é que 
deve ser posto em ordem. Sem colocar o Mundo Espiritual em ordem não 
poderão trazer a ordem para este mundo. Quando eu em busca desta 
palavras de verdade fiz a afirmação: “Deve ser assim!”, satanás se opôs a 
mim e até mesmo Deus também se opôs a mim. Já que o homem abando-
nou Deus, Deus deve abandonar o homem. Esta é a lei da indenização. É 
por isso que uma luta se processou no Mundo Espiritual durante 40 dias. 
Todos os 4 grandes santos vieram e disseram: “Reverendo Moon é um 
herege.”  
Todos os líderes religiosos no Mundo Espiritual se opuseram a mim. Desta 
maneira, na presença de Deus, houve um debate com ataques e defesas 
para se determinar quem estava certo. Durante 40 dias, o Mundo Espiritual 
inteiro estava em alvoroço. Estavam fazendo um rebuliço dizendo: “Rev. 
Moon seu herege!” Eles todos diziam em uníssono: “O Mundo Espiritual 
está sendo complicado! Não gostamos disso. Mandem-no embora!” Entre-
tanto, até mesmo Deus disse que se não fosse por estas palavras de ver-
dade não haveria outra maneira, e que se todos não seguissem este cami-
nho não haveria meios de trazer uma ordem lógica para o mundo inteiro. Eu 
indiquei que Confúcio não sabia sobre o aspecto de caráter de Deus. Ele 
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não sabia sobre Deus tão bem assim. Ele não sabia que Deus é um Deus 
pessoal. Confúcio falou sobre “Céu” mas foi muito vago. Numa discussão 
verbal ele foi “nocauteado”.  
Para Jesus eu perguntei: “Por que não falastes a respeito de tais e tais 
aspectos do segundo advento?” e ele também ficou nocauteado. Será o 
Reino do Milênio estabelecido nos ares? Se forem para o Mundo Espiritual 
saberão de tudo o que está errado. Quando perguntei a eles certas ques-
tões eles não puderam nem mesmo abrir suas bocas. Mais tarde eu disse 
até mesmo para Deus: “Vós destes Vosso veredicto de quem está certo!?” 
Então ao final Deus disse: “O Rev. Moon está certo!” (259-320, 24/04/1994) 
 
Após entrar no Mundo Espiritual fui tratado com menosprezo desde o mais 
baixo nível durante 43 dias. Eles me perguntavam quem eu era. Me chama-
vam de escravo, de parente da Vovó Pak, caloteiro e monstro dos hereges. 
Após entrar no Mundo Espiritual, tive debates pessoais com todas as religi-
ões, com o povo escolhido e ao final com cada um dos 4 grandes santos. 
Todos eles estavam contra mim. Todos se opuseram a mim. Até mesmo 
Deus se uniu a eles e disse: “Seu patife filho de traidores, peguem-no e 
matem-no!” Foi olho por olho e dente por dente. Durante 40 dias todo o 
Mundo Espiritual se opôs à mim. Eu não podia retroceder. Eu lutei por 43 
dias. Ao final até mesmo Deus estava contra mim. Tinha como eu bater em 
retirada? Não aconteceria alguma coisa terrível caso eu retrocedesse? 
Assim, ao final, eu trouxe até mesmo Deus à submissão.  
Então Deus gritou para o Mundo Espiritual: “Atenção!!!”. Após isso Ele 
anunciou: “Eu cheguei a uma conclusão quanto a esta batalha no Mundo 
Espiritual. A testemunha que está correta em todos os sentidos é o Sun 
Myung Moon.” Então apresentei minha defesa perante Deus mas Ele disse 
para eu me virar. Eu me virei para os outros e apresentei minha defesa. 
Todos então concordaram que minhas palavras estavam certas. Deus então 
clamou: “Atenção!!!” e deu testemunho de mim Ele mesmo para todo o 
Mundo Espiritual. Então, no Mundo Espiritual tudo acabou, não é mesmo? 
Eu recebi o selo de Deus, Sua aprovação, e vim para a Terra. (295-293, 
24/09/1998) 
 
Para se unificar neste mundo, há que se entrar no Mundo Espiritual e unifi-
cá-lo. Como a unificação é feita? Lá vocês não serão bem vindos. Se forem 
ao Mundo Espiritual e disserem: “Os caminhos dos princípios celestiais 
devem se revelados desta maneira que tenho dito” satanás e Deus entende-
rão mas não responderão que sim. Para todos os líderes religiosos, foi a 
primeira vez que eles ouviram sobre tais coisas. Eles perguntariam sobre o 
significado da mudança da linhagem de sangue, do direito e propriedade e 
da esfera de coração. Até mesmo Jesus lhes perguntaria sobre estas coisas 
todos os dias. Todos os santos se opuseram a mim. Logo, um grande 
período de caos ocorreu no Mundo Espiritual durante 43 dias. Eles estavam 
dizendo: “Expulsem o Rev. Moon, a besta dos hereges!” O que teria aconte-
cido se eles tivessem me expulsado dessa maneira? A Igreja da Unificação 
não poderia ter emergido. Por isso, tive que empurrar tudo adiante durante 
estes 43 dias em meio a estas provações.  
Eu sou o expert quanto a aquele lugar. Sou um expert em discernir entre o 
certo e o errado. É por isso que sei imediatamente quem é Deus e quem é 
satanás. Olhando para tudo, lá eu vi que tudo estava errado. È por isso que 
os empurrei adiante. Por esta razão que no final até mesmo Deus ergueu 
um grito. O Mundo Espiritual estava em caos, o Rev. Moon sozinho, agitan-
do o Mundo Espiritual inteiro causando uma confusão. Bem ao final, já que 
Deus é o mestre do juízo, Ele teve que tomar responsabilidade. A situação 
era tal que o Mundo Espiritual inteiro havia me colocado adiante e estavam 
me acusando perante Deus.  
Conseqüentemente, Deus teve que trazer justiça e julgamento. Para parar 
esta batalha, Ele teve que esclarecer quem estava certo e quem estava 
errado. Dividiu-se então em dois grupos. Eu estava sozinho de um lado e o 
Mundo Espiritual inteiro do outro contra mim. Até mesmo Deus estava 
contra mim. Eles estavam dizendo: “Este fulano! Que execrável ele é! Como 
ele pode dizer tais coisas!” Já que Adão caiu indo contra Deus, Deus tinha 
que se opor a mim.  
Os pais não tem que bater em seus filhos? Se os filhos pecam os pais os 
pisarão, os açoitarão e então aí sim os perdoarão. Da mesma maneira, bem 
no final, Deus me ergue e tomou Sua decisão após dizer-me: “Olhe para 
frente!” Ele disse: “Há muitos argumentos pró e contra, mas o que o Rev. 
Moon advoga é certo!” (273-67, 21/10/1995) 
 
Há muitas farpas e rebarbas na Igreja da Unificação. Alguns até dizem que 
são eles próprios o Messias!!! Alguns dizem: “O Rev. Moon é um João 
Batista e eu sou Jesus.” De fato eu não me tornei o que sou automatica-
mente. É necessário ir-se até o Mundo Espiritual e retornar de lá com o selo 
de aprovação de Deus. Já que unifiquei o Mundo Espiritual celestial, o 


Mundo Espiritual me apóia. O Mundo Espiritual inteiro faz isso. O Mundo 
Espiritual que estava em caos foi trazido até a ordem através de mim.  
Até agora, os budistas e confucionistas criaram cada qual seus próprios 
reinos e barreiras criando inúmeras facções de todo tipo. Eu trouxe todos 
eles para uma só direção e não “duas direções”. Uma vez que o Mundo 
Espiritual está assim, eu vim para esta Terra com a autoridade de uma 
única direção. Há muitas direções nesta Terra. Se existem 6 bilhões de 
pessoas, há portanto 6 bilhões de direções. Estou trazendo todas estas 
para a unidade em apenas uma direção. Apesar do mundo satânico ter feito 
oposição a mim e feito todo tipo de coisas para tentar me matar, o mundo 
está gradualmente se unindo rumo a uma única direção centrada em mim. 
O mundo está rumando para uma direção única. Agora as pessoas estão 
dizendo: “O pacifista para um mundo de paz é o Rev. Moon.” Portanto, há 
muito interesse na minha pessoa.  
Vocês sabiam disto? Se eu levei todo caos do Mundo Espiritual a encontrar 
a ordem, tenho que fazer todas as coisas confusas na Terra, rumarem para 
uma só direção. Este é o motivo de eu estar conectando todos os políticos 
deste mundo, os acadêmicos mundiais mais famosos, jornalistas, economis-
tas e todas as pessoas famosas. Eles respeitam-me ou não? Todos eles me 
testaram e me analisaram de acordo com seus diferentes métodos. Já que 
eu trouxe ordem para o caos do Mundo Espiritual, agora estou visualizando 
o estágio de poder trazer ordem para o caos desta Terra. Como está isto? 
Podem ver? Eu posso ver o que acontecerá caso dêem um passo mais 
adiante de seus olhos.  
Os que estão reunidos aqui não são idiotas, são? Quando vocês, espertos 
como são, olham para isso, pensam ou não pensam que o mundo está em 
nossas mãos? Há apenas um casal de Verdadeiros Pais para toda a eterni-
dade. Não há outro. Por esta razão, todo o Mundo Espiritual deve se sub-
meter a eles, como também todas as coisas na Terra terão que se submeter. 
Não são dois mas apenas um. O destino final são os Verdadeiros Pais. 
(259-320, 24/04/1994) 
 
Há muitos tipos de religiões. Já que os antecedentes culturais das pessoas 
são diferentes, isto acabou sendo inevitável. Os 6 bilhões de seres huma-
nos não são todos parte da mesma esfera cultural cristã. Os cristãos dizem 
o contrário por não saberem disto. Será que todas as pessoas irão para o 
inferno se não acreditarem em Jesus? Me desculpem! Se forem para o 
Mundo Espiritual verão que Confúcio e Jesus são amigos. Buda e Maomé 
são também amigos. Santos famosos do cristianismo e os altos sacerdotes 
do budismo são todos amigos. Apenas seus emblemas são diferentes mas 
todos eles pertencem ao clã de Deus. Estes emblemas devem ser abolidos. 
Quando as religiões se unirem, estes emblemas serão tirados e todos irão 
lamentar em voz alta e então viverão juntos como uma só família. Eu estou 
esperando por este dia no mundo celestial.  
Saibam que eu tive todas estas lutas devido a ignorância das pessoas 
quanto aos antecedentes das religiões no curso da história.  
Por causa disso, os líderes de cada grupo religioso, os fundadores das 
religiões e todos os líderes históricos devem se reunir e se arrependerem 
por todos os ressentimentos históricos causados. As pessoas que são 
capazes de fazê-los se arrependerem são os Verdadeiros Pais. (232-20, 
01/07/1992) 
 
O que é um filho de piedade filial? Não seria um filho que devota sua própria 
vida em amor para atender seus pais? Então o que é súdito leal? Chama-
mos de patriota, quando uma pessoa baseia sua vida em amor e oferece 
sua própria vida, sacrificando a si mesmo por seu rei que representa Deus. 
Um santo é alguém que vive pelo bem de todas as pessoas do mundo. É 
uma pessoa que se determinou a oferecer sua vida para amar as pessoas 
em detrimento das diferenças de fundo cultural, fronteiras nacionais e raça. 
Um santo é alguém que tenta levar as pessoas pelo caminho de amar os 
outros não apenas momentaneamente mas sim eternamente. Tomando isso 
um passo mais adiante, o que é um filho ou filha divino? Um filho ou filha 
divino é alguém que pode viver centrado no amor, não apenas por este 
mundo, mas até mesmo pelo Mundo Espiritual, o mundo infinito, e por Deus 
mais do que por esta vida. Tudo vem a ser amor. (143-151, 17/03/1986) 
 
Se forem para o Mundo Espiritual saberão quem é o Rev. Moon da Igreja da 
Unificação. Apesar de pessoas como Khomeini49 declarar em voz alta uma 
sentença de morte para o Rev. Moon por eu ter dito que Buda, Confúcio e 
Maomé são todos meus discípulos, todas estas tais pessoas já morreram. 
Por acaso já não dei a Bênção para todos estes santos? Não os abençoei? 
É por isso que de acordo com as cartas do Sr. Sang Hun a partir do Mundo 
Espiritual, todos eles enviam suas saudações de gratidão para mim, não é 
                                                                        
49 Khomeini, Ayatollah Ruhollah (1900-1989) , líder religioso do Iran 
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mesmo? Vocês sabiam que por vocês receberem a Bênção durante o 
tempo de suas vidas na Terra, estão em uma posição mais elevada do que 
milhões ou bilhões de pessoas que foram ressuscitadas no Mundo Espiritual 
e até mesmo acima dos fundadores de religiões? Entretanto, até agora 
viveram suas vidas descuidadamente. Precisam compreender isto. Eu 
pareço estar vivendo descuidadamente mas aonde quer que eu vá e sente 
o que quer que eu faça em qualquer lugar, eu sigo a lei de Deus, limpo o 
lugar e me sento. Eu faço isto seguindo a lei. Por acaso vocês não têm 
vivido descuidadamente? (304-50, 05/09/1999) 
 


2.2. A Construção do Reino dos Céus e a Unificação do 
Mundo Espiritual e Mundo Físico 
Fazendo considerações quanto a uma nação, vemos que para que esta se 
estabeleça deve haver a sua própria soberania. Deve haver também um 
povo. Deste ponto de vista, quando consideramos a questão do estabeleci-
mento do Reino dos Céus na Terra, quem seriam os donos dele? Quem 
seria o soberano? Sem dúvida, Deus será o soberano. E quem serão os 
cidadãos? Os cidadãos serão todas as pessoas do mundo. Então onde 
ficaria o território da nação? No planeta Terra. (96-15, 01/01/1978)  
 
Se Adão e Eva não tivessem caído, o que Deus teria feito com Eles? Deus 
os teria casado através da Bênção para que eles pudessem dar a luz filhos 
que trariam alegria a Deus, criando uma família que também traria alegria a 
Deus e multiplicando-a para que uma tribo e um povo fossem organizados. 
Quando isto se expandisse e constituísse o mundo, tal mundo seria basea-
do em que princípio? Seria um mundo baseado no “Deusismo” e ao mesmo 
tempo baseado também no “Adamismo”. A ideologia deste mundo seria o 
“Adamismo” como também a perspectiva do universo seria também uma 
perspectiva universal adâmica”. Da mesma forma, a perspectiva quanto ao 
cosmos e a perspectiva quanto estilo de vida seriam todas perspectivas 
adâmicas.  
Todas as raças dos cinco continentes fariam um mundo todo colorido, e 
todas as pessoas apreciariam isto. Já que as diferentes cores de pele se 
devem as diferenças de ambientes em que as pessoas vivem, todos apreci-
ariam as diferentes cores de peles dos vários povos. Portanto, como é que 
as línguas dos diferentes e numerosos povos passaram a se diferenciar? 
Devido a Queda dos nossos primeiros antepassados, Deus separou as 
línguas. (156-202, 25/05/1966) 
 
Vivam com o pensamento de que suas idas e vindas são em prol de recupe-
rar a nação, e assumam a missão de se tornarem o súditos leais que funda-
rão a nação da Pátria Celestial, ou então vivam pensando no fato de que 
como espiões do Céu, receberam como diretrizes virem para este mundo 
mal de hoje e fazerem tal obra. Saibam que sem que façam isso, não serão 
capazes de ter dignidade e honra como cidadãos da nação que está por vir. 
(50-255, 07/11/1971) 
 
Nós sabemos que há o ponto de vista de que é impossível se desejar em 
um sentido genuíno, um mundo único de paz e unificação através do poder, 
da sabedoria ou da cultura humanas. Desta perspectiva, qual é a questão 
central para se resolver todos os problemas do mundo? Dar uma clara 
explicação quanto a questão da existência de Deus é mais importante do 
que qualquer outra coisa.  
Se todos os seres humanos vierem a entender claramente que Deus existe, 
eles claramente também entenderão para onde é que a Vontade de Deus 
está rumando. Quando for compreendido por todos para onde é que a 
Vontade de Deus ruma, este mundo seguramente irá se tornar um mundo 
unificado, um mundo de paz; um mundo ideal. (56-131, 14/05/1972) 
 
A Bênção do matrimônio e vida eterna começa a partir dos Verdadeiros Pais. 
Sem os Verdadeiros Pais ela não poderia começar. Os Verdadeiros Pais 
tem que resolver esta fabulosa questão e trazer unidade entre o mundo 
físico e o Mundo Espiritual, e unificar o mundo terreno. O mundo que estava 
todo contra mim acabará me seguindo. Sem se ir perante Deus e receber o 
selo de aprovação Dele, é impossível trazer-se a unificação do Mundo 
Espiritual e a unificação do mundo físico. Não importa o quanto a Terra se 
oponha a mim, ela não pode bloquear o caminho que sigo. O tempo chegou 
quando posso mobilizar o mundo angélico e o Mundo Espiritual bem como 
também os antepassados para dar pesadelos às pessoas, e pressioná-las e 
fazer as coisas que satanás faria, no lugar dele para as pessoas que resis-
tam em ir. (290-172, 18/02/1998) 
 


Agora foi estabelecida até mesmo a esfera de libertação do Mundo Espiritu-
al. O Mundo Espiritual e o mundo terreno estão agora fazendo um movi-
mento de nivelamento. A primavera está vindo. A primavera do Céu e a 
primavera da Terra estão vindo. Até agora havia sido primavera no Céu 
porém verão na Terra. Porém, na Terra, o verão já passou, como também o 
outono e a primavera já passara, e a estação da primavera que pode digerir 
o ideal de eterna felicidade celestial e de todas as coisas e revitalizar dando 
nova vida chegou para Terra. Assim, a paz chegou para as Eras da Terra. 
Por causa disso, o que o fundador da Igreja da Unificação adotou agora? A 
palavra “paz” passou a ser inclusa em tudo, começando a partir da “Federa-
ção das Famílias para a Unificação e Paz Mundial”. (301-288, 05/05/1999) 
 
O Mundo Espiritual e o mundo físico podem agora subir, descer ou irem 
para a esquerda e direita. Não importa o quanto se mude entre as direções 
de frente e retaguarda e direita e esquerda, uma vez que todas agora tem 
valor equivalente, a Era do Domínio do Amor, a Era do Domínio do Amor 
Cósmico que aperfeiçoa o mundo celestial e o mundo terreno pode agora 
começar. Nós chamamos isto de o Reino dos Céus na Terra e Reino dos 
Céus no Mundo Espiritual. Isto é a esfera de libertação de todas as coisas. 
Vocês entendem o que eu estou dizendo? (301-236, 02/05/1999) 
 
Chegou o tempo para as pessoas do passado, presente e futuro como 
também as pessoas que se foram para o Mundo Espiritual cooperarem com 
a libertação da Pátria Celestial. Muita pessoas terão a experiências de 
verem seus antepassados chegarem até elas e as ameaçarem para irem 
para a Igreja da Unificação. Isto não acontecerá pela força do Rev. Moon. 
Deus e os antepassados como também o mundo angélico junto dos ante-
passados estão se unindo e fazendo com que a Terra fique num beco sem 
saída.Com respeito aos problemas de família, eu não posso nem sequer 
tocar neste beco. Quando este poço aceitar o fato surpreendente de que 
apenas eu exerço autoridade plena, como um Cabo da Boa Esperança, 
como o fundamento para esta nação e Pátria Celeste, eles se tornarão uma 
nação invencível em todo o universo. (290-172, 18/02/1998) 
 
O Mundo Espiritual a partir da posição de irmão mais velho, tem usurpado o 
mundo físico porém agora, entramos em uma situação em que o irmão mais 
velho terá que ajudar a Terra. Através disso, a esfera de Abel na Terra, não 
deverá mais ser abusada como tinha acontecido até então. O Mundo Espiri-
tual não poderá continuar enganando o mundo físico e seguir adiante. Ele 
não poderá mais seguir nesta direção. Com relação as quatro direções de 
leste, oeste, sul e norte, o leste não podia ser invadido mas o Mundo Espiri-
tual pode ir e vir pelo sul, norte e oeste usurpando o mundo físico. Devido a 
isso, muitos sacrifícios espirituais continuaram nesta Terra mas agora isto 
será resolvido. Em outras palavras, o Céu e Terra agora se aproximarão de 
um âmbito de unidade. (208-85, 17/11/1990) 
 
Não há nenhuma outra maneira senão os meus ensinamentos para se 
resolver os problemas fundamentais que tem coberto a história com respeito 
ao eu. Nunca haverá outro caminho. Por favor, vão para o Mundo Espiritual 
para verem se estou mentindo. Eu não estou ensinando estas coisas devido 
a que sei sobre elas mas sim devido a que as cumpri e conquistei vitória 
nestes aspectos. A consciência sabe disso.  
Por causa disso, o fato de que declarei os Verdadeiros Pais e a Era do 
Completo Testamento, significa que cumpri todas estas coisas. Eu confron-
tei satanás e o levei até a submissão.  
Satanás não pode nem mostrar sua figura no mundo que eu vislumbro. Em 
planos, isto segue desde o indivíduo, família, tribo, povo, nação e até mes-
mo no escopo de cosmos e Reino dos Céus no Mundo Espiritual. Quando 
nivelo estas coisas e as conecto, isto se torna então o Reino dos Céus na 
Terra. A pessoas e seus clãs que tenham vivido no Reino dos Céus na 
Terra irão ser transmigradas intactas para o Reino dos Céus no Mundo 
Espiritual. O Reino dos Céus no Mundo Espiritual é o nosso lar original. 
(256-24, 12/03/1994) 
  
Agora que chegou o tempo do Dr. Sang Hun Lee ir para o Mundo Espiritual. 
Ele foi para o Mundo Espiritual conforme a vontade providencial para relatar 
a realidade do Mundo Espiritual para esta Terra. Para se poder conhecer 
todo o Mundo Espiritual, a pessoa deve ser capaz de receber as instruções 
de Deus e ser enxertada Nele.  
Isto tudo deve ser sistematizado mas o Mundo Espiritual até agora não 
atingiu o padrão de possibilitar que isto aconteça. Conseqüentemente, 
incontáveis religiões emergiram para apresentar a realidade do Mundo 
Espiritual. Entretanto, estas apresentações foram apenas partes do todo e 
foram ensinadas com base nos ensinamentos de cada religião. Elas não 
conseguiram compreender o Mundo Espiritual em sua totalidade.  
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Porém agora, uma vez que entramos na Era do Completo Testamento, com 
a permissão de Deus, esta Era se tornou o período onde todos os aspectos 
do Mundo Espiritual podem ser explicados para a Terra. Vocês precisam 
conhecer isto. Portanto, precisam entender a realidade do Mundo Espiritual. 
(295-120, 19/08/1998) 
 
O Mundo Espiritual atingiu sua completa perfeição? O Mundo Espiritual está 
ainda imperfeito. Por que ele está assim? Originalmente, o sistema hierár-
quico do mundo espiritual seria tal que o tudo nele deveria estar conectado 
a Deus aos verdadeiros pais e aos verdadeiros filhos mas isto não aconte-
ceu ainda. Isto nem mesmo chegou a acontecer na Terra. Quando este 
sistema for instalado na Terra, o Mundo Espiritual irá automaticamente 
segui-lo. 
Em outras palavras, o Mundo Espiritual era pré-suposto a ter um sistema 
hierárquico centrado nos verdadeiros pais, e baseado no sistema de pen-
samento do Adão centrado em Deus, porém isto até agora ainda não acon-
teceu. Até então, dentro do centro do Mundo Espiritual, há o clube dos 
budistas centrados em Buda, o clube de Confúcio, como também o clube 
dos islâmicos. É por isso que o Mundo Espiritual e até mesmo o clube dos 
muçulmanos, o clube dos confucionistas e o clube dos budistas, todos estão 
ansiando pelo estabelecimento do sistema de pensamento de verdadeiros 
pais e do sistema de pensamento de Adão.  
Portanto, o Mundo Espiritual tem que seguir por uma direção unificada. 
Assim, ao passo que o trabalho dos Verdadeiros Pais na Terra tem atingido 
o nível mundial, as linhas divisórias entre as religiões estão desaparecendo. 
Os resultados do movimento de integração irão automaticamente de mani-
festar na Terra de acordo com a mobilização do Mundo Espiritual. O que 
ocorrerá quando a Igreja da Unificação atingir o nível mundial, será que 
todas as pessoas espirituais no Mundo Espiritual não mais ficarão por lá? 
Isto é porque o propósito deles será se aperfeiçoarem na Terra para depois 
poderem retornar para lá. Portanto, todos eles retornarão para o mundo 
físico em ressurreição. Eles todos estarão ativos.  
A esperança de bilhões de espíritos no Mundo Espiritual é que os membros 
da Igreja da Unificação se espalhem por todo o mundo e para tanto eles 
estão dizendo: “Movam-se, movam-se, movam-se!” Logo se adaptamos o 
mundo físico e depois fazemos do mundo físico e Mundo Espiritual um só 
mundo, este mundo será o mundo baixo ao domínio de Deus. Um mundo 
unificado permanecerá para sempre no nome dos Verdadeiros Pais. (161-
222, 15/02/1987) 
 
Agora entramos numa era em que nações e povos podem se unir em ligas. 
As nações, tribos e famílias na Terra, se reunirão e adentrarão em uma 
esfera de unificação. Por assim fazerem, o mundo irá se transformar rapi-
damente. Os que se opuserem a isto não serão deixados em paz pelos 
“satanases”.  
Até agora, satanás havia tentado levar o ser humano para o inferno mas de 
agora em diante ele o está levando para o Céu. Ele está colaborando para 
este propósito e está tentando trazer até mesmo os nossos antepassados 
para o Céu. Conseqüentemente não há ninguém para obstruir o caminho 
para o Reino dos Céus. Já que isto se tornou uma esfera de libertação, num 
futuro próximo, ultrapassaremos a era da globalização. (298-221, 
08/01/1999) 
 
Vocês acham que eu tenho ou não tenho a habilidade de limpar o Mundo 
Espiritual e o mundo físico e realizar completamente o ideal do Reino dos 
Céus na Terra e no Mundo Espiritual? Vocês acham que isto é ou não 
possível? O que pensam? Uma era de autoridade completa e de total e 
plena onipotência onde eu possa exercer estes poderes deverá vir. As 
organizações mundiais e todas as organizações das nações serão generali-
zadas.  
O mundo satânico que tinha plenos poderes se tornou completamente 
impotente perante a autoridade de Deus e está sendo movido para a era da 
completa autoridade e plena onipotência de Deus. Os Verdadeiros Pais é 
que tornaram isto possível. Isto começou a partir dos Verdadeiros Pais. 
(293-325, 07/06/1998) 
 
Quando todos do Mundo Espiritual forem mobilizados, haverá muitas coisas 
boas. Haverá muitas ocasiões para as pessoas abraçarem-se umas as 
outras, muita gente se regozijando, e todos os que fugiram da Igreja da 
Unificação amaldiçoando-a terão que socar o chão em arrependimento 
dizendo: “Como isso foi possível!!!” (302-71, 18/05/1999) 
 


Seção 3. Os Verdadeiros Pais e a Obra do Amor 


3.1. Os Verdadeiros Pais Chegaram até mesmo a Aben-
çoar Santos e Assassinos no Mesmo Lugar 
Já não perdoei os santos e até os assassinos? Então, posso ou não posso 
perdoar os pecados de meus próprios filhos? Stalin e Hitler assassinaram 
milhões de pessoas. Eles mataram milhões de pessoas. Eu cheguei a 
perdoar e abençoar até mesmo estes demônios dos demônios. A menos 
que eu fizesse isso, não poderia abrir os portões do inferno. Isto que fiz foi 
bom ou não? Os budistas estão dizendo: “Oh Céus! Ele fez nosso Buda se 
casar. Como ele pode fazer isso? e outros estão dizendo: “Oh não! Ele fez 
Jesus se casar!” Quando forem para o Mundo Espiritual verão que todos 
eles estão no Paraíso. Eles estão no Mundo Espiritual intermediário.  
Eu perguntei a eles: “O que vocês desejam?” Eles disseram: “É simples 
desejamos o que o senhor deseja. Gostaríamos de receber a Bênção do 
senhor!” Eu lhes perguntei: “O que acontecerá se eu os abençoar?” a eles 
responderam: “Os portões do inferno serão abertos. Já que não há caminho 
para o Céu, nós nos esforçaremos e nos determinaremos a fazer 10 vezes 
mais do que podemos para mudar estes e mundos e unificá-lo. Levaremos 
os santos atrás de nós.” 
Se eles puderem ter esta determinação e estarem completamente confian-
tes de mudarem de direção, até mesmo vilões que se opuseram a Deus, ao 
irem para o Mundo Espiritual podem mudar de direção e se tornarem os 
maiores de todos os súditos leais que Deus possa usar, já que Deus fez isto 
com o próprio Apóstolo Paulo, que se opunha ao cristianismo e mudou de 
vida se tornando um servo leal do cristianismo. (299-26, 01/02/1999) 
 
Já que eu libertei os santos e os assassinos, de acordo com este princípio, 
seus esposos que estavam completamente contra a Igreja da Unificação ou 
até mesmo aqueles que se foram para o inferno, após trazerem alguém de 
suas semelhanças poderão vir e serem libertados e abençoados por mim. 
Tais coisas estão acontecendo agora. Já que há este princípio de unir 
santos e assassinos, estas coisas são possíveis. Através disso, uma esfera 
unificada da bênção para o Mundo Espiritual e o mundo físico deve ser 
criada e eles devem até mesmo passar pela cerimônia de 3 dias. Para tanto, 
dentre todo o resto do Mundo Espiritual, eu estou libertando agora os espíri-
tos que não puderam viver na Terra e que morreram sem se casar, e até 
mesmo todas as pessoas acima da idade de 16 anos na Terra. Estou dando 
a bênção até mesmo para estas pessoas.  
Saibam que através da abertura dos portões do inferno e do dar a Bênção 
para todas as pessoas que se foram para o Mundo Espiritual, a autoridade 
de Deus para com Sua linhagem tem sido reconhecida, e através disto, 
satanás deve completamente bater em retirada. Isto é uma revolução. 
Nunca entre todas as revoluções que ocorreram, houve uma revolução 
como esta. Eu criei o ambiente pelo qual todos os que morreram devido a 
Queda podem ir para o Céu. Por criar todos os fundamentos que possibili-
tam os que morreram sem se casarem após a Queda de Adão e Eva entra-
rem e viverem no Céu, e pela criação do ambiente que capacita nossos 
antepassados a entrarem na esfera da Bênção no Mundo Espiritual, eu criei 
uma auto-estrada para o Céu. Eu restaurei todos estes fundamento através 
de indenização. (300-305, 11/04/1999) 
 
Se eu não conhecesse o Mundo Espiritual, eu não poderia ter seguido por 
este caminho. O Pai no Mundo Espiritual é “Meu Pai”. É por isso que eu 
conheço os segredos do Mundo Espiritual mais do que ninguém. Mesmo 
quando eu estava faminto quando estava como refugiado, eu mobilizei os 
meus antepassados. Eles fizeram com que as pessoas preparassem um 
banquete para “o viajante” que passava pelas ruas e através disso muitas 
vezes eu pude comer. Há muitas histórias como esta que talvez soem como 
mentiras por isso é que eu não falo sobre elas. Por que eu contaria tais 
estórias inacreditáveis para pessoas inteligentes como nós que estudamos 
ciência? Creriam em tais estórias que não podem ser acreditadas em ter-
mos de lógica por tê-las ouvido de mim? (299-46, 01/02/1999) 
 
O homem decaído não vive no Mundo Espiritual que Deus criou. O Mundo 
Espiritual criado por Deus é o lugar onde apenas famílias abençoadas 
perfeitas podem viver. É um ambiente tal como o Céu onde Adão era supos-
to a viver após atingir sua própria perfeição. Portanto, com a autoridade 
plena de Deus, Ele poderia livremente fazer o que quisesse com este mun-
do, desde as menores até as maiores instâncias. Através da Bênção esta-
mos realizando a “expansão cósmica da verdadeira Bênção e a erradicação 
da linhagem de sangue de satanás”. Estamos rompendo esta linhagem. É 
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por isso que no ano 2000 quando eu completar 80 anos de idade, todos os 
clãs da Terra serão colocados rumo ao Reino dos Céus.  
Tal como no Êxodo, a partida desde o mundo terreno começará. Tal como 
Moisés deixou o Egito quando tinha 80 anos de idade, deste tempo em 
diante, como Verdadeiro Pai e rei da família, eu partirei deste mundo, desta 
Terra. (300-305, 11/04/1999) 
 
Eu ainda não anunciei o projeto da auto-estrada internacional. Eu claramen-
te revelarei de onde para onde ela deverá ir e todos os caminhos serão 
abertos. Eu descerei até mesmo para o inferno para que num piscar de 
olhos as portas do inferno possam ser abertas. Eu dei a Bênção até mesmo 
para os grandes assassinos. 
Fazendo minhas as palavras do Dr. Sang Hun Lee, quando ele, Sang Hun, 
estava chorando e orando sozinho, um mensageiro veio até ele e pediu que 
fosse junto com ele. Logo,o mensageiro retornou a Deus. Quando eles 
foram para Deus, Deus perguntou para Sang Hun: “Por que estais triste?” 
Enquanto ele chorava amargamente Deus lhe disse que Ele tinha que 
salvar a todos e a questão era como isto poderia ser feito.  
Deus disse que os filhos dele tinham que viver bem. E da mesma forma, 
como toda a humanidade são filhos e filhas de Deus, toda a humanidade 
também terá que viver bem. Para se libertar o caminho em função de se 
viver assim, Deus disse que ele, Sang Hun, teria que assumir responsabili-
dade uma vez que Deus não poderia fazer isto por Si mesmo. Isto está no 
livro: “A Realidade do Mundo Espiritual e a Vida na Terra”. Por que Deus 
disse a ele que assumisse responsabilidade? Já que muitos foram para o 
Mundo Espiritual após se oporem a Igreja da Unificação, Deus queria que 
Sang Hun dissesse isto para mim de forma que eu os libertasse. É por isso 
que caí aos prantos chorando amargamente.  
Ele então perguntou a Deus: “Como pode isto acontecer? Como uma pes-
soa como eu poderei fazer favor a Deus, por que isto veio a acontecer?” Por 
esta razão, desde o dia 13 até o dia 15 de maio do ano passado (1998), eu 
virei todo o Mundo Espiritual de cabeça para baixo e declarei que tomaria 
responsabilidade por isso. Vocês também teriam coragem para isso? Di-
zendo: “Eu tomarei responsabilidade por isso e o realizarei!”, eu os abenço-
ei. (301-156, 25/04/1999) 
 
Uma vez que o primeiro Adão, o segundo Adão e os terceiros pais falharam, 
através do indenizar e libertar tudo isto através do “curso de deserto”, a era 
da Bênção da esfera do Quarto Adão pode começar a ser a era do início do 
Reino dos Céus na Terra. Tudo isto deve ocorrer conforme uma lógica. Não 
pode ser feito por meio de “gambiarras”. Quando isto é avaliado conforme o 
padrão de se ter elucidado a realidade do Mundo Espiritual e do mundo 
físico baseando-se no princípio, a mão direita deve se ajustar perfeitamente 
à mão &&&direita.&&& Apenas assim é que elas poderão produzir som não 
é mesmo? O amor é o que une estas coisas; centrando-se no amor absolu-
to. 
 
O mundo terreno e o Mundo Espiritual, que foram divididos em Caim e Abel, 
podem finalmente tornar-se um através dos laços de irmandade, através do 
amor dos Verdadeiros Pais e a conexão com a verdadeira linhagem. Portan-
to, ao morrerem, morrerão juntos com a mesma bênção e se viverem, 
viverão também juntos. Logo os que buscarem morrer, viverão e os que 
buscarem viver, morrerão.  
Os que buscarem viver junto com os Verdadeiros Pais, viverão. Sem os 
Verdadeiros Pais, todos terão que seguir pelo caminho oposto. Paradoxal-
mente, sem buscarem a morte, não poderão encontrar o caminho para os 
Verdadeiros Pais ou o lugar para atendê-los. O Mundo Espiritual tem que 
ser libertado, a Terra tem que ser libertada. Nunca houve ninguém que 
pudesse remover a grande estaca que estava cravada no coração de Deus 
desde o tempo de Adão e Eva. Todos os bons antepassados ao longo de 
toda a história tiveram que morrer. A mágoa deles não foi removida. (301-
166, 25/04/1999) 
 
Quando eu passar dos 80 anos de idade, será a era em que o Céu e a 
Terra poderão estar em unidade. Nos meus 80 anos, libertarei completa-
mente o Mundo Espiritual e tudo mais em apenas uma geração. O mundo 
físico e o Mundo Espiritual, esposo e esposa, e toda a família poderá entrar 
no Reino dos Céus. Esposo e esposa têm que entrar no Reino dos Céus 
juntos, não podem entrar separados. Eu abri ambos os portões, tanto do 
Céu como do inferno. Todos se elevarão por mudarem suas direções.  
Seus antepassados se colocarão em filas para serem seus sentinelas e lhes 
guiarem. No passado, os demônios cavariam uma cova baseados no que 
vocês ambicionavam e lhes impediriam por milhares ou dezenas de milha-
res de anos de irem para lá. Eles utilizaram vocês como garotos de recados. 
Eu agora aboli completamente estas coisas. Parece ser mentira, não é 


mesmo? Porém assim será. Apenas aguardem e poderão ver. Por que? 
Porque sei muito bem como está a realidade o Mundo Espiritual. Se eu não 
fizesse isso, seria acusado pelas gerações futuras. (300-74, 21/02/1999) 
 


3.2. A Nivelação do Mundo Espiritual e Mundo Físico 
Através da Expansão Cósmica da Verdadeira Bênção 
O que vêm após a expansão cósmica da verdadeira Bênção? É a erradica-
ção da linhagem de sangue de satanás! É o cortar das raízes dela. Já que o 
homem foi para o inferno por passar por um casamento falso, ao Verdadei-
ros Pais deviam casar-se e corrigir isto. Para tanto, em função de se restau-
rar por indenização o ato do arcanjo no Mundo Espiritual, de amar Eva na 
Terra e causar a Queda dela, a posição do arcanjo no nível familiar no 
Mundo Espiritual vem para a Terra, se torna a família de Adão e Eva na 
Terra e passa a ser pioneira na reorganização da família de Adão.  
Através disto, estas famílias virão a circundar suas famílias e iniciarão um 
movimento para expulsar satanás. Isto é ponto de vista do princípio. Apenas 
assim é que isto pode ser colocado de maneira clara e lógica. Agora, o que 
nos resta é que o tempo chegou para as portas do amor serem abertas, 
capacitando que as pessoas no Mundo Espiritual e na Terra se amem. 
Mesmo que seus esposos tenham falecido, poderão viver com eles na Terra. 
Há até mesmo algumas famílias que agora estão vivendo desta maneira. 
Por esta razão, perdoei e dei a Bênção até para os esposos que morreram 
e que perseguiram suas esposa por elas virem para a Igreja da Unificação.   
Não apenas lhes dei a Bênção, mas poucos dias antes de ir para a América, 
momentos antes de dar a Bênção dos 400 milhões de casais, fiz com que 
as pessoas que receberam a Bênção no Mundo Espiritual realizassem 
substancialmente a “cerimônia de três dias”. Fiz com que eles fizessem a 
cerimônia de três dias e dei a ordem de ataque total para as famílias no 
Mundo Espiritual, logo o que resta ser feito? Há bilhões de pessoas dentre 
aqueles que faleceram sem terem se casado, que nasceram e cresceram 
no Mundo Espiritual, esperando por se casarem. Uma vez que abri os 
portões, eu casei 1.6 bilhões de casais que são mais de quatro vezes o 
número de 400 milhões que casei alguns dias atrás. (301-171, 25/04/1999) 
 
É assim que eu sou. Eu nunca pensei em me gabar no caminho da Vontade 
de Deus. Eu fiz muitas coisas ao redor do mundo porém há ainda muitas 
coisas a serem feitas. A meta do Mundo Espiritual ainda permanece. Eu 
devo ir para lá após corrigir na Terra o que foi feito na Terra. Há os que 
viveram sozinhos e morreram solteiros; homens e mulheres que foram 
amados por seus pais mas que foram incapazes de se casarem; bebês que 
morreram após terem nascido. Estes bebês crescem no Mundo Espiritual. 
Eles não permanecem do jeito que eram. Os pensamento das mães que 
choraram em tristeza por estes bebês, permitem que eles cresçam. Não é 
errado para os pais estarem tristes pela morte de seus filhos. Se olharem, 
verão que seus cônjuges falecidos estão de fato crescendo no Mundo 
Espiritual. Se a esposa mantém seu falecido esposo em seu coração e 
sente tristeza por ele, ele é beneficiado por isso. (301-187, 26/04/1999) 
 
Não há ninguém dentre todos os que nasceram na Terra que tenham nasci-
do através dos verdadeiros pais. Não há meios para estes que nasceram 
sem receber a linhagem de sangue dos verdadeiros pais, do verdadeiro pai 
e da verdadeira mãe, entrarem no Céu.  
Quando consideramos o ideal da criação de Deus, o Reino dos Céus é para 
onde as pessoas são transferidas após receberem a linhagem dos verdadei-
ros pais, atendendo-os como os senhores da soberania do Reino dos Céus 
no Mundo Espiritual e na Terra, vivendo com os verdadeiros Pais em meio 
ao ambiente de seus clãs centrados no amor, e se casando uns com os 
outros para deixarem para trás descendentes. Conseqüentemente, as 
pessoas que não tenham profundas experiências com base no amor da 
família real, não poderão entrar no Céu. Isto é óbvio. (250-49, 11/10/1993) 
 
Eu cumpri minha responsabilidade. O que há para ser feito? Eu até mesmo 
abençoei o Mundo Espiritual criando uma esfera de unificação e até mesmo 
salvei meus inimigos. Não há nenhuma condição sequer para satanás me 
acusar. Então, o que mais devo fazer? Agora, não há mais indenização. 
(272-121, 30/08/1995) 
 
Eu tenho que aplainar o Mundo Espiritual. Que tipo de pessoas foram as 
que viveram na Terra e passaram para o Mundo Espiritual até agora? 
Foram as pessoas que viveram em relações de amor de acordo as suas 
próprias vontades. Foram os homens e mulheres que cometeram traições e 
viveram suas vidas conforme quiseram. Não houve também muitas mulhe-
res devassas? Elas cometiam adultério. Por causa disso acabaram no 
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inferno. Foram bem para o fundo do inferno. Atualmente há muitos casais 
que se casam por contrato judicial. Vocês sabem disto? Eles não querem 
ter bebês. Eles não querem ter família. 
Assim é a era do arcanjo. Pode alguém que não quer ter filhos conhecer o 
amor paternal? Eles saberiam como amar filhos? Eles nunca poderiam 
aprender a amar através de contratos. São um bando de andarilhos vaga-
bundos. No Mundo Espiritual se tornarão um bando de vagabundos. Eles 
não têm fundamentos que os permitam se estabelecerem. Que bom seria 
se até mesmo este tipo de pessoas pudessem ser abençoadas por mim? 
(301-63, 16/04/1999) 
 
O que é o Mundo Espiritual? O Mundo Espiritual é o mundo do arcanjo e a 
Terra é o mundo de Adão. O mundo dos filhos e o mundo dos servos são 
mundos diferentes. Então, será que o Mundo Espiritual é que deverá se 
esforçar mais ou será o mundo físico quem terá que fazer mais esforço? 
Assim, os 40 mil casais significam.... Agora temos 40 mil famílias abençoa-
das. Há 40 mil ou talvez 5 mil a mais do que isso. Não, me desculpem, são 
mais de 400 milhões. Portanto, uma família deverá trazer um novo casal de 
pessoas solteiras. Para se fazer isto, o mesmo tem que ocorrer no Mundo 
Espiritual.  
Os espíritos no Mundo Espiritual são todos descendentes de Adão. Porém, 
devido a Queda, a linhagem do arcanjo seguiu para o Mundo Espiritual. Isto 
foi algo que nunca deveria ter acontecido. O Mundo Espiritual não pode ser 
deixado como está, com forma de Caim se espalhando por tudo. Eles 
devem receber a Bênção. Através do dar a Bênção, o Mundo Espiritual todo 
tem que se aplainar.  
Por esta razão eu reuni todos os espíritos que morreram sem se casarem e 
os abençoei. Os espíritos de bebês que morreram após terem nascido 
também estavam crescendo. Eu estou abençoando todos estes que já 
passaram da idade de 16 anos e foram para o Mundo Espiritual sem se 
casarem. Os números dessa Bênção extrapolarão os bilhões. É por isso 
que estou dando a Bênção agora. (301-209, 01/05/1999) 
 
Quando a maré baixar, as coisas más irão embora. Quando ela retornar, as 
coisas que foram deixadas por final serão as primeiras a entrar. Devido à 
restauração por indenização, quando se compara as mesmas águas da 
mesma lua, permanece-se no meio e quando estas duas águas entrarem 
pela maré se é pego. Historicamente, quanto estas se nivelam em uma 
geração, satanás pode ser removido completamente pela junção na Bênção 
de positivo e negativo.  
Os falsos pais estão sendo removidos e as pessoas se tornarão unidas com 
os Verdadeiros Pais. Uma vez que isto foi feito, tais coisas estão se desen-
volvendo onde o inferno está sendo abolido e os antepassados no Mundo 
Espiritual estão sendo casados. Até mesmo bilhões, ou trilhões de espíritos 
estão sendo casados. Nossos antepassados são as pessoas que estão 
levando o Mundo Espiritual para o Céu. Os descendentes na Terra estão 
verticalmente combinando a posição de pai e a posição de filhos com base 
no amor. A base da família centrada no amor verdadeiro é o ponto de 
partida para a conexão entre Oriente e Ocidente. (300-224, 14/03/1999) 
 
A Bênção é herdar o fundamento de poder se conectar com a verdadeira 
linhagem de Deus. A pessoa que herda a linhagem de Deus através da 
Bênção, por existir tanto no mundo físico como no Mundo Espiritual, pode 
ser governada livremente por Deus. É por isso que mesmo agora, Deus 
pode empurrar adiante a obra da recriação e da restauração com Sua 
autoridade plena e sem condições de indenização. Entretanto, a questão 
agora é se os senhores, mantendo esta convicção, conseguirão ou não 
permanecer em uma posição correlativa a isto. Quando vocês decididamen-
te se unem ao padrão de fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta, 
tudo poderá rapidamente traçar suas linhas no mundo horizontal.  
O filho é quem faz do pai um dono do amor, a esposa em quem faz do 
esposo um dono do amor, e o irmão mais novo é que faz de seu irmão mais 
velho um dono do amor. Pelo contrário, sem pai, sem esposo ou sem irmão 
mais velho, o filho, a esposa e o irmão mais novo não podem cada um 
encontrar a posição de seus donos em amor.  
Em função de alguém se tornar um dono pelo amor verdadeiro, este deve 
elevar seu companheiro a uma posição mais elevada do que a si mesmo e 
viver para o bem dele. Assim é que no indivíduo a mente e o corpo se unem, 
que na família há a unidade entre o casal, unidade entre os filhos e a esfera 
de unidade da nação é formada para completar o ambiente de amor que é o 
modelo ideal dos oitos estágios. Em outras palavras, por se estabelecer a 
tradição do amor verdadeiro imutável desde o período intra-uterino, passan-
do pela infância, pelo período de irmandade, pela adolescência (período de 
noivado), pelo período do casamento, da paternidade, por se tornarem 
verdadeiros avós e passarem pelo período de serem verdadeiros reis e 


rainhas, o modelo do amor verdadeiro, do relacionamento entre pais e filhos, 
é levado a perfeição.  
Por isso, nossa família e nação ideais são os lugares onde pais e filhos, 
esposo e esposa, irmãos e nações anseiam pode se tornarem possuidores 
do modelo de “oito estágios baseados no amor verdadeiro”. O eterno nive-
lamento mundial começa a partir daqui. Logo, o Reino dos Céus na Terra 
começará e o Reino dos Céus no Mundo Espiritual será também automati-
camente estabelecido. (300-303, 11/04/1999) 
 


3.3. A Libertação do Inferno no Mundo Terreno e Mundo 
do Espírito Através do Amor Verdadeiro 
Até mesmo o inferno no mundo físico e no Mundo Espiritual terão que ser 
nivelados. Abrindo o caminho para a base do Reino Celestial de paz, os 
portões do inferno devem ser derrubados os portões do Céu abertos. De-
vemos fazer com que Deus seja capaz de poder livremente transitar pelos 
mundos espiritual e físico. O inferno, que é o limiar da angústia, é inútil para 
Deus. Ele deve ser completamente destruído. Quem sabia disso? O que é 
isto que o Rev. Moon está falando? Eu chutei os portões individuais e tudo 
mais que estavam bloqueando o mundo físico e o Mundo Espiritual e até 
mesmo o inferno.  
É por isso que preciso pavimentar uma auto-estrada. O nivelamento tem 
que ser feito. Isto não vale apenas para a Terra. O Mundo Espiritual inteiro 
tem que ser nivelado. A família, o clã, o povo, a nação, o mundo e o cosmos 
devem ser nivelados. Como isto será possível? Isto é possível através de 
um homem e uma mulher formando uma família. (302-226, 14/06/1999) 
 
Já que agora a Bênção é possível, eu posso dá-la quanto eu queira. Preciso 
dá-la para todos sem exceção. Preciso fazer para que antes que eu vá não 
sobre ninguém no Mundo Espiritual que não tenha sido abençoado. Aconte-
ceu que as pessoas foram para lá sem a Bênção.  
Seja aqui no mundo físico ou no Mundo Espiritual, antes de eu ir para lá, 
tanto lá como aqui devem estar preenchidos de pessoas que tenham rece-
bido a Bênção. Sem que isto seja feito, todas as linhagens decaídas seme-
adas por Adão até agora não poderão ser erradicadas. Portanto, qual foi o 
lema deste ano? Não foi: “A Expansão Cósmica da Verdadeira Bênção e a 
Erradicação da Linhagem de Sangue de Satanás”? O Mundo Espiritual tem 
que ser completamente abençoado. Isto não pode restar sem ter sido feito 
até antes de eu ir-me. Terei que ir para o Mundo Espiritual apenas após ter 
limpado isto completamente. Estão pensando sobre como erradicar os 
demônios? Eu já coloquei o Mundo Espiritual em ordem.  
Vocês talvez não saibam mas tenho feito todas estas coisas. Eu entrei no 
ritmo em que o Mundo Espiritual pode ser abençoado e os antepassados 
podem ser abençoados após terem sido libertados. Para libertar os que 
faleceram como crianças ou que foram para o Mundo Espiritual sem se 
casarem, eles todos estão entrando na esfera da Bênção.  
Por assim fazer, A raiz de satanás será exterminada. Tal como fazemos a 
cerimônia de três dias na Terra, vinte dias atrás, antes de eu retornar para 
cá, dei instruções para que até mesmo os espíritos no Mundo Espiritual 
possam fazer a cerimônia de três dias. Isto é complicado. É o mesmo que 
acontece na Terra. Já que jovens estão sendo abençoados aqui, eu estou 
da mesma maneira, dando a Bênção para homens e mulheres não casados 
no Mundo Espiritual. (301-212, 01/05/1999) 
 
Já que abençoei a todos desde crianças para cima, o Mundo Espiritual 
inteiro virá. O que é a Bênção em termos do princípio? É a porção de res-
ponsabilidade do homem. Sua responsabilidade é receber a Bênção. Se o 
homem tivesse cumprido sua porção de responsabilidade, estaria numa 
posição de perfeição como filho de Deus. Teria permanecido na esfera de 
controlar o mundo angélico. Por esta razão, ter a conexão com a Bênção, 
por si só, fará o registro de suas famílias ser diferente. É semelhante a 
quando um coreano obtém a nacionalidade americana, ele será governado 
pelas leis da América. Isto não aconteceu ainda com este mundo. Para se 
fazer esta diferenciação, estou nivelando Céu e Terra e pondo de ponta 
cabeça e ao revés as posições de primogenitura individual e tribal. O Mundo 
Espiritual é constituído pelo direito de primogenitura em nível individual, 
familiar, tribal, racial, nacional, mundial e cósmico. Agora estou ajustando 
isto ao revés. (301-189, 26/04/1999) 
 
O caminho do amor não pode ser dividido. Ele é horizontal. Já que o amor é 
horizontal, ele não apenas desaparece devido a que seu filho tenha ‘ido”. 
Indo para o Mundo Espiritual com esta esfera de relacionamento horizontal, 
lá ele crescerá. Portanto, até mesmo bebês que tenham falecido logo após 
nascerem, estão crescendo no Mundo Espiritual. As pessoas não sabem 







Capítulo 3. Os Verdadeiros Pais e o Mundo Espiritual  -  347 


 
 


disto. A Igreja da Unificação deve ser consciente quanto a isso. Logo, no 
futuro, caso tenhas filhos que se vão para o Mundo Espiritual, se ele não 
tiver caído, voltará para viver com vocês.  
Já que permiti a cerimônia de três dias para as pessoas que foram abenço-
adas com o Mundo Espiritual, os membros da Igreja da Unificação que 
falecerem doravante, poderão vir para a Terra e viverem com seus cônjuges. 
Estou dizendo para que não seja dada a Bênção de Consolo para quem 
tiver mais de 49 anos. Isto não tinha sido possível até agora. Foi dada a 
Bênção de Consolo para os que tinham menos de 50 anos; até foi dito como 
“segundo casamento para os de até 49”, porém que não seja dada a Bên-
ção de Consolo. Por que? Porque agora foi autorizada a cerimônia de três 
dias até para aqueles que receberam a Bênção com pessoas no Mundo 
Espiritual. (301-189, 26/04/1999) 
 
O Segundo Advento do Senhor não realiza a restauração por indenização 
de forma condicional mas sim a restauração por indenização substancial. 
Porque tenho lutado nestas batalhas... Tal como tenho lutado no Mundo 
Espiritual em prol de trazer vitória para este mundo, tenho também com 
base nisso, restaurado por indenização o ambiente substancial. Esta é a 
razão para a esfera cultural cristã estar agora se unindo para me aceitarem. 
Se o cristianismo tivesse me aceitado, eu não teria passado por tais perse-
guições. Eu teria imediatamente encontrado e restaurado um número de 
pessoas que teriam sido preparadas por Deus. A noiva é única. Não há o 
que se remendar em termos dos complicados conteúdos espirituais. Sem 
que passem desta maneira por isto, no futuro para se ultrapassar o padrão 
nacional em função de ir para todo o mundo, tudo isto terá que ser feito 
novamente.  
A Bênção consiste de Bênção da Igreja, Bênção Nacional e Bênção Mundial. 
Sem resolver isto, se seu cônjuge fosse para o Mundo Espiritual seria 
acusado, logo tenho que revelar este fato. Para se resolver isto talvez se 
passem milhares ou dezenas de milhares de anos mas caso não consigam 
mesmo que entrem no Mundo Espiritual não poderão fazer parte das ativi-
dades e estarão esperando em uma sala de espera. Por isso é que preci-
sam compreender o quão importante é a vida na Terra.  
Conseqüentemente, o avô se torna o neto e pai se torna filho, e o filho se 
torna pai, as posições serão invertidas. Portanto, com o Segundo Advento 
do Senhor como um eixo, Adão torna-se o primeiro pai, Jesus torna-se o 
segundo pai e o Senhor do Segundo Advento torna-se o terceiro pai. Agora 
o Senhor do Segundo Advento indenizou as falhas do primeiro e segundo 
pai e permanece acima do reino da perfeição... Os filhos e filhas destes três 
filhos não vivem apenas neste mundo mas vivem também no Mundo Espiri-
tual. (236-330, 09/11/1992) 
 
Vocês todos podem me ver agora porque estou neste mundo, porém como 
será depois que eu for para o Mundo Espiritual? De agora em diante para 
onde irão as futuras gerações da Igreja da Unificação? As futuras gerações 
da Igreja da Unificação de agora em diante irão tentar seguir exatamente o 
curso da minha história passada. As tribos de Israel tiveram que seguir pelo 
curso de Jacó; a nação de Israel teve que seguir pelo curso de Moisés e o 
Cristianismo teve que seguir pelo curso de Jesus. Da mesma maneira, para 
a Igreja da Unificação hoje, os unificacionistas terão que seguir pelo curso 
que eu segui. Ele terão que ir por este caminho. Caso não sigam, não serão 
capazes de cruzarem o oceano para se transladarem entre o Pólo Norte e o 
Pólo Sul tal como as aves migratórias. Vocês precisam voar. (142-168, 
09/03/1986) 
 
Até mesmo desta vez, eu os noivei porém sem nem mesmo olhar uma só 
vez para as fotos das mulheres que foram enviadas. No processo do noiva-
do, não havia mulheres suficientes, logo eu pegava as fotos do álbum que 
veio do Japão com cerca de mil fotos de homens tirando-as sem olhar dizia: 
“Eis o seu esposo!” Ainda assim as japonesas não diziam: “Como é que 
pode nos noivar sem nem mesmo olhar a foto?” Elas agora vivem junto das 
fotos. Que fantástico é isso? É por isso que a Igreja da Unificação pode 
consertar o mundo. Isto é grandioso.  
Portanto, vocês através de mim... Uma pessoa como eu não é alguém que 
sempre temos na Terra. Nunca houve alguém como eu no passado e nem 
haverá no futuro. Nunca houve no passado e nunca poderá haver no futuro. 
Isto é possível apenas enquanto estou vivendo na Terra agora, apenas 
durante meu período de vida na Terra. Pensem a respeito do fato de terem 
sido casados por uma pessoa assim. Vocês poderão vender isto no Mundo 
Espiritual dizendo: “Eu fui abençoado pelo Verdadeiro Pai”. (165-90, 
20/05/1987) 
 
Se sua amada esposa for para o Mundo Espiritual agora, ela será separada 
de você. Até agora as pessoas têm partido para lá separadas. Se forem 


para o Mundo Espiritual, verão que entrarão nele de acordo com o grau de 
adaptação aos padrões dele. Uma vez que entrem no Mundo Espiritual e 
apertem um botão tal como num vídeo cassete, tudo o que fizeram lhes 
aparecerá. Isto está gravado. Então, seus números serão chamados, e a 
pessoa que os acompanhará estará lá para o seu número. Então irão para 
outro lugar. Mesmo que houvesse dez pessoas numa família, eles estariam 
todos separados devido aos diferentes padrões de espiritualidade de cada 
um. Eles não poderiam encontrar-se uns aos outros. Agora isto foi liberado. 
Após receber-se a Bênção, caso haja alguém amado na Terra ou no Mundo 
Espiritual, esta pessoa poderá ser também abençoada. É assim que pude 
abençoar Dae-mo nim, e meu irmão mais velho. Eu abençoei até mesmo a 
Choong-mo nim (Mãe do Verdadeiro Pai). Estou abençoando as pessoas do 
Mundo Espiritual.  
As portas estão sendo abertas. Apenas assim é que a libertação do inferno 
será possível. Apenas assim é que o mundo do Jardim do Éden original livre 
da Queda e através de uma estrada única para a entrada direta no Reino 
dos Céus é que o padrão capaz de aperfeiçoar a organização do Reino dos 
Céus pode ser formada na Terra abrindo caminho através de todos os 
indivíduos e famílias que estavam divididos para constituir este mundo. Pois 
de uma só vez tudo isto ser ajustado, a realidade de unificação do Reino 
dos Céus na Terra e no Mundo Espiritual será criada trazendo a era em que 
Deus poderá ser libertado. (283-146, 08/04/1997) 
 
Os Verdadeiros Pais estão dando a Bênção no mundo substancial com 
base nos elos da Bênção inter-racial. Por esta conexão, será formada no 
mundo físico a esfera de libertação do indivíduo, família, tribo, povo e nação. 
Esta esfera de libertação não é formada no Mundo Espiritual. Desta mesma 
forma, já que a base da conexão com o mundo do amor celestial e até 
mesmo o mundo do amor cósmico existente na Terra, o Mundo Espiritual e 
o mundo físico tornam-se um só mundo centrados nos Verdadeiros Pais 
para de maneira sumarizada ter o acerto de contas e realizar completamen-
te a Bênção para o indivíduo, a Bênção para a família, a Bênção para a tribo, 
para o povo, para a nação, para o mundo e até mesmo para o cosmos.  
Assim, pela criação de um âmbito de unidade e harmonização de famílias 
abençoadas no Mundo Espiritual e mundo físico, o fundamento para o ideal 
do Reino dos Céus, baseado no Adão não decaído, pode ser estabelecido 
ostentando o mesmo valor para todas as famílias na história. Pela manifes-
tação do Reino dos Céus na Terra e no Céu, Deus poderá vir e habitar entre 
nós. Deus é o pai vertical. Os Verdadeiros Pais são os pais horizontais que 
podem nivelar a Terra. Portanto, com base no Chil.Pal Jeol (7.8 절), a 
Esfera do Sábado Cósmico dos Pais do Céu e da Terra foi proclamada e 
uma nova Era começou. Isto deve ser completamente ultrapassado com 
base no Ku.Ku Jeol (9.9 절). (303-257, 09/09/1999)  
 
Agora, com base no 9.9 Jeol, (ku.ku jeol), vocês precisam fazer a “oferta de 
indenização total”. A “oferta de indenização total” diz respeito ao ressenti-
mento e cerimônia de libertação. Uma cerimônia de libertação deve ser 
realizada. Vocês precisam livrar Deus de Sua angústia e oferecer-lhe liber-
tação. Não apenas isto mas sim, vocês devem libertar o cosmos, assim a 
“oferta de indenização total” será capaz de libertar a todos vocês.  
Agora que adentramos a Era da libertação, vocês não sabem o quanto o 
universo, com base nesta Terra, está cantarolando em louvores. Vocês não 
sabem o quanto ele está se regozijando por este dia. Assim, desde o come-
ço deste ano até hoje, ele tem estado em uma atmosfera de júbilo incessan-
te. Doravante, a fortuna celeste irá nos seguir e nos assistir em tudo o que 
dissermos que faremos. Costumávamos nos esforçar para tomar a fortuna 
celeste porém agora ela nos seguirá por onde formos e nos apoiará. Isto 
significa que o tempo chegou para que Deus e o Mundo Espiritual mobili-
zem inumeráveis antepassados e incontáveis pessoas boas para apoiar a 
Terra. Podemos estabelecer a esfera de libertação. A Era de transforma-
ções já chegou. 
Agora as suas famílias precisam se tornar famílias ideais e servirem direta-
mente Deus e os Verdadeiros e então, tornarem-se representantes dos 
Verdadeiros Pais. Através de vocês todos se tornam famílias que represen-
tam o primeiro, o segundo e o terceiro Adão, os messias que vieram nas 
eras do Velho, Novo e Completo Testamentos, precisam dar assistência aos 
Verdadeiros Pais e assim toda a humanidade pode ir diretamente para 
Reino dos Céus. Através disso, entramos na Era da Bênção da Libertação 
da Esfera do Quarto Adão.  
Vocês precisam espalhar o vinho sagrado para todas as nações. Não serão 
todos revividos após tomarem o vinho sagrado? A libertação do mundo 
decaído será intensificada. Terão que até mesmo fazer com que até mesmo 
toda criação beba o vinho. Então tudo retornará para o lado de Deus. Por 
isso vamos espargir por toda a Terra o vinho sagrado usando aviões. Mes-
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mo que não se atinja a todo mundo, eu espalharei o vinho por sobre as 
maiores cidades e orarei por eles. Vocês precisam compreender quão 
temerosa é a oração dos Verdadeiros Pais. Caso eu ore pela ruína de uma 
nação esta será arruinada. Não haveria como se impedir isso.  
 


3.4. O Mundo Espiritual das Famílias Abençoadas e o 
Registro no Reino dos Céus 


3.4.1. Os Requisitos para o Registro 
Até hoje, ninguém foi registrado no Reino Celestial. O Reino Celeste não 
possui uma nação. Ele não possuía uma família ou uma nação. Portanto, se 
forem para o Mundo Espiritual, os seus pais e os membros de sua família, 
caso haja por exemplos dez pessoas nela, todas estas dez estariam sepa-
radas. Porém doravante não será mais desse jeito. Saibam que original-
mente, se os seres humanos não tivessem caído, o Reino dos Céus seria o 
lugar onde entraríamos com nossa mãe, pai e clã.  
Se seus avós, pai e mãe, cônjuge e filhos se tornam um com base no amor 
verdadeiro, e herdam o amor verdadeiro de Deus de viver para os outros, 
então até mesmo Deus seria absolutamente obediente a isso. Num mundo 
que obedecesse esta tradição de amor movendo-se apenas com o amor 
altruísta, não há meios de base para o não surgimento de um mundo de paz. 
(210-354, 27/12/1990) 
 
Os que se registram com base nos Verdadeiros Pais se tornarão antepas-
sados para suas linhagens no futuro. Eles se tornarão os antepassados no 
Mundo Espiritual e seus registros serão organizados primeiramente com 
foco nas tribos e povos da corrente principal da linhagem e depois para 
todas as pessoas da ramificação colateral da família. É por isso que devem 
se registrar. O registro não acontece simplesmente.  
Precisam cumprir a Bênção de 160 e 180 famílias. Os que falharem em 
fazer isso serão deixados para trás. O tempo em que podiam se vangloriar 
de serem parte dos 36 casais já passou. Já que a era da equalização che-
gou, a questão agora será quem primeiro realizará estes números. Na Igreja 
da Unificação o clã que tenha muitas pessoas é beneficiado. (286-247, 
11/08/1997) 
 
Como a linhagem de sangue mudou, a não ser que seja convertida, vocês 
não poderão fazer parte do Reino de Deus, ou serem registrados nele. O 
dono da linhagem de sangue é Deus. Devido à linhagem de sangue decaída, 
tudo foi roubado de Deus, o Seu direito de posse foi arruinado, e assim, 
esta desordem só pode ser eliminada pela conexão à linhagem de sangue 
baseada no Seu amor. Portanto, a linhagem de sangue tem que ser conver-
tida. O sangue que corre nas nossas veias foi mudado, devido à relação de 
amor decaído. Uma vez que a linhagem de sangue foi mudada, não haverá 
maneira de voltarmos para Deus, a não ser que a linhagem de sangue seja 
convertida. (258-287, 20/03/1994) 
 
Deve haver bênçãos na igreja assim como bênçãos nacionais. Só quando 
vocês passarem pela cerimônia da bênção mundial, e mais tarde, a cerimô-
nia da bênção eterna no Reino dos Céus, poderão percorrer o caminho de 
regresso ao mundo originalmente desejado.  
A bênção da Igreja da Unificação não é uma simples e conveniente cerimô-
nia realizada sem o meu conhecimento. Mesmo que vocês proclamem que 
foram abençoados, ninguém lhes acreditará. É necessário que passem pela 
bênção nacional. Portanto, antes de irem para o Mundo Espiritual, junta-
mente com a Grande Cerimônia Admissão e Registro, também precisam 
participar na bênção nacional, na cerimônia de Registro e serem organiza-
dos em doze tribos. Então, quando o tempo chegar para os Verdadeiros 
Pais passarem para o Mundo Espiritual e se sentarem no trono, todas as 
pessoas poderão tomar os seus próprios lugares, por ordem, em frente 
deles. (185-36, 01/01/1989) 
 
Precisam da conversão da linhagem de sangue, do direito de posse, e da 
esfera de coração. A esfera de coração significa a tribo. Ela deve ser muda-
da. É por isso que a tribo deve ser restaurada. Jesus veio para restaurar a 
nação mas ele falhou em ser registrado. Ele não pode criar uma família para 
se registrar. Isto deve ser restaurado por indenização. Por isso, a Igreja da 
Unificação não permite que os membros abençoados iniciem família até que 
passem da idade de 33 anos. Agora é o ano 30.  
Vocês chegaram ao ponto equivalente a vida de 30 anos e Jesus antes dele 
deixar o lar. Uma vez que chegue o dia da reunificação das Coréias do 
Norte e do Sul, poderemos ultrapassar completamente este caminho de 


sofrimento. Assim, a Bênção da Igreja da Unificação compreende a Bênção 
a nível de igreja, a Bênção da era da reunificação das Coréias do Norte e do 
Sul e a Bênção da era da unificação do mundo. Saibam que poderão ir para 
o estado de libertação apenas após atravessarem estas três grandes Bên-
çãos. (252-140, 14/11/1993) 
 
Sem que haja uma nação o registro é impossível. Poderão ser registrados 
no nível de igreja mas não no nível de nação. Através da reunificação do 
Norte e Sul da Coréia, poderemos entrar na era do registro. Já que este 
tempo virá, estou dizendo-lhes para rapidamente restaurarem 160 famílias 
com base no messias tribal. Quando isto for alcançado e quando a reunifi-
cação das Coréias acontecer, eu serei registrado como a primeira geração e 
o primeiro antepassado. As pessoas que serão registradas após isso, serão 
registrados por seqüência de acordo a quando abençoaram as 160 famílias. 
A ordem de se tornarem antepassados dependerá do tempo em que foram 
registrados. Se mais de 1600 pessoas estavam sentadas aqui e receberam 
a Bênção, haverá então uma diferença de 1600 gerações. (256-332, 
14/03/1994) 
 
No futuro, o mundo todo deverá ser registrado e incluso entre as doze tribos. 
Quando isto ocorrer, terão que fazer um registro detalhado de suas vidas 
todas desde que entraram na Igreja da Unificação até aquela data. Terão 
que registrar tudo, tudo o que fizeram na igreja, seja até mesmo o fato de 
terem pego para si um simples lenço. Caso estes registros não estejam de 
acordo com os registros constantes nos “computadores do Mundo Espiritu-
al” não serão aptos a irem para o Reino dos Céus. (212-56, 01/01/1991) 
 
Serão calorosamente bem recebidos na esfera de coração da família real, 
não haverá percalços ou barreiras lá. Será como uma campo aberto. Todos 
darão boas vindas a vocês e estarão conectados ao mundo do amor perpé-
tuo. Serão colocados como senhores daquele lugar. Seus clãs serão bem 
vindos desta maneira. Serão registrados e entrarão no Reino dos Céus por 
carregarem o valor espiritual de terem restaurado e reunido toda a tribo. 
Farão seus registros? Como Líder Tribal, como Messias e Pai, eu os estou 
puxando para que possam ser registrados novamente e entrarem no Reino 
dos Céus. (218-358, 22/08/1991) 
 
Vão para o Mundo Espiritual e vejam se minhas palavras são corretas ou 
não. As mulheres tem que ser mobilizadas conforme as minhas instruções. 
Eu não estou fazendo isto para guiá-las para o caminho errado. Estou 
fazendo isto para registrá-las no Reino dos Céus. Então, quando os filhos 
delas forem registrados, os esposos também serão registrados. Por assim 
fazerem, estas famílias poderão sobrepujar o topo da colina original e cruzar 
o paralelo 38. Dentro do mundo unificado da Vontade de Deus, a família 
será abençoada novamente e partirão do padrão original celeste que não 
tem nenhuma relação com a Queda.  
Assim sendo, darão nascimento ao povo da nação celeste sem pecado que 
podem ir diretamente para o Reino dos Céus. Eu pavimentei este caminho 
para se chegar a situação de não ser mais necessário o Messias, e estou 
tentando orientar as pessoas até este ponto, porém se elas não atuarem 
neste mundo irão perecer. (230-250, 08/05/1992) 
 
Vocês têm que ser registrados. Aonde devem ir para serem registrados? 
Não poderão evitar o destino de terem que retornar para a “Terra Natal 
Original”. Se falharem em assim fazerem no período de suas vidas físicas, 
irão para o Mundo Espiritual e lá se moverão em círculos para toda a eterni-
dade.  
Não haverá meios de libertarem a si mesmo do controle da esfera da Queda 
que tem que ser superada através de lágrimas e lamentações. Assim, eu 
tenho explicado isto para vocês em detalhes na esperança de que tomem o 
caminho direto. Por favor não se esqueçam e mantenham em mente o que 
tenho lhes dito. Eu anseio que vocês possam herdar a realeza que os 
capacite a entrarem vitoriosos pelos portões do Céu e que possam ter 
sucessão na herança dele. Eu também anseio que vocês se tornem pesso-
as capazes de estabelecerem seus domicílios permanentes no Reino do 
Céus, a Terra natal original, e possam se registrar lá. Os que irão fazer isto 
levantem ambas as mãos e jurem. (177-351, 22/05/1988) 
 


3.4.2. O Domínio da Igreja da Unificação no Mundo Espiritual 
Também Incluí um Nível Espiritual Intermediário e uma Prisão 
Os casais que foram abençoados na Terra estarão juntos mesmo quando 
forem para o eterno Mundo Espiritual. Não importa quantos casais e filhos 
possam haver neste mundo, eles estarão todos separados no Mundo Espiri-
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tual. Eles estarão separados e não saberão para onde cada um foi. Será 
muito difícil para eles se encontrarem. Sem um relacionamento recíproco 
eles não podem se encontrar. Eles estarão separados no Mundo Espiritual 
de acordo com o nível de espiritualidade de cada um.  
É incrível: - Se toda a família puder se unir com base no amor, eles poderão 
estar juntos no Mundo Espiritual. Isto é algo feliz ou um infortúnio? (250-334, 
15/10/1993) 
 
Quando forem para o Mundo Espiritual ninguém lhes dirá para irem para o 
inferno. Vocês irão por si mesmos. Irão para o lugar aonde melhor se adap-
tem. Mesmo dentre as pessoas da Igreja da Unificação, apesar da meta, se 
formos para a mesma situação e ambiente, acabarão permanecendo em 
lugares de acordo com o nível de seus estados espirituais. Logo, de que 
maneira as famílias abençoadas são diferentes? Os entes de uma família 
abençoada não podem ser separados uns dos outros de maneira nenhuma, 
não importando o quanto se tente separá-los. Quando passarem para o 
Mundo Espiritual, se a esposa falhou em cumprir a responsabilidade dela, 
os dois tomarão responsabilidade como um conjunto e o esposo terá que 
libertá-la. Mesmo que só a esposa tenha errado, ambos serão acusados; 
mesmo que só esposo tenha errado, da mesma forma ambos serão acusa-
dos, mesmo que só os filhos tenham falhado, a família como um todo será 
acusada. (242-108, 01/01/1993) 
 
Na esfera celestial do Mundo Espiritual, os locais onde as pessoas devem 
permanecer são decididos de acordo com o nível delas. Para tanto, estando 
lá, passam por um longo período de educação. Aquele mundo não pertence 
ao domínio da Queda. Ele pertence à esfera do Princípio de Deus. Se o 
cidadão de uma nação comete um crime, isto será tratado como um pecado 
cometido pelo povo de tal nação. Se houver uma violação da lei celestial 
cometida por alguém na posição de cidadão desta nação, este alguém será 
tratado conforme esta lei e todas as infrações serão apresentadas perante 
todos como um conteúdo para ajudar... 
Doravante o Paraíso será criado no Mundo Espiritual celestial. Vocês terão 
que esperar lá. Lá, surgirá o Mundo Espiritual intermediário. O inferno será 
criado lá. Uma prisão também surgirá lá no Reino dos Céus. Por entende-
rem isto, vocês saberão claramente para onde irão. Será feito com que 
saibam. Estava sabendo ou não disso? Estou lhes ensinando clara e corre-
tamente. (295-135, 19/08/1998) 
 
Os que receberam a Bênção mas falharam em participar do registro são 
exatamente como a família de Adão que caiu. Quando entrarem no Mundo 
Espiritual uma prisão no lado celestial será criada. Um nível intermediário de 
Mundo Espiritual também será criado lá. Um paraíso para famílias abenço-
adas será criado. Atualmente os testemunhos do Dr. Sang Hun Lee se 
tornaram uma representação do Mundo Espiritual, mas lá também, as 
pessoas que pecaram, carregam placas indicando seus pecados na Terra. 
Eles tem que ser restringidos pelo quanto se desviaram do padrão do 
“ângulo de 90º”. Nenhuma concessão será feita.  
Mesmo que pela força, vocês têm que ser corrigidos. As arestas têm que 
ser cortadas e aplainadas. Se isto não acontecer, terão que ser isolados 
para lugares como os Pólos Norte e sul. Uma era assim está vindo. O 
Mundo Espiritual é assim. (300-158, 03/03/1999) 
 
As pessoas dos 36 casais que já passaram para o Mundo Espiritual estão 
em lugar glorioso lá. Não falou o Dr. Sang Hun Lee a respeito de toda a 
realidade do Mundo Espiritual? Os 36 casais abençoados estão em posi-
ções gloriosas lá. Mas se eles erraram, estarão caminhando com placas 
penduradas. O inferno será criado lá. Haverá também o paraíso. Quando o 
mundo Satânico for erradicado no futuro... 
O Reino dos Céus é o Reino dos Céus, mas não é realmente um Céu... As 
pessoas estarão aprisionadas em alguma região em particular do Mundo 
Espiritual intermediário, isto é, a prisão do Mundo Espiritual. Não existirá 
mais por muito tempo nações infernais, porém o inferno existirá nas vidas 
diárias das pessoas. Na Terra vivemos em meio à dimensão temporal, 
porém lá as pessoas podem viver com a ideologia de vivenciarem um ano 
de uma só vez. Esta é a diferença que se faz entre os dois mundos. (299-
315, 21/02/1999) 
 
Todas as pessoas no inferno devem receber o benefício da libertação, o de 
terem uma família e serem capazes de rever seus filhos. Quando eles 
reunirem seus netos e entrarem pelos portões do Céu, deverão fazê-lo da 
mesma posição da família de Adão não manchada pela Queda. Já que isto 
é um âmbito apartado do domínio do mundo satânico e das acusações de 
satanás, a restauração nele é realizada com rapidez.  


Não lhes disse que no Mundo Espiritual, Sang Hun Lee está na mais eleva-
da posição dentre as famílias abençoadas? A posição mais elevada será o 
modelo para o Mundo Espiritual que será criado doravante. Será o modelo 
para o Mundo Espiritual. Haverá Reino dos Céus e Paraíso para as famílias. 
O nível intermediário e o inferno para as famílias também será criado. Esta 
é uma era que tudo o que permanecer como sombras de nossa consciência 
da vida atual poderá ser visto até o fundo na luz do sol de meio dia. Justifi-
cativas não funcionarão lá. Não lhes disse que lá existe uma prisão? Há 
uma prisão.  
Mesmo quando famílias abençoadas entram no Mundo Espiritual, haverá 
níveis nos quais algumas famílias poderão estar mais perto de Deus e dos 
Verdadeiros Pais. (295-300, 24/09/1998) 
 


Seção 4. A Família dos Verdadeiros Pais e as Obras 
do Mundo Espiritual 


4.1. Heung-jin Nim e o Estabelecimento da Primogenitu-
ra no Mundo Espiritual 
Através da ida de meu filho Heung-jin Nim para o Mundo Espiritual, Abel e 
os anjos que estavam separados como Céu e Terra, uniram-se como se 
fossem irmãos gêmeos. Sobre este fundamento de unificação os pais serão 
colocados em ação. Isto é o Ponto de Vista do Princípio da Unificação.  
Heung-jin Nim é o filho tipo Abel. Ele foi para o Mundo Espiritual no funda-
mento de uma condição de indenização para a esfera do domínio de Deus 
baseado nos resultados através do Princípio estabelecido através do amor 
dos Verdadeiros Pais. Ele foi para o Mundo Espiritual após o estabeleci-
mento do domínio direto de Deus sobre o fundamento da vitória sobre 
satanás. Por esta razão, ele atingiu o estado de ser o filho que foi para o 
Mundo Espiritual com os qualificativos de perfeição pela primeira vez desde 
a Queda. Originalmente se os seres humanos não tivessem caído, as 
pessoas que fossem para o Mundo Espiritual teriam atingido os qualificati-
vos como donos ou herdeiros através do estabelecimento de uma família 
que tenha o amor como seu centro, onde as esferas do domínio direto com 
base nos resultados através do Princípio estão unificadas com base na 
dimensão de coração dos Verdadeiros Pais. É uma regra do Princípio o fato 
de não se poder atingir a esfera do domínio direto sem as devidas qualifica-
ções. (131-52, 01/04/1984) 
 
Eu realizei a Cerimônia de Unificação antes da ida de Heung-jin Nim para o 
Mundo Espiritual. Eu preparei tudo para isso e dei a permissão para o 
médico retirar a máscara de oxigênio, Desta maneira, eu o enviei após 
pavimentar o caminho. As pessoas deste mundo diriam que sou louco por 
fazer isto enquanto meu filho estava morrendo.  
Eu estava oferecendo-o ao Céu. Numa era histórica como esta em que 
estamos numa tripla encruzilhada, eu estava oferecendo-o para o bem da 
humanidade, do povo da Coréia, da Igreja da Unificação e pelo bem deste 
mundo e também pelo bem do Mundo Espiritual. Tal como Jesus retornou 
após ascender aos Céus, coisas similares ocorrerão. Assim, do ponto de 
vista do Mundo Espiritual. Heung-ji Nim é o Senhor do Segundo Advento. 
Ele é o salvador do Mundo Espiritual. Heung-jin é quem foi enviado pelos 
Verdadeiros Pais como o Messias do amor. Já que Heung-Jin nim está 
dando assistência aos Pais na Terra, a Era da ressurreição e do mundo 
unificado está vindo sobre a Terra. É por isso que chegou o tempo para a 
segunda geração receber a Bênção. Vocês entendem o que estou dizendo? 
(225-86, 02/01/1992) 
 
Como foi realizada a Cerimônia de Unificação? Não é uma cerimônia feita 
por se segurar uma coisa qualquer. È uma cerimônia feita segurando-se o 
órgão sexual. Somente realizando a Cerimônia de Unificação do amor para 
este filho que estava falecendo sem cumprir o propósito do amor, é que ele 
pode ser diretamente conectado com Jesus. Nem mesmo a Verdadeira Mãe 
não sabia nada sobre isto. Por realizar a Cerimônia de Unificação neste 
ambiente de morte, superamos tudo o que estava na posição de ser obser-
vado pelos demônios. Isto não foi uma situação para lágrimas. O problema 
não era quanto a um filho morre ou quanto a chorar sobre isso. A questão 
era sobre: o que é uma família amada por Deus. Nesta situação, com todos 
sentindo grande amargura, tive que vencer tudo isto e como um pai, prepa-
rar o caminho para meu filho seguir. (212-93, 02/01/1991) 
 
Como enviei um filho Heung-jin como uma oferta viva, isto se tornou uma 
ponte. Como isto se tornou uma ponte para o mundo celestial com base no 
amor e nos antecedentes de nossa família, até mesmo Jesus deve seguir 
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Heung-jin. Não sabiam que Jesus devia passar pela ponte da família? 
Ultimamente, Heung-jin foi o único a ter ido para o Mundo Espiritual como 
uma oferta vitoriosa após ter sido amado pelos Verdadeiros Pais nesta 
Terra como um filho deles. Por isso é que ele pode governar o Céu com 
plena autoridade. (280-281, 02/01/1997) 
 
Devido a Heung-jin ter ido para o Mundo Espiritual como um adolescente, 
indo para lá como um descendente que recebeu o amor dos Verdadeiros 
Pais, ele está na posição de perfeita unidade com o Mundo Espiritual ligan-
do o Mundo Espiritual à família dos Verdadeiros Pais. Ele se tornou o pri-
meiro filho e irmão mais velho no Mundo Espiritual.  
Conseqüentemente, a dimensão de amor dos Verdadeiros Pais foi expandi-
da para o Mundo Espiritual. Assim, os cristãos no Mundo Espiritual que não 
podiam estabelecer uma conexão com a Terra, e todas as outras religiões, 
podem agora fazer isto através de Heung-jin... Jesus tem que dar assistên-
cia a Heung-jin como o irmão mais velho dele. Fazendo assim, ele poderá 
se conectar com a Terra. Através deste desenvolvimento, o apoio espiritual 
a este mundo irá rapidamente se alastrar devido ao retorno dos espíritos à 
Terra, e como resultado, o mundo satânico começará a sucumbir. Ele 
entrará em um rápido declínio.  
As fronteiras entre o mundo físico e o Mundo Espiritual que foram criadas 
após a Queda, serão todas eliminadas. Através da ascensão de Heung-jin, 
a Terra está ligada ao Mundo Espiritual com base na dimensão de amor dos 
Verdadeiros Pais. Portanto, todos os muros entre o mundo físico e o Mundo 
Espiritual têm que tombar e entramos numa Era de intercâmbio entre os 
dois mundos. (225-86, 02/01/1992) 
 
Nesta era, como é que o domínio de filhos adotivos e de filhos de linhagem 
direta irão intercambiar seus lugares? Heung-jin tem uma importante res-
ponsabilidade para com isso. Ele fará com que o Mundo Espiritual encontre 
ordem antes da vinda deste tempo. Jesus e todas as pessoas que já passa-
ram para o Mundo Espiritual, até agora, não tinham nenhuma relação com a 
linhagem dos Verdadeiros Pais e não tiveram absolutamente nenhuma 
relação com a carne e o sangue dos Verdadeiros Pais. Eles não puderam 
nem mesmo estabelecer uma relação com o amor dos Verdadeiros Pais. 
Assim, todos os que já se foram para o outro mundo estão como solteiros, 
como homens e mulheres não casados. Até o próprio Jesus está assim. 
Eles devem descer para a Terra e tecerem uma relação com o amor dos 
Verdadeiros Pais. (225-85, 02/01/1992) 
 
Por acaso não dei a Bênção de Casamento para Heung-jin? Já que ele está 
na posição de comandante supremo das famílias no Mundo Espiritual, ele 
tinha que ter a Bênção do Matrimônio. Todos estão conectados sob ele. 
Centralizando-se em Dae-mo nim e Choong-mo nim no Mundo Espiritual... 
quando as pessoas passam para o Mundo Espiritual elas têm que receber a 
Bênção de Dae-mo nim. Muitas denominações e religiões tais como o 
Islamismo, o Catolicismo e o Protestantismo devem todas se unir... Então, 
uma grande migração irá ocorrer. Eles podem ser conectados apenas 
através dos Verdadeiros Pais na Terra. Para que assim seja feito, eles 
devem se tornar filhos de piedade filial, súditos leais e santos. Esta é a 
tradição. (292-226, 17/04/1998) 
 
Desta vez tornei possível que a família de Jesus e a família de Heung-jin 
vivam em uma mesma casa. Heung-jin e Jesus devem viver na mesma 
casa. O filho adotivo de Jesus deve ser confiado à Heung-jin. Deus não 
pode fazer isso. Os Verdadeiros Pais devem fazer isso. Os Verdadeiros 
Pais tem que fazer aquilo que Deus não pode fazer. Por acaso não é dito na 
Bíblia - “Tudo o que Adão nomeou assim foi dado como nome”? Compreen-
dem o significado do que estou dizendo? (292-327, 27/04/1998) 
 
Agora tenho que ir para Cheongpyeong e tomar conta da família de Jesus, 
fazê-lo estabelecer laços de irmandade com Heung-jin e abençoar todos os 
apóstolos do cristianismo. A Igreja da Unificação permanece na posição de 
Abel, e o cristianismo na posição de Caim. Como estes dois podem ser 
levados a unidade? Do ponto de vista tanto espiritual como físico, eu tenho 
que unificar todas as coisas. Heung-jin, o filho verdadeiro, permanece no 
lado Abel e está como filho mais velho. O filho mais velho do lado Caim é 
Jesus. Eu estou conectando o mundo terreno e o Mundo Espiritual e aben-
çoando os membros da Igreja da Unificação e o mundo cristão de uma só 
vez. 
Estou também abençoando a brancos e negros, juntos, para que no futuro, 
eles se misturem. Então, não haverá mais conflitos. Quem irá resolver a 
grande dor de cabeça da questão da discriminação racial na América? 
Quem porá um fim neste conflito? Isto algo que ninguém na América é 
capaz de fazer. Nem mesmo nenhuma instituição pode fazer isso. Até as 


organizações religiosas não são capazes de resolverem isto. Isto apenas 
será possível através de mim. (292-312, 27/04/1998) 
 
Eu declarei a unificação dos mundos espiritual e físico na América que é a 
nação na posição de primogênita perante a esfera cultural cristã. Heung-jin 
e Jesus se tornaram um... Heung-jin que está centrado nos Verdadeiros 
Pais e representa a Igreja de Unificação e Jesus que representa o cristia-
nismo, estão numa relação de sujeito e objeto. Ele é Caim. Os que se 
opuseram à Igreja da Unificação estão agora se rendendo e se colocando 
na posição de irmãos mais novos e o irmão que antigamente era o mais 
novo, agora permanece na posição de mais velho. Eles estão na posição de 
irmãos mais novos devido a que Heung-jin e a Igreja da Unificação estão na 
posição de terem se tornado um ...  
O direito de primogênito não é algo que pertence apenas à América. As 
pessoas que assistam e sirvam os Verdadeiros Pais, a Igreja da Unificação, 
Heung-jin e aos membros da Igreja da Unificação, pela unidade com estes 
passam a se tornar primogênitos também. Por permanecerem nas posições 
de irmãos mais velhos no Mundo Espiritual e no mundo físico, eles unifica-
rão estes dois mundos, realizando completamente o Reino dos Céus na 
Terra e adentrando a esfera de unificação. Amém! (293-79, 24/05/1998) 
 
Para o Mundo Espiritual, o dia em que eles receberam Heung-jin foi o dia 
mais feliz de toda história. Heung-jin abriu os portões do Mundo Espiritual 
como o “messias do amor” e na Terra abriu o caminho exemplar de mártir. É 
por isso que os membros da Igreja da Unificação devem amar a Heung-jin. 
Conseqüentemente, Heung-jin foi capaz de permitir ao filho mais novo 
herdar as bênçãos do direito de primogenitura. Satanás tentou impedir que 
isto acontecesse saqueando a herança, porém, Heung-jin, que agora per-
manece com o direito de primogenitura, entregou para a Terra, todas as 
Bênção que ele tinha. É por isso que a conexão se faz possível. Heung-jin 
incessantemente se empenhou para entregar estas bênçãos apesar de o 
mundo satânico tentar impedir isto. (131-52, 01/04/1984) 
 
Já que Heung-jin está no Mundo Espiritual, ele deve assumir a responsabili-
dades de ser como uma cerca de proteção, treinar e educar as pessoas a 
fazerem esforços com determinação rumo a removerem a vergonha pelas 
coisas em que falharam em cumprir sobre a Terra. Os Verdadeiros Pais não 
são apenas uma “casca vazia”. Eles se movem adiante com total autoridade 
em relação ao Mundo Espiritual. É por isso que eu posso abençoar pessoas 
no Mundo Espiritual. Já que os Verdadeiros Pais possuem uma “autoridade 
concreta” no Mundo Espiritual, eu posso dar a Bênção Unificada para a 
Terra e o Mundo Espiritual para que as pessoas abençoadas sejam capa-
zes de irem para o Reino dos Céus. O Reino dos Céus está vazio. Em 
função do ocuparem-no, a Bênção precisa ser dada primeiramente na Terra. 
Sem a Bênção na Terra, não pode haver Bênção no Mundo Espiritual. (304-
306, 12/11/1999) 
 
Eu agora pretendo criar uma sala de educação experimental no Mundo 
Espiritual. Ela ensinará acerca das tradições das várias religiões e crenças 
mundiais. Ela deverá ensinar também sobre as concomitantes filosofias 
existentes no mundo. O Pensamento da Unificação deve ser ensinado. Tal 
departamento de educação deve ser preparado... O Mundo Espiritual é 
ignorante quanto a estas coisas por estar completamente dividido e separa-
do. Temos que ensinar a eles que Deus é nosso Pai e educá-los em como 
estabelecer uma família ideal por se tornarem os amados filhos e filhas de 
Deus. (300-214, 15/04/1999) 
 
Com o nascimento de Shin-choon, somamos agora um total de 40 membros 
em nossa família. Há exatamente 40 pessoas. O número 40 foi cumprido. 
Este é o porque do nome “Shin-choon”. Sabem o significado de “Shin-
choon”? O caractere chinês “shin” neste caso não é o shin que significa “ser 
novo” (신 – 新) mas sim o shin que significa “acreditar” (신 – 信). Logo, 
significa que a primavera (choon – 춘 –春) da fé chegou para a Igreja da 
Unificação.  
Podemos ver isso através dos “números de indenização” e de tudo mais. No 
futuro muitos filhos e filhas nascerão em minha família. Muitos netos nasce-
rão. Quantos filhos eu tenho? Não são doze? Eu tive treze apesar de Hye-
jin ter falecido 8 dias opós de seu nascimento. No futuro, Heung-jin também 
terá que adotar um filho... Vocês devem ou não devem praticar o controle 
de Natalidade? No mundo satânico as pessoas têm que fazer isso mas os 
nossos casais abençoados não devem praticar o controle de Natalidade. 
Entretanto, se sentem que seus corpos estão “corrompidos” e sentem que 
não podem dar nascimento a filhos, neste caso então, não gerem filhos. 
(213-189, 20/01/1991) 
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A Família dos Verdadeiros Pais que representa todo o âmbito de vitória 
histórica, obteve esta posição por ter passado por um histórico de purifica-
ção desde suas raízes. Se Hye-jin (혜진) foi sacrificada em função de 
extirpar a linhagem de sangue da mulher decaída no Jardim do Éden, então 
Hee-jin (희진) representa o Velho Testamento. Elas tem mães diferentes. 
Logo, Hee-jin corresponde a era do Velho Testamento e Heung-jin corres-
ponde a era do novo Testamento. Ele não se casou tal como Jesus. Conse-
qüentemente, já que ele recebeu a Bênção do casamento no Mundo Espiri-
tual, a Terra está conectada ao Mundo Espiritual, e esta Bênção está conec-
tando também o perfeito fundamento físico do Cristianismo com a obra de 
estabelecer a perfeição espiritual das pessoas que estão no Cristianismo e 
ainda não foram abençoadas. A Bênção em nível de família está sendo 
conectada ao Mundo Espiritual. (304-304, 12/11/1999) 
 


4.2. A Cerimônia de Libertação de Antepassados e Obra 
Espiritual de Cheongpyeong 
Qual o porquê de se ir para Cheongpyeong? Precisam limpar completamen-
te tudo o que está espiritualmente engastado em vocês e libertar todos os 
seus antepassados lá. Precisam ser inspecionados e aprovados no ato de 
cumprirem estas condições. Heung-jin está trabalhando em Cheongpyeong. 
Ele é o principal primogênito do Mundo Espiritual. O irmão mais velho de 
Heung-jin (흥진) é Hyo-jin (효진) não é mesmo? Porém Heung-jin está 
numa posição de irmão mais velho até mesmo perante Hyo-jin. Ele está na 
posição do mais elevado filho primogênito. Todos devem servi-lo como um 
rei. (299-309, 21/02/1999) 
 
Agora estamos entrando na “era nacional”. Vocês precisam ajustar seus 
focos neste objetivo. Eu estou dando agora a Bênção de libertação para o 
Mundo Espiritual. Haverá Bênção para até 120 gerações de antepassados. 
No passado eram apenas 4 gerações. Quantos “graus de parentesco” são 
abrangidos em 4 gerações? Oito graus. Se forem 7 gerações são incluídos 
mais graus. Seriam centenas ou até mesmo milhares de famílias ancestrais 
para uma família com muitos filhos. Após abençoar 4 gerações, até a sétima 
geração será abençoada. Se 7 gerações forem abençoadas o âmbito de 
parentesco familiar é ultrapassado não é mesmo? Em seguida chegando a 
120 gerações pode-se atingir o mundo como um todo. Uma vez que esta-
mos fazendo isto em Cheongpyeong, todas as famílias abençoadas devem 
competir entre si na libertação de seus antepassados e têm consigo a 
responsabilidade de abrirem os portões da Bênção para eles. (299-307, 
21/02/1999) 
 
Todos vocês já participaram da cerimônia de libertação de antepassados? 
Vocês precisam libertar as primeiras sete gerações. Apenas após libertarem 
estas primeiras sete é que poderão continuar e seguirem adiante libertando 
até a centésima vigésima geração. Focalizando estes antepassados, todos 
os demais pode ser indicados e 120 gerações podem ser abençoadas de 
uma só vez. Através disso, por completo todas as pessoas poderão ser 
abençoadas. Assim, os portões do inferno serão ou não derrubados? O 
Paraíso onde Jesus habita, e o nível intermediário do Mundo Espiritual 
foram criados devido a Queda do homem. Até mesmo o Mundo Espiritual é 
constituído sobre relacionamentos de acordo com sistema de pares. Sem 
que eu faça tais coisas, estarei numa situação difícil quando for para lá. Não 
posso ter condições de acusação contra mim quando for para lá. Quando o 
Mundo Espiritual é colocado em ordem, a situação na Terra pode ser resol-
vida a qualquer momento através dele. (301-205, 26/04/1999) 
 
Digo-lhes para irem à Cheongpyeong e serem treinados para que possam 
libertar 120 gerações de seus antepassados. Quando dei instruções para 
que fossem libertadas 4 gerações de antepassados, Cheongpyeong caiu 
em alvoroço. Então lhes disse para que continuassem até a sétima geração 
e eles cumpriram este objetivo. Agora, estou lhes dizendo para que che-
guem até 120 gerações e eles estão dizendo: “Ó meu Deus!” Por que 
dizerem “Ai meu Deus!?” É uma questão de vida e morte se forem para o 
Mundo Espiritual. Eu ordenei Heung-jin e Dae-mo nim, dizendo-lhes que 
fizessem esforços desesperados para tornar a Bênção de antepassados 
algo possível. Eu disse a eles que se tornassem ofertas de sacrifício. Assim, 
quando 120 gerações forem libertadas poderemos chamar a todos eles para 
que venham.  
Quando Adão finalmente entrar no Reino dos Céus, acham que ele ficará 
tranqüilo em ouvir as lamúrias dos casais no nível intermediário do Mundo 
Espiritual e das pessoas no inferno? Eles não deviam estas nestes lugares, 


deviam? Não é assim que funciona o princípio. É por este motivo que os 
estou libertando. Eu proclamei o 4.4 Jeol (sa-as cheol) em Kodiak, e decla-
rei o 4.4 Jeol cósmico em 8 de janeiro em Punta Del Este. (300-96, 
01/03/1999) 
 
Além de Dae-mo nim há também Choong-mo nim e meu irmão mais velho 
Dae-hyung nim. Agora, caso eu dê a ordem, minha família pode ir a qual-
quer lugar e fazer as coisas que Dae-mo nim está fazendo. Mesmo que 
Heung-jin não tenha sido educado por Dae-mo nim, ele a está liderando. Eu 
tenho muitos filhos e junto de meus netos eles somam mais de 40 pessoas. 
Entretanto, não há ainda ninguém capaz de se preparar para recebê-los e 
servi-los. Vocês se sentem ou não preocupados a respeito disto? Devido a 
que eu as vezes faço piadas vocês tomam minhas palavras por brincadeira, 
mas isto é sério! (298-165, 01/01/1999) 
 
Kim Hyo-nam50! A senhora tem que construir um centro de seminário igual 
ao de Cheongpyeong em cada continente. Você precisa viajar por cada um 
dos seis continentes uma vez a cada dois meses e criar novas sucursais. A 
vinda para Cheongpyeong despende muitos gastos. Não há necessidade 
destes gastos. Pelo estabelecimento de sucursais locais em cada um dos 
seis continentes você poderá ir para cada um deles e realizar as cerimônias 
de libertação para muitas milhares de pessoas de uma só vez. Isto irá 
reduzir os custos, mobilizar o Mundo Espiritual para as obras do Espírito 
Santo, e possibilitar que até as pessoas da África possam ser abrangidas. 
Crie locais como Cheongpyeong em cada um dos seis continentes. Cada 
nação dentre os seis continentes devem estabelecer uma sucursal local em 
função de criar locais para educação espiritual balanceada. Caso você falhe 
em fazer isso, lhe tirarei de Cheongpyeong, Hoon-mo nim deve parar de 
atuar apenas em Cheongpyeong. Encarregue alguém de fazer isto lá e vá 
para a Europa e outros continentes. Heung-jin, Dae-mo nim e Choong-mo 
nim, irão todos juntos e após trabalharem nestes locais por 3 meses sucur-
sais locais poderão ser feitas. No futuro haverá muitas pessoas que pode-
rão se comunicar com o Mundo Espiritual. (294-197, 14/06/1998) 
 


Seção 5. Resta-me Apenas um Único Desejo 
Quanto mais recebamos perseguição do mundo decaído, melhor será e 
para lugares mais elevados iremos. Quando forem para o Mundo Espiritual 
se tornarão cidadãos da nobreza celestial. Deus olhará para baixo e dirá: 
“Este é meu filho amado!” Seus cinco sentidos serão inebriados pelo amor 
de Deus. O universo inteiro irá inclinar a cabeça e louvar a vocês. Um 
mundo assim está a espera de vocês. Ele está esperando a vinda de vocês 
como filhos sagrados. Isto é o nosso objetivo final. Entenderam? (294-96, 
14/06/1998) 
 
O Rev. Moon não revida. Eu agüento e agüento até o final e mantenho uma 
atitude de humildade enquanto caminho. Por perseverar em fazer isso, eu vi 
que tal caminho me capacita a atingir a posição mais elevada de todas – a 
posição onde eu posso receber os direitos de herança de Deus sem a 
atitude de revidar. Desta maneira, eu não pereço, mas ao contrário, agarro 
a hegemonia sobre um mundo que pretendia me fazer perecer e criei um 
ambiente capaz de superar os níveis nacional e mundial. Eu cumpri todas 
as metas no sentido de trazer a equalização entre os Mundo Espiritual e 
físico. Amém! (302-207, 13/06/1999) 
 
Já passou o tempo em que eu tinha que sacrificar minha carne e sangue 
para servir a Coréia. Dando primazia a nação, tudo agora está se acertando. 
Observando o exemplo que deixei, vocês devem ser capazes de dizer: 
“Antes que eu morra trabalharei até mesmo mais duramente do que o 
Verdadeiro Pai trabalhou e deixarei algo de valioso para atrás quando 
acabar minha vida física.” Sem que vivam assim, não poderão seguir os 
passos dos Pais do mundo celestial. Já que vocês receberam os direitos de 
herança, deverão ser capazes de influenciar os arredores de suas famílias e 
suas próprias nações, mesmo que seja apenas uma migalha do exemplo 
dos Verdadeiros Pais. Se falharem em se tornar troncos, deverão se tornar 
galhos. Caso não consigam ser galhos sejam folhas. Vocês pertencem à 
árvore. Vocês são capazes de se conectarem com o Mundo Espiritual ao 
redor de vocês. (267-279, 20/01/1995) 
 
Quando eu durmo a noite com os punhos cerrados, minhas mãos ficam 
endurecidas e em uma destas ocasiões Deus pegou minha mão e a abriu 
dizendo para que eu não fizesse isso. Então pude resolver este problema. O 
                                                                        
50 Hoon-mo nim, a médium que recebe Dae-mo nim 
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que pode haver de preocupação para uma pessoa que vive acreditando em 
um Deus assim? Há muitas destas obras milagrosas nos antecedentes da 
Igreja da Unificação.  
Os testemunhos que o Dr. Sang-hun Lee deus acerca do Mundo Espiritual 
não são nada. Eu sei sobre estas coisas. O mundo talvez não acredite nisso 
mas eu sou alguém que conhece 100 por cento, ou até 1000 por cento 
sobre estas coisas. Eu não apenas “acredito” eu “conheço”. A humanidade 
duvida sobre estas coisas e por duvidar é que o Céus não as ajuda. Quando 
forem para o Mundo Espiritual pensarão com gratidão quanto a mim.  
Até mesmo Sang-hun Lee pensou que ele iria sofrer no Mundo Espiritual 
por acreditar na Igreja da Unificação. Entretanto, lá, ele está trabalhando 
numa das mais altas posições. Ele nunca sequer sonhou acerca de uma 
realidade tão maravilhosa. Porém, ele não pode simplesmente passar o 
resto do tempo dele apenas sorrindo; ele ainda tem que lidar com situações 
sérias. Se vocês não acreditam nisso, ponham uma faca do lado de vocês e 
orem com convicção dizendo que morrerão caso comecem a cochilar. 
Vocês precisam tentar fazer este tipo de oração desesperada. Não pode ser 
conforme você “achar ser correto”. (302-270, 17/06/1999) 
 
Eu sou uma pessoa estranha. Uma vez que memorize algo nunca mais 
esqueço. Isto é algo com que me preocupo. Vocês não sabem de nada... Eu 
ainda não estou senil. Mesmo que eu já seja um homem de idade com 
oitenta anos, ainda estou lúcido e esperto. Pensem sem sombra de dúvida 
de que eu sou um vovô para o qual até mesmo um computador tem que vir 
e inclinar a cabeça por respeito a minha pessoa. Quando guardo alguma 
coisa na minha cabeça, eu nunca mais esqueço. Eu lembrarei disso mesmo 
depois de ir para o Mundo Espiritual. Se tiverem algo que tenham feito de 
errado na Terra, precisam consertar tal erro. (298-129, 01/01/1999) 
 
Após 1960 eu escalei montanhas e fui caçar com certa regularidade. Até 
mesmo preparei projetos na área da indústria de pesca a partir do ano de 
1963 em função de cumprir todas as minhas responsabilidades para com a 
nação tocando no mundo animal. Eu preciso ter domínio tanto sobre o mar 
como sobre a Terra. Preciso oferecer ofertas de sacrifício em prol de recu-
perar tudo o que foi tomado.  
Não há ninguém além dos Verdadeiros Pais que foi capaz de estabelecer os 
laços de ter amado a Caim, de provar que tem estes laços de amor no 
fundamento da oferta de sacrifícios de Abel. Ninguém mais pode fazer isso.  
Os membros da Igreja da Unificação não conseguem fazer isso. Tudo que 
foi separado devido aos falsos pais deve ser cumprido através dos Verda-
deiros Pais. Não importando se chovia ou caía neve, eu trabalhei centrado 
no mar... Será possível libertar todos os espíritos das pessoas que foram 
sacrificadas no mar, assim como também as pessoas que viveram no 
inferno sobre a Terra? Será o mesmo para ambos. É por isso que dei a 
Bênção para todos os espíritos das pessoas que faleceram no mar. Por isso 
é que vocês precisam compreender o quão sério eu estava no momento em 
que declarei o termo: “Deus Verdadeiro”! Compreendem o que estou falan-
do? (298-19, 31/12/1998) 
 
Para pessoas puras como vocês que não conhecem o que é luta, pretendo 
dar-lhes como herança a posição de reis. Eu irei de mãos limpas para 
Mundo Espiritual sem carregar nenhuma bagagem. O Mundo Espiritual está 
preparado a minha espera, logo, há alguma coisa que eu deva levar da 
Terra para lá? Anseio por um Reino dos Céus que seja melhor ainda. (299-
239, 17/02/1999) 
 
Agora, no geral já está tudo feito. Eu já ensinei tudo para vocês. Eu já estou 
farto e cansado de ser fatigado, importunado e repreendido neste mundo 
tão complicado. Eu já estou farto disso. Assim, eu preciso viver 10 anos em 
um lugar tranqüilo olhando para um pinheiro ou olhando para uma pedra e 
assim me preparar para ir para o Mundo Espiritual. Por acaso não tenho 
que resolver todas as situações complicadas do Mundo Espiritual? Sabiam 
disto? (296-286, 10/11/1998) 
 
Já que eu tenho que abrir o caminho para toda a humanidade, eu me tornei 
amigo até mesmo de criminosos condenados a morte, compartilhei algemas 
com ladrões e larápios e até comi junto com eles para dar-lhes conforto. 
Algum tempo atrás, eu fui até para Las Vegas para orar para os que esta-
vam confinados na prisão de lá. A razão pela qual comprei o New Yorker 
Hotel é varrer até mesmo os piores “covis” de satanás em Nova Iorque e 
criar um novo ambiente. Eu tenho que pessoalmente ir até estes lugares, 
me entrosar com as pessoas e dar-lhes conforto. Apenas assim é que 
poderei abrir e pavimentar o caminho para estas pessoas que em diferentes 
circunstâncias, foram arruinadas no mundo decaído. Através do pavimentar 
este caminho na Terra, as barreiras no Mundo Espiritual poderão ser oblite-


radas e o mundo então poderá ser unificado. Entretanto, eu dei a Bênção 
inter-racial para brancos e negros. Eu comprarei casas para negros e bran-
cos. Desta maneira, estou fazendo algo que nunca foi feito antes neste 
mundo. (91-160, 06/02/1977)   
 
Sinto indignação quando penso a respeito de como fui tratado por esta 
nação. Há muitas pessoas na Igreja da Unificação que me tratam como uma 
bengala que foi usada por velho e jogada fora. Pensam em me usar para 
cutucar um troço de fezes. Vão para o Mundo Espiritual e vejam o que 
acontece. Eles não sabem que a desgraça os aguarda lá, onde suas lágri-
mas de tristeza não cessarão enquanto eles suportarem uma angústia de 
milhões de anos perante os tribunais de julgamentos de seus antepassados 
Por que eu sei sobre estas coisas eu cheguei até aqui. (263-221, 
04/10/1994) 
 
É possível que alguém venha e espalhe veneno durante a noite para os que 
dormem pacificamente. Isto é o mesmo que manchar o caminho para mi-
lhões de anos. É por isso que arrisquei minha vida e vivi como se estivesse 
sentado em um colchão de pregos. Eu nunca me sentei e dormi com minha 
consciência tranqüila. Eu durmo encolhido e de lado. Antes de que tenha 
cumprido minha missão, não posso nem estender meus braços e pernas 
rumo ao Céu. Eu tenho vivido desta maneira. (247-81, 21/04/1993) 
 
Vocês todos estão usando gravatas, porém eu me visto mais casualmente. 
Eu estou sempre pronto para sair correndo a qualquer momento. É por isso 
que sempre estou adiante de qualquer pessoa. Em casa, eu tiro minhas 
meias e caminho descalço. Ao máximo possível tento viver sem usar roupas. 
Tais coisas podem economizar dinheiro para salvar pessoas que morrem de 
fome. Isto se tornou um hábito e até mesmo o fato de usar meias me inco-
moda. Aonde quer que eu vá eu tiro minhas meias. Eu calculei quantas 
semanas há em minha vida e o quanto de dinheiro posso economizar nelas. 
Quando eu for para o Mundo Espiritual, caso isto tenha somado muitos 
milhares de dólares, farei um depósito e usarei o dinheiro para ajudar as 
pessoas necessitadas da África. Estou pensando em instituir um fundo 
antes de minha ida para lá. (279-308, 22/09/1996) 
 
O que é o ideal original de Deus para a criação? É a construção de um reino 
no Mundo Espiritual e na Terra, em nome dos Verdadeiros Pais. O Reino 
dos Céus pode ser criado apenas através dos Verdadeiros Pais. Quando 
perguntamos aos Cristãos hoje em dia: - “Por que é que Jesus, o filho 
amado de Deus, esta no Paraíso ao invés de estar no Reino dos Céus?”, 
eles ficam sem resposta. O Reino dos Céus pode ser estabelecido apenas 
através da perfeição dos Verdadeiros Pais e do fundamento de amor. 
Ninguém mais pode executar a missão de unificar este reino no Mundo 
Espiritual a não ser os Verdadeiros Pais. (131-182, 01/05/1984) 
 
Durante toda a minha vida em tenho lutado em uma batalha de vida e morte. 
Neste mundo, as coisas dolorosas podem ser evitadas porém este objetivo 
não pode ser evitado. Tal coisa não pode ser cumprida apenas através de 
força física ou força bruta.  
Quando não se vive de acordo com as leis e princípios, não há como se 
evitar as flechas que são lançadas a partir de todas as direções rumo a si. 
Esta luta é mais difícil do que a criação do Céu e Terra. Vocês não podem 
imaginar, nem mesmo em seus sonhos, como eu estabeleci os fundamen-
tos espirituais pelo ofertar de condições de indenização enquanto tudo isto 
estava acontecendo. Com base neste fundamento, isto representa a vitória 
cósmica de atingir o “ponto de transição”.  
Eu cruzei o caminho da morte centenas de vezes em prol de encontrar este 
caminho. Eu sou a pessoa que fez Deus chorar centenas de vezes. Por 
toda a história, ninguém nunca amou Deus tanto quanto eu amei. Assim, 
não importa o quão duramente o mundo tente me descartar, eu nunca 
perecerei porque Deus me protege. Vocês também podem adentrar o 
âmbito da verdade que eu ensino e assim serem protegidos por Deus. (279-
256, 15/09/1996) 
 
Vivam com um espírito pioneiro sempre renovado e não envelhecerão. Por 
meu caráter, eu nuca morrerei encostado e até que eu morra estarei sempre 
me movendo. Continuarei me movendo nem que tenha que rastejar. Assim, 
isto tem sido um sofrimento contínuo. Não haverá humilhação maior do que 
viver numa situação em que eu seja um homem muito velho e necessite da 
atenção e dos cuidados das pessoas ao meu redor. Já que conheço o 
Mundo Espiritual, quão livre estarei após descartar meu corpo! No futuro, se 
vocês tiverem um sistema de pensamento que abranja o oceano e o contro-
le da água, vocês terão domínio sobre o mundo. A água é o recurso natural 
mais importante. É por isso que antes da minha ida para o Mundo Espiritual 
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preciso iniciar obras nestas vastas áreas. Creio que se eu ensinar e falar 
sobre todas as coisas, as gerações futuras irão cumprir meus desígnios. 
(276-296, 10/03/1996) 
 
Pela minha natureza e caráter, eu não posso ir para o Mundo Espiritual e 
ficar dando ordens sentado apenas em um trono. Quando eu for para lá me 
tornarei o mais bravo soldado sendo pioneiro em uma dimensão mais 
elevada do mundo do coração de Deus, um mundo que está além da imagi-
nação das pessoas do Mundo Espiritual e que até então não pode ser 
encontrado e recuperado. (276-75, 04/02/1996) 
 
Um espiritualista chorou copiosamente após orar acerca do fato de o Rev. 
Moon ser uma fraude ou ser verdadeiro. Ele chorou amargamente como 
nunca antes tinha chorado. Ele chorou por um, dois, três dias, diariamente. 
Por que? Porque conhecer a mim significa conhecer um coração de profun-
das lágrimas. Sem conhecer lágrimas profundas não há como se conhecer 
a mim. Quem é capaz de conhecer as circunstâncias nas quais eu chorei de 
tristeza, abraçando a amargura da dor histórica de milhares de anos quando 
escuto alguém falando sobre minha vida? Se eu não conhecesse a Deus, 
eu não teria sido caluniado e difamado como fui. Devido ao “meu crime” de 
conhecer a Deus muito bem... Quão triste á para Deus poder depositar a 
confiança Dele apenas em mim? Em vinte anos, eu tenho que restaurar por 
indenização a história emaranhada por 2000 anos. (137-183, 01/01/1986) 
 
Qual será a minha grande esperança quando eu for para o Mundo Espiritual? 
Eu chamarei pelo Pai a partir da esfera de coração que experimentei no 
cume do clímax de meu anseio e amor por Ele. Eu ansiei por esta situação 
de poder receber o amor Dele. (282-311, 07/04/1997) 
 
Deus e a humanidade se separaram em lágrimas, e assim após Deus ter de 
chorar amargamente, Ele abraçará seu filho aos prantos e dirá: “Não era 
isto o que você sempre desejou?” Eu compreendo que a eterna supremacia 
vitoriosa dos Verdadeiros Pais só pode ser transmitida após a concessão 
das mais elevadas palavras de bênção. Isto é muito sério. Eu estou ofertan-
do minha vida toda por este dia. (288-153, 27/11/1997) 
  
O que eu serei capaz de ofertar para Deus quando for para o Mundo Espiri-
tual? Estou preocupado a respeito disso. Eu trabalhei em função da nação e 
do mundo que Deus tem ansiado por ter, e vivi erguendo as futuras gera-
ções que estabelecerão a sociedade e mundo ideais vindouros. Eu os amei 
como Deus ama.  
Seria natural para mim continuar assim mesmo após a ida para o Mundo 
Espiritual. Será exatamente uma extensão de minha vida. Nada a mais e 
nada a menos do que isso. Eu continuo fazendo esta obra. Uma vez que 
Deus está estabelecendo Seu reino, eu estarei próximo Dele e cumprirei 
esta meta junto com Deus. é por isso que Deus pode dizer com orgulho: 
“Minha nação é a sua nação... Com amor absoluto e imutável você perma-
neceu fiel após Me conhecer. Com meu amor, você foi constante mesmo 
passando por tormentas e mesmo sendo aprisionado e sofrendo desacato e 
desprezo. Mesmo sofrendo a oposição de indivíduos, famílias, sociedades, 
nações, do mundo e de toda a esfera espiritual. Com a mesma atitude 
imutável que Eu tenho, você seguiu em busca deste amor e ideal. Logo, a 
nação que você estabeleceu é a minha nação; o que você restaurou para o 
bem da humanidade é certamente a Minha nação!” (205-212, 02/09/1990) 
 
Qual é o meu único anseio? Como Deus irá me tratar quando eu entrar no 
Mundo Espiritual? Quando eu for até a presença Dele, Deus estará sentado 
em Seu trono e saltará de lá como se fosse uma flecha disparada e me 
abraçará, me beijará devido a todo meu esforço dizendo: “Que as bênçãos 
eternas estejam contigo!” meu anseio é ver este dia chegar. Eu não posso 
morrer nem mesmo que eu queira, sem antes deixar estas obras sobre a 
Terra. Compreendam que estas são as circunstâncias do Verdadeiro Pai. 
(264-63, 09/10/1994) 
 
Para salvar a família, a nação tem que ser salva, e para salvar a nação, o 
mundo deve ser salvo, e para salvar o mundo o cosmos precisa ser salvo. 
Por final, até mesmo Deus deve ser libertado. Até mesmo satanás e até o 
próprio Deus precisam ser libertados. Ainda não atingimos este ponto. 
Temos que ir até este ponto. Se eu for para o Mundo Espiritual sem cumprir 
esta responsabilidade, terei que viver com vergonha como um criminoso por 
não ter cumprido isto. Estou arriscando minha vida. Estou libertando o 
Mundo Espiritual inteiro. Após libertá-lo eu não direi: “Eu libertei vocês e 
portanto agora vocês devem viver para mim!” Para os que estão no Mundo 
Espiritual, eu estou ensinando a viverem para Deus, e para virem e até 
mesmo pisarem em mim em função de viverem para o bem de todo o 


mundo. Este é o coração de um filho de piedade filial e de um súdito leal. O 
“eu” não pode se tornar no centro. (301-187, 26/04/1999) 
 
Uma trilha que leva ao vale do inferno foi criada devido a falha de Adão em 
sua responsabilidade. Ninguém sabia o quão miserável era o curso da 
restauração e causar a reviravolta nesta situação e re-estabelecer o cami-
nho da vida, enquanto se digere humilhação, perseguição e um coração 
cheio da mais profunda amargura. Apenas Deus conhece cobre tais coisas.  
Quando espiritualistas oram perguntando sobre quem é o Rev. Moon, o 
coração de Deus pode apenas responder com lágrimas. A qualquer momen-
to que eu escuto sobre isto, eu simplesmente digo: “Pai, isto não foi nada...” 
Quantas lágrimas de gratidão ele irá derramar! Após viver com este coração 
e mostrar para o mundo tais coisas, Deus ficou livre de seu aprisionamento. 
Todos vocês precisam estar cientes disso. O objetivo de minha vida era: 
como reviver o coração do Pai Celeste para que quando eu entre no Mundo 
Espiritual, Ele queira me dar as boas-vindas e receber-me com grande 
alegria, como alguém que fosse dezenas de milhares de vezes mais valoro-
so do que Adão. (302-250, 14/06/1999) 
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Os Verdadeiros Pais e a Benção 


 


 


1.O Significado e Valor da Benção 


 


1.1 Que é a Bênção? 


  


O Significado da Benção 


 


A Benção significa a reunião dos Verdadeiros Pais e filhos para cumprir a finalidade da criação.  (19-


73) 


 


Deus existe com características duais.  Estas características duais foram divididas em positivo e 


negativo, sendo o homem positivo, Adão,  e a mulher, o ser negativo, Eva.
1
  E a combinação dos dois, 


Adão e Eva, são os filhos.  Deste modo, centradas em Deus, são formadas a primeira, segunda e 


terceira gerações.  Destas três gerações, foi na geração de Adão e Eva, a segunda,  que o problema 


ocorreu.   


O que isso significa é que Adão e Eva não se uniram centrados no amor de Deus.  Se isso tivesse 


acontecido, a ligação através da qual Deus poderia habitar neles, teria sido estabelecida, e através dela, 


o padrão do amor, através do qual Ele poderia, por sua vez, formar uma conexão com os filhos de 


Adão e Eva, teria sido estabelecido.  Este processo, não é outro senão a benção.  (32-239) 


 


A Cerimónia da Benção Sagrada da Igreja da Unificação não é simplesmente um casamento através 


do qual um homem e uma mulher se unem para formar uma família.  Até agora, todos os casamentos 


foram centrados no casal, mas a nossa cerimónia de casamento é uma condição significante, 


necessária para indemnizar a história, dar alegria a Deus, e por isso, conduzimos a cerimónia de modo 


solene e majestoso.  O Princípio Divino explica-nos claramente que as nossas cerimónias de 


casamento apaziguam o sofrimento de Deus causado pela queda de Adão e Eva, e passam pelo padrão 


do marido e mulher, que Jesus não pôde realizar.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 37) 


 


Vocês têm de saber que a palavra “Benção” não começou na Igreja da Unificação, mas que tem sido a 


esperança de Deus no mais íntimo do Seu coração, a qual Ele não abandonou e tem tentado realizar 


através da história desde o tempo da criação e da queda até agora.  Para poder realizar este sonho, 


Deus percorreu o caminho de sofrimento até agora, mas o dia no qual a Sua esperança será realizada 


ainda não chegou.  É por isso que o dia no qual a esperança de Deus é realizada, será o dia da 


libertação histórica do mundo e da realização do Seu desejo histórico.  Sabendo isto, vocês têm de 


compreender que a ocasião da benção é grandemente significativa.  (30-164) 


 


Desde o dia em que os antepassados humanos, Adão e Eva, caíram, nós seres humanos temos 


esperado ardentemente pelo dia no qual Deus nos abençoaria.  (19-23) 


A Benção é a ocasião na qual todo o sofrimento no processo da história desde o começo até agora 


pode ser dissipado, a vontade de Deus, que permaneceu irrealizada até agora, pode começar 


novamente, e a origem de um novo começo na história da humanidade.  (30-166) 


 


Esta era encaminha-se para a fase de perfeição, depois de passar pelos estágios de formação e 


crescimento.  É a era na qual a história tem de permanecer horizontalmente depois de subir 


                                                 
1
 Nota do tradutor:  As palavras positivo e negativo não têm aqui a conotação de superior e inferior, mas de seres 


complementares que formam uma relação recíproca de dar e receber.  O homem é considerado um ser positivo, porque 


tanto no seu corpo como no sua mente tem mais aspectos positivos que a mulher.  Assim, no que respeita ao corpo é 


evidente que o homem tem um orgão sexual convexo, enquanto que o da mulher é côncavo.  No que respeita à mente, o 


homem, como iniciador do amor, é também mais activo qua a mulher.    







verticalmente.  Por outras palavras, é a era na qual ultrapassamos completamente os 6000 anos de 
história.   


É por isso que temos de escapar do domínio de Satanás.  Então o que é a benção?  É o portão pelo 


qual temos de passar de modo a ultrapassar o domínio histórico de Satanás.  (18-209) 


 


A benção consiste na herança da relação com os Verdadeiros Pais.  Para isto, o Rev. Moon ofereceu 


devoções e lutou batalhas.  É por isso que os Verdadeiros Pais conduzem a benção sob a bandeira que 


usaram enquanto lutavam contra o mundo satânico.  (19-23) 


 


O que é que eu penso que é a coisa mais preciosa na vida do Rev. Moon?  É a benção.  Mesmo para 


vocês, o mais valioso e extraordinário presente na história da humanidade, é a benção.  (23-317) 


 


Mesmo hoje vocês não estabeleceram uma conexão completa com os Verdadeiros Pais.  A benção da 


Igreja da Unificação é conduzida para estabelecer esta relação.  (23-333) 


 


O Rev. Moon toma  completa e eterna responsabilidae  pelas pessoas que receberam a benção, mesmo 


depois de elas passarem para o mundo espiritual.  O Rev. Moon guia-as e orienta-as.  Daqui se 


conclui que a benção estabelece uma relação eterna entre os seus recipientes e Rev. Moon.  (A 


Vontade de Deus e o Mundo – 538) 


 


Conceder a benção significa transferir a autoridade completa do céu.  (17-328) 


 


A benção abre as portas do reino do céu, e este é o lugar onde só famílias com filhos podem entrar.  


(12-266) 


 


A benção é um tesouro eterno.  É um contrato que mostra o começo da vossa linhagem.  É por isso 


que, quando vocês profanam a benção, toda a vosso tribo é afectada.  Tal como toda a nação de Israel 


foi afectada pela crucifixão de Jesus, toda a vossa tribo é afectada.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 


32) 


 


A benção é verdadeiramente significativa.  Aqueles que a recebem devem ter a convicção que 


representam Deus, e que “Tudo aquilo que for decidido por mim é decidido pelo céu”, e deviam 


conduzir-se como os donos.  Só quando estas condições são estabelecidas, pode o céu realizar a 


ideologia da vida centrada em nós.  (13-14) 


 


A benção de Deus é absolutamente pública e não só para um indivíduo, família, nação, ou mundo.  A 


benção de Deus é para todo o Cosmos.  (15-67) 


 


O significado literal da palavra benção (chookbok) é “orar pela benção”.  Na palavra chookbok 


(benção), chook significa orar por,ou desejar qualquer coisa.  Quando se ora pela benção, qual é a 


benção mais preciosa?  Não é outra senão a benção de amor.  A Igreja da Unificação usa a palavra 


“benção” nesta acepção.  Este tipo de benção, a benção de amor, é a mais extraordinária, porque a 


mais fundamental origem da vida, que representa o compromisso mais precioso com o cosmos, 


começa com o homem e mulher que se juntam em matrimónio sagrado.  Quando se ora pela benção, a 


melhor benção que se pode pedir é a benção de amor, e assim, a Igreja da Unificação refere-se ao 


casamento como a benção.  As pessoas que vêm para a nossa igreja pela primeira vez, têm de 


compreender isto.  Quando dizemos que recebemos a benção na Igreja da Unificação, não queremos 


dizer que, na realidade, recebemos uma benção.  Quando mencionamos a palavra benção, aquilo que 


realmente significamos é que nos casámos em matrimónio sagrado através dos Verdadeiros Pais na 


presença de Deus.  (83-226) 


 


O diamante de 518 carates possuído pela casa real britânica não era mais do que uma pedra cintilante 


para os africanos no passado.  Quem teria adivinhado, então, que os diamantes se tornariam um dia a 







jóia mais preciosa do mundo?  As pessoas viram-nos a  brilhar e a reflectir a luz, e pensaram que se 
tratava de um bocado de vidro.  O mesmo se passa com a benção.   


De um modo ou outro vocês receberam a benção.  Embora seja tão preciosa como o diamante, todos 


vocês pensam que é um bocado de vidro, sem qualquer valor.  Não sabem o seu valor até que eu vos 


explique, e então toda a gente diz, “Oh! É assim tão preciosa!”  (83-240) 


 


Qual é a coisa mais importante quando se trata da benção?  Não é dinheiro, nem honra.  Não é poder.  


A coisa mais importante é que os filhos e filhas tenham sucesso na vida.  Vocês têm de compreender 


isto.  O que é que eu disse que era a melhor de todas as bençãos que vocês poderiam possivelmente 


receber?  Não é mais que procriar filhos e filhas que sejam amados pelo céu.  Essa é a melhor benção 


possível.   


Então o que acontece a seguir?  Se o seu filho receber mais amor de Deus que você, você também 


beneficiará.  Não é desse modo que tudo funciona?  Quando você olha para os fios eléctricos que se 


estendem às partes remotas da terra, pode ver que estão pendentes.  Mas se puxar por uma 


extremidade, eles tornam-se tensos.  Do mesmo modo, quando o seu filho recebe grande amor do céu, 


mesmo que eu esteja mais abatido que os outros, tal como os fios eléctricos, serei reanimado.  Deste 


modo você beneficia.  (78-42) 


 


Se uma pessoa tem a oportunidade de participar numa das bençãos, não devia pensar que é só um 


homem ou uma mulher, mas um representante dos homens e mulheres que nasceram neste mundo 


durante os últimos 6000 anos.  Tem de compreender que foi convidada nessa capacidade e tem de 


sentir isto no mais fundo do seu coração.  (30-169) 


 


Que era então será, quando a benção é finalmente realizada?  Agora é a altura em que o desejo de 


Deus pode finalmente ser realizado, o Seu sofrimento dos passados 6000 anos apaziguado, e os 


desejos de Jesus, que veio à terra como o filho para toda a humanidade, cumpridos.  Além disso, é a 


primeira altura, desde o tempo da criação, em que os seres humanos podem começar finalmente a 


amar, ser respeitados, regozijar-se e serem honrados pela criação.   


Podem imaginar quão grande a felicidade de Deus será nesse dia?  No dia em que todo o mal 


desaparer e entrarmos numa nova era com os raios luminosos do sol nascente, a natureza regozijar-se-


á, todas as coisas no universo dançarão de alegria, e finalmente celebraremos a manhã da vitória.  


(19-106) 


 


No momento presente, a realidade é fria, mas a minha esperança é que o dia virá em que a última 


pessoa que permaneça fiel à benção, será honrada como a riqueza humana do mundo.  (21-79) 


 


Valor da Benção 


 


Vocês têm de compreender quão importante a benção é do ponto de vista providencial.  O lugar em 


que se recebe a benção centrada em Deus, é onde o reino do céu na terra e no mundo espiritual 


confluem.  É o lugar onde o mundo eterno e o mundo momentâneo se encontram horizontalmente.  


(Benção e Família Ideal – 287) 


 


A benção é a coisa mais preciosa do mundo, mas ao mesmo tempo a mais assustadora.  Se um casal 


abençoado pensa noutros, para além do seu cônjuge, como possível parceiro, está a violar o seu 


esposo(a) emocionalmente.   


Os bons antepassados, terra e nação têm a origem em vocês, casais abençoados.  É por isso que as 


pessoas abençoadas deviam pensar no universo constantemente.  Vocês receberam a benção para que 


possam compartilhá-la com os outros.  (13-67) 


 


O lugar da benção é um lugar assustador porque não se pode recebê-la só com base nas nossas 


emoções.  O valor de uma vida é mais precioso que o universo inteiro.  É por isso que quando se 







fazem votos para tomar responsabilidade por uma pessoa, devia estar-se preparado e determinado a 
fazê-lo para sempre.   


Tem de compreender-se claramante que a benção é o lugar onde estas questões se levantam e são 


respondidas. 


Por esta razão, se uma pessoa teve a oportunidade de participar na benção, ela é verdadeiramente feliz.  


Para poderem tomar parte nesta grande benção, vocês têm de estar firmemente resolvidos.  (30-186) 


 


Antes de se receber a benção, tem que se reconhecer o seu valor.  Tem de se compreender que através 


da benção nos tornamos cidadãos do terceiro Israel.   


Agora que vocês compreendem o significado e valor da benção, pensam que seria possível para uma 


pessoa percorrer o caminho da perfeição individual sem a receber?  Foram as pessoas solteiras 


alguma vez tratadas como adultos?  Mesmo na sociedade humana, quando uma mulher ou homem 


morrem antes de se casar, eles tornam-se fantasmas e não podem entrar no próximo mundo.  Isto 


acontece porque é a lei celestial.  (19-106)  


 


O acto de “assinar” um documento é o mesmo, quer se trata do rei de uma nação ou de um pobre 


camponês.  Contudo, o que se consegue através dessa assinatura é muito diferente.  Do mesmo modo, 


quando se considera a benção, externamente pode não parecer diferente de outros casamentos, mas há 


uma grande diferença entre os dois quando se considera o significado interno e valor.  (21-339) 


 


Seriam capazes de vender a benção que receberam de Deus e esquecer completamente os vossos 


deveres se fossem tão pobres que não tivessem nada para comer ou vestir?  Estão dispostos a fazer 


isso?  A benção de Deus é algo que não pode ser trocado por nada, nem mesmo os céus e a terra.  (14-


161) 


 


O valor da benção é tão grande que não pode ser trocado pelo mundo inteiro.  Já houve muitas 


ocasiões em que lamentei dar a benção.  Eu abençoei-vos para que pudessem tornar-se verdadeiros 


pais praticando verdadeiro amor, centrado na vontade de Deus.  (Benção e Família Ideal – 287) 


 


Qual é o lugar da benção?  O lugar da benção é o melhor no mundo inteiro.  Para puderem estar no 


lugar da benção, com quem têm de se relacionar?  Vocês não se podem aperfeiçoar por vocês 


próprios.   


A perfeição consegue-se através do amor dos pais.  Quando uma criança nasce, quer seja loura ou 


desajeitada, essa criança assemelha-se aos seus pais.  Do mesmo modo, na Igreja da Unificação os 


membros aprendem os deveres de verdadeiros pais.  Essa é a maior de todas as bençãos que vocês 


poderiam receber.  (35-236) 


 


Mesmo mulheres idosas com mais de oitenta anos, sabem que não podem ir para o reino do céu se 


não forem abençoadas, e por isso, mesmo quando estão a dar o último suspiro, querem ser 


abençoadas com alguém, independentemente de o homem estar a milhares ou mesmo dezenas de 


milhares de milhas de distância, para que possam pelo menos estabelecer a condição de ter recebido a 


benção.  Coisas dessas acontecem na Igreja da Unificação.  Eu tenho de ter nascido sob um signo 


infeliz, porque esta é a missão de tenho de cumprir.  (22-18) 


 


O facto de vocês terem recebido a benção significa que o tempo chegou para o Messias começar uma 


nova era no nome do marido e mulher centrados no povo escolhido, a igreja e a sua tribo, com base 


na fundação que ele estabeleceu na terra durante 2000 anos.   


Podem todos vocês tornar-se messias tribais?  Mesmo Satanás não pode fazer nada para vos impedir 


de se tornarem messias tribais porque vocês estão conectados com o Rev. Moon, na relação de pai e 


filho.  Como se pode ver, a benção é verdadeiramente extrordinária.  (21-14) 


 


O que é que Jesus desejou tanto realizar que ele se dedicou durante 2000 anos?  Nada mais que a 


cerimónis de casamento.  Então, o que é a cerimónia de casamento?  É a benção.  Durante 2000 anos 







Jesus ansiou e suspirou pela cerimónia de casamento da benção.  Para celebrar uma cerimónia de 
casamento, a noiva tem de aparecer em frente do noivo, e isso representa o fim do Cristianismo.  


Desse modo, não se pode entrar no reino do céu sem ir para além do Cristianismo.  (76-72) 


 


O que é que Jesus queria realizar quando ele conduziu a história até à sua conclusão, durante 4000 


anos?  Ele falhou porque não constituiu uma família.  Se isso tivesse acontecido, a sua tribo teria 


então sido capaz de indemnizar a história horizontalmente, mesmo que isso tivesse demorado algum 


tempo.  Não é lógico concluir que se Jesus tivesse tido uma família, ela se teria expandido para o seu 


clã, sua raça e nação?  Durante 33 anos Jesus passou por tribulações para poder formar uma família, 


mas não teve êxito nesse empreendimento.  Vocês compreendem verdadeiramente o valor da benção?  


Ela representa a solução do ressentimento procurada durante 6000 anos.  (141-27) 


A ceia das núpcias do Cordeiro significa que uma pessoa recebe a benção pela primeira vez na 


história, e estabelece o padrão da salvação ao nível da família.  Foi esta a finalidade dos 6000 anos de 


história.   


A noiva e noivo, que são as figuras centrais do festival do Cordeiro vêm com a missão de 


Verdadeiros Pais.  Portanto, quando se recebe a benção do Senhor do Segundo Advento, abre-se a 


porta, como redentor, para a salvação da nossa família.  (19-31) 


 


O facto de vocês se terem tornado membros da igreja e recebido a benção, significa que agora 


permanecem sobre o padrão vitorioso de terem restaurado a vossa família, centrando-se na Vontade 


de Deus, de acordo com a qual Ele enviou Jesus, na fundação estabelecida pelos 4000 anos de história.        


É por isso que os vossos descendentes, mesmo que não tenham realizado nada na providência da 


restauração, podem, através do vosso padrão vitorioso, herdar a contribuição dos vossos antepassados 


para a providência da restauração durante 4000 anos.  (23-235) 


 


O que teria acontecido se uma mulher não tivesse sido criada no Jardim do Éden?  É uma verdade 


universal que a mulher existe, e o maior dos milagres que tanto o homem como a mulher existem.  Se 


um existisse sem o outro, seria o mesmo que não houvesse absolutamente nenhuma existência.  Isso 


seria o fim da humanidade.  A benção da Igreja da Unificação devia ser compreendida e apreciada 


neste contexto.  Quando vocês encontram o vosso cônjuge, essa relação durará para sempre.  Têm de 


estar gratos pelo primeiro amor entre marido e mulher, que vocês não podem comprar pelo preço do 


universo inteiro, ou mesmo Deus.  Também têm de ser fortes e corajosos.  Aqueles que saborearam o 


verdadeiro amor da Igreja da Unificação devem ser seguidos pela luz do amor onde quer que vão.   


Não se pode ir para o reino do céu se não se amar a humanidade e todo o universo centrado no 


verdadeiro amor.  (Benção e Família Ideal -287) 


 


Tem que se pensar do seguinte modo: “Eu não mudarei se Deus também não mudar.  Continuarei, 


não importa que alguém do meu passado ou presente me tente mudar, quer seja uma vida no mundo 


satânico, amor ou ideal satânicos.  Além disso, mesmo que o próprio Deus mude, eu restaurá-Lo-ei e 


segui-Lo-ei.  Se Ele não for absoluto, eu fá-Lo-ei absoluto.” 


Uma vez que se tenha este tipo de pensar, o próprio Deus será absolutamente obediente   a nós.  Estou 


a dizer-vos, têm de pensar, “A cor que brilha para mim é como a cor do ouro, e como o brilho de 


diamantes, é imutável.”  Deus esperou por esse dia, o dia da benção de Adão e Eva; na sua mente só 


havia esse dia e esse lugar.  (91-235) 


 


A benção é o factor que decide entre a vida e a morte.  (27-185) 


 


Das 33 pessoas que participaram no movimento do 1º de Março, conhecem “Gap Seong Lee?”  Ele é, 


nesta altura, o único membro sobrevivente do movimento, e quando consideramos a sua posição no 


movimento, ele é mais, ou menos importante que o presidente?  Sem qualquer sombra de dúvida, ele 


é definitamente mais importante.  Do mesmo modo, as pessoas que receberam a benção através do 


Rev. Moon serão importantes.  Isso é algo que não se pode comprar mesmo com biliões de dólares.   


Raparigas na Igreja da Unificação, compreendem bem isto?  (35-71) 







 
A Benção é o Curso Oficial que a Humanidade tem de seguir. 


 


O casamento em massa conduzido na Igreja da Unificação não é restrito só à igreja.  É o curso oficial 


que toda a humanidade tem de seguir.  Isto tem de ser claramente compreendido. 


Então qual é a razão fundamental para se ter de seguir este curso?  A razão é que os nossos 


antepassados humanos caíram.  Se a queda não tivesse acontecido, não seria necessário que 


recebêssemos a benção hoje.  Contudo, devido à queda, temos de seguir o curso da restauração, 


através do qual podemos voltar para o domínio de Deus, e por isso não temos alternativa senão 


percorrer este caminho. 


Esta é também a razão pela qual a humanidade, hoje, acredita em religião e o que Deus procurou 


realizar através da história.  (35-215) 


 


Para onde caminha a humanidade?  Nenhum ser humano na terra pode ir para o reino do céu, se não 


passar pelos portões da benção.  Isto também se aplica aos Cristãos.  Quando digo estas coisas, os 


Cristãos queixam-se que o Rev. Moon da Igreja da Unificação faz muitos comentários farisaicos.  


Pode haver muitas pessoas que pensam deste modo, e que se lamentam em voz alta, mas esse 


problema é delas.  O casamento sagrado da benção de que falamos na Igreja da Unificação é um 


curso que toda a humanidade caída tem de seguir.  Mesmo que todo o mundo se oponha a nós, isso 


não altera o facto que o casamento sagrado da benção conecta o mundo espiritual e o mundo físico e 


vos permite entrar no reino do céu.  (Verdadeira Família e Paz Mundial – 247) 


 


Qual é o objectivo final?  É a restauração da verdadeira família.  Este é o objectivo mais importante 


que os seres humanos caídos tentam realizar. 


Para formar uma família verdadeira, tem que haver primeiro uma pessoa verdadeira.  E essa pessoa 


verdadeira não é outra senão um homem verdadeiro.  Então esse homem procurará uma mulher 


verdadeira, e casar-se-á com ela centrando-se em Deus formará uma família verdadeira.  Devido à 


queda dos seres humanos, isto não aconteceu, e por isso temos de negar todas as famílias formadas 


até agora, ultrapassar isto e formar novas famílias de acordo com a Vontade da Providência Divina. 


De outro modo, é a nossa opinião, do ponto de vista do Princípio Divino, que os seres humanos 


caídos não podem regressar ao mundo original.  Tem de compreender-se claramente que os seres 


humanos caídos, não importa quem possam ser, não podem permanecer perante Deus se não 


cumprirem esta condição oficial. (35-215) 


 


O ideal do Reino de Céu não pode ser realizado sem o casamento e formação de uma  família.  A 


razão pela qual a Igreja da Unificação emfatiza que todos os homens e mulheres solteiros têm de 


receber a benção, é para por em prática o ideal do Reino do Céu.  Não somente pessoas solteiras, mas 


também casais que já sejam casados devem receber a benção para pessoas nessas condições depois do 


cumprimento de certas condições.   


A razão porque digo que todas as pessoas deviam receber a benção é para que possam regressar ao 


Mundo do Ideal da Criação.  Originalmente, o mundo do ideal da criação é um mundo feito por 


homens e mulheres verdadeiros que receberam a benção, mas devido à queda, tal história de amor 


nunca foi realizada.  (Benção e Família Ideal – 292) 


 


O que é a queda?  É casar-se centrado em Satanás.  Como o casamento foi centrado em Satanás, outro 


casamento tem de ser realizado no nome de Deus, e centrado Nele.  Esse casamento é 


verdadeiramente histórico, ao nível mundial e é conduzido não entre pessoas de uma só raça, mas 


transcendendo raças e mesmo o mundo satânico.  É a alpondra para poder atravessar o mundo 


satânico.  (82-95) 


 


No jardim do Éden, o casamento dos filhos e filhas de Adão e Eva devia ter sido conduzido por Adão 


e Eva, eles próprios, sob a orientação de Deus.  O nosso casamento devia também ser conduzido do 







mesmo modo, e é por isso que na Igreja da Unificação a cerimónia da benção é conduzida no nome 
dos Verdadeiros Pais.   


Já alguma vez viram um casamento oficiado pelos pais?  O facto de tal casamento nunca ter sido 


oficiado é testemunho do facto de não haver um único indivíduo perfeito no mundo.  Uma cerimónia 


de casamento não é mais do que um legado de amor.  Do mesmo modo que os nossos pais receberam 


amor de Deus, devíamos receber amor dos nossos pais como representantes do amor de Deus.  A 


cerimónia de casamento é a cerimónia na qual se recebe este amor dos nossos pais com palavras de 


sabedoria, dizendo, “Vocês deviam viver deste modo!” 


O que isso significa é que recebemos o amor de Deus dos nossos pais.  Não é algo que se possa 


receber de alguém famoso.  Casamentos não oficiados pelos pais são oficiados pelo arcanjo.  Quando 


uma pessoa famosa vem celebrar um casamento, sozinha como um sapato desemparelhado, essa 


pessoa conduz o casamento na posição do arcanjo.  (96-236) 


 


Uma vez que a queda aconteceu devido ao abuso do amor, a restauração deveria ser levada a cabo em 


conexão com o amor dos novos pais centrados no Céu.  É por isso que nos casamentos em massa 


conduzidos na Igreja da Unificação, o Rev. Moon oficia juntamente com a Verdadeira Mãe.  Essa é a 


cerimónia  da herança do amor.   


A tradição estabelecida deste modo tornar-se-á uma tradição eterna, sem necessidade de uma 


revolução.  Quando uma nova tradição for estabelecida no universo, uma tradição que não precisa de 


ser ultrapassada por uma revolução, dela começará uma nova família, tribo, nação e um novo mundo, 


e dominará a terra.  (35-67) 


 


Até agora, ninguém foi capaz de realizar esta tarefa, mas a Igreja da Unificação começou a trabalhar 


para orientar o mundo no caminho da recriação.  No dia em que isto se tornar possível, o mundo será 


unificado, e o mundo satânico mau será transformado na boa nação celestial.   


Eu acho estranho que os jovens da América têm autorização para escolhar os seus esposos.  Isto é 


algo que não é permitido nas Escrituras Sagradas, e contudo tem lugar numa nação Cristã.  Acredito 


que tais acções são permitidas devido à civilização centrada nas coisas materiais, assim como no 


liberalismo satânico que elas seguem.   


Todavia, aqueles reunidos aqui não fazem isso.  Vocês não podem fazer o que Satanás tem feito até 


agora.  O que é o amor?  É a regra fundamental que toda a gente tem de casar de acordo com a 


vontade de Deus e de seus pais.  Apesar desta regra, casamentos livres têm sido conduzidos de acordo 


com as tradições da queda, e por isso não poderemos regressar à nação celestial se isto não for 


destruido pela raíz ao nível funadamental.  (82-115) 


 


É deste modo que as leis do céu são estabelecidas.  Eu devotei a minha vida a estabelecer os 


princípios que temos de seguir, arriscando a minha própria vida.  Não sou alguém meigo, que vos dê 


ouvidos e vacile nas minhas crenças em matérias de casamento.   (75-284) 


 


1.2 Verdadeiros Pontos de Vista sobre o Casamento sob a Perspectiva da Benção  
 


O Casamento Verdadeiro consiste em parecer-se com a forma de Deus.   


 


Porque é que nos devemos casr?  Para tomar a forma de Deus.  Ele existe com características duais, e 


é um ser unificado no qual ambas as características existem juntas em harmonia, e o homem e a 


mulher foram criados para se assemelhar a cada uma das características de Deus.  Assim, o homem e 


a mulher deviam unir-se em unidade e harmonia completas, assemelhar-se à semente, e voltar à 


posição do verdadeiro carácter de Deus.  (Família Verdadeira e Paz Mundial – 249) 


 


Devíamos cantar louvores à grande santidade do casamento.  A única maneira de um homem e 


mulher se puderem amar é através do casamento.  Quando se juntam nesta união, a quem se 


assemelham?  Assemelham-se a Deus.  Só quando um homem e uma mulher se unem em união 







completa se podem assemelhar a Deus, que nos criou à Sua imagem.  E só entáo pode Ele habitar em 
nós.  (Educar Filhos na Vontade de Deus – 21) 


 


Quando se considera o Princípio Divíno, pode ver-se que se Adão e Eva não tivessem caído mas, em 


vez disso, se tivessem aperfeiçoado, estariam prontos a casar-se.  Por outras palavras, Adão e Eva são 


os companheiros substanciais de Deus, e com Ele como sujeito, eles automaticamente se tornam no 


objecto.  Como objecto, se tivessem atingido a perfeição individual, se tivessem casado, e realizado a 


benção, essa seria então a fundação na qual poderiam conectar a Deus o seu amor objectivo.  Afinal, a 


perfeição refere-se ao casamento, e o casamento refere-se à realização do amor de Deus.  Exprimindo 


isto de modo mais simples, se não houvesse casamento, o amor compartilhado entre as pessoas nunca 


teria começado neste mundo.  Quem é o dono desse amor?  Temos de compreender que o dono não 


são os seres humanos, mas Deus.  (Benção e Família Ideal – 83) 


 


O casamento existe para aperfeiçoar o ideal da criação.  Por outras palavras, casamo-nos para cumprir 


a finalidade da criação.  Então de quem é esta finalidae?  É a finalidade de Deus antes de se puder 


tornar na finalidade de Adão.  Daqui se segue, que Deus devia sentir alegria antes de Adão.  É assim 


que devia ser.  Considerando tudo isto, para quem nos casamos?  Para Deus.  Exprimindo isto de 


modo mais simples, casamo-nos para cumprir a Vontade de Deus, que estabeleceu a finalidade da 


Criação.  Essa Vontade envolve a perfeição de ideal da criação.  (35 – 231) 


 


Porque é que as pessoas se casam?  Não é para Adão e Eva encontrarem o seu próprio amor, mas para 


formar uma forma circular centrada no núcleo que é o amor vertical de Deus.  Este bé o ideal.  O 


ideal da criação de Deus é também cumprido centrado em tal amor, e só através da união de um 


homem e mulher maduros, pode o amor ser realizado e conectado à vida. 


A conexão não pode ser feita através da vida, mas através do amor.  Centrando-se no amor vertical do 


Pai e no amor horizontal do marido e mulher, a semente do amor original pode, finalmente, ser 


conectada.  (173-288) 


Quando o tempo chega para o Adão e Eva maduros formarem a conexão recíproca de amor, as 


características masculinas de Deus podem residir em Adão e as femininas em Eva, porque Ele existe 


com características duais.  Residindo também nas nossas mentes e corpos, o próprio Deus pode 


também tornar-se parte do casamento.   


A mente de Adão é como o lugar santíssimo, e o seu corpo como o lugar santo, e Deus habita nele, 


tanto em corpo como em espírito.  Se isto tivesse acontecido, Adão ter-se-ia tornado o corpo de Deus, 


e Eva também se teria tornado o corpo de Deus.  Adão assemelhar-se-ia às características masculinas 


de Deus, e Eva às características femininas e quando se unissem em matrimónio sagrado, essa 


cerimónia de casamento seria a base para o estabelecimento da dignidade real do universo.  O que é a 


dignidade real?  É a dignidade real do amor?  (143 – 236) 


 


Porque é que as pessoas se casam?  Para amar a Deus.  Porque é que devemos amar a Deus?  Porque 


precisamos de nos tornar um com o eixo de Deus.  O que é que tentamos realizar, e o que é que 


acontece, quando nos unimos com Deus?  Porque é que nos devemos unir com Deus?  Porque a vida 


eterna pode ser conseguida, centrando-nos no amor do Deus absoluto e eterno.  E isto não é tudo.   


Devíamos compreender que, no ponto onde o contacto é estabelecido, o direito de herança do 


universo é legado.  O mundo criado por Deus centrado no amor pertence a Ele, mas o mundo pode vir 


a pertencer-me através do direito de herança.  (136-39) 


 


O amor entre marido e mulher é enxertado ao amor vertical de Deus.  Quando nos unimos com o 


amor vertical de Deus, não existe ninguém na terra que nos possa desligar.  É por isso que, embora 


toda a gente se queixe da sua vida e da dificuldade de continuar a viver, ela continua a buscar o 


caminho do amor.  (180-309) 


 


Como se pode descobrir o nosso valor?  Esta é a questão?  Os homens nascem para as mulheres, e as 


mulheres para os homens.  Porque é que um homem e uma mulher se devem unir?  Porque, de outro 







modo, não podem sentir o amor de Deus.  Este é o problema.  A não ser que um homem e mulher se 
unam através do amor perfeito, não poderão possuir o amor de Deus.  Porque é que as pessoas se 


casam?  Para possuir o amor de Deus.  (165-178) 


 


Visto que o Deus absoluto precisa absolutamente de amor, Ele precisa de encontar um objecto de 


amor aboluto.  (144-219) 


 


Se Adão e Eva tivessem amadurecido completamente, e se tivessem tornado os companheiros 


objectivos de Deus como a noiva e noivo, se tivessem recebido a benção e formado uma família 


através do Seu amor, isto teria sido o domínio da perfeição realizado no Jardim do Éden, se a queda 


não tivesse acontecido.  Se eles tivessem cumprido este domínio de perfeição, ter-se-iam elevado á 


posição na qual poderiam receber a benção.  (15-4-1975) 


 


De todas as bençãos do mundo, a mais preciosa é o amor de Deus.  A segunda consiste em herdar o 


poder de Deus da criação.  Tal como Deus criou Adão e Eva, herdámos o poder de criar, através dos 


filhos que procriamos.  Porque é que amamos os nossos filhos?  Amamo-los porque herdámos 


horizontalmente a grande realização de Deus que é a criação nesta esfera substancial, e assim 


podemos sentir, através dos nossos filhos, a mesma alegria que Deus sentiu através de Adão e Eva. 


Em seguida, Deus legou-nos o direito de domínio, para que tivéssemos domínio sobre a criação tal 


como o próprio Deus tem domínio sobre ela.  Portanto, temos de compreender que no momento em 


que nos casamos, herdamos o amor de Deus, e o poder da recriação e direito de domínio quando 


permanecemos no domínio da perfeição.   


É por isso que o casamento se refer não só à realização do amor, mas também à herança dos direitos 


da criação e domínio.  (76-45) 


 


O ideal da criação não é realizado centrando-se em nós mesmos.  Todos os corações têm de se unir 


com o Sujeito Deus, de modo que se Ele se mover nesta direcção eu movo-me na mesma direcção, e 


se Ele se mover naquela direcção, eu também O sigo automaticamente.  Por outras palavras, o interior 


e exterior têm que se unir centrados no ponto de encontro do coração.  A não ser que a condição 


através da qual nos possamos unir com Deus em harmonia, seja estabelecida da maneira descrita 


acima, a finalidade da criação não pode ser cumprida.  (35-231) 


 


O casamento é realizado para a perfeição do amor. 


 


O que é o casamento?  Porquê e para quê se casam as pessoas?  Não é porque a mulher sente a falta 


do homem, e o homem da mulher.  É para aperfeiçoar o amor.  O amor que o homem busca não pode 


ser encontrado sem a mulher.  Do mesmo modo, o amor que a mulher busca não pode ser encontrado 


sem o homem.  O amor não pode ser realizado quando se está só.  (144-234) 


 


Para um homem realizar a perfeição individual, ele precisa de um companheiro na posição de objecto, 


e é por isso que ele precisa de se casar.  De outro modo, não pode entrar no domínio de amor.   


A razão pela qual as pessoas precisam de se casar é puderem receber o amor de Deus.  Por outras 


palavras, um homem e uma mulher não podem receber o amor de Deus se não se casarem.  Quando 


um homem e uma mulher se casam, o amor de Deus habita neles, e eles unem-se centrados neste 


amor.  Então Deus pode transmitir-lhes o universo, Ele próprio, o Seu amor e tudo o que Lhe pertence.  


(135-327) 


 


As pessoas casam-se para aperfeiçoar o seu amor individualista, enquanto simultaneamente 


aperfeiçoam o amor do seu companheiro objecto.  Não é bom saber que se casa para aperfeiçoar o 


nosso amor assim como o amor de Deus?   


O homem e a mulher têm de se casar para preparar na terra a fundação através da qual Deus, possa 


amor.  Só quando o homem e a mulher se juntam em união através do amor, pode o amor de Deus lá 


habitar na fundação estabelecida por eles.   







A longo prazo, as pessoas casam-se por causa do amor de Deus; e com isso eu quero dizer, para 
receber o Seu amor.  Uma vez que realizamos o casamento por causa de Deus, o Seu amor virá 


automaticamente até nós, e através dele, o amor de Deus pode tornar-se nosso.  (165-87) 


 


O objectivo do casamento em unir num só os mundos da mente do homem e da mulher, e aperfeiçoar 


o seu amor.  O casamento é a proclamação, a prova disso.  Se o amor e a mente são aperfeiçoados 


através da vida cônjugal, podemos seguramente dizer que o ideal da família foi realizado.  E assim, se 


se realizar isto antes de passar para o próximo mundo, iremos definitivamente para o reino do céu.  


(Benção e Família Ideal -85) 


Quando uma pessoa se casa, ela fá-lo mais para o seu cônjuge do que para si própria.  O que é que 


quero dizer com isto?  Tal como todas as leis da natureza envolvem o sujeito e o objecto, é também 


uma lei da natureza que o homem e a mulher se devem casar.  Se o homem representa a direita, a 


mulher representa a esquerda, e isto acontece para puderem formar uma relação horizontal no 


universo. 


Se o homem é o sujeito, a mulher torna-se automaticamente o seu objecto, e isto é para formar uma 


relação vertical com Deus.  Portanto o casamento não é para o homem ou a mulher sozinhos; é para 


cumprir as leis da natureza.  É por isso que o homem e a mulher têm uma forma diferente.  Isso é para 


se juntarem de acordo com as leis da natureza.  (Benção e Família Ideal – 85) 


 


A razão pela qual uma mulher se casa com um homem é para possuir o mundo dos homens.  Porque é 


que uma mulher quereria possuir o mundo dos homens?  Porque desse modo, ela pode conseguir a 


união de amor.  (Benção e Família Ideal – 85) 


 


O homem nasceu para procurar uma mulher, e a mulher um homem.  A mulher e o homem nasceram 


para se puderem unir e receber o amor de Deus, que pertence a uma dimensão mais elevada.  Eles não 


podem receber este amor por si sós.  Sozinhos, o homem ou a mulher nunca podem receber o amor 


que é dimensional e esférico.  Por esta razão, o homem e a mulher casam-se e desse modo podem 


saltar para o domínio de amor que existe numa dimensão mais elevada.  (Benção e Família Ideal – 85) 


 


No mundo original, quanto mais um homem e uma mulher se unem, tanto mais efectivo se torna o 


poder da sua unidade, e através disto um grande centro aparecerá, e transformar-se-á num movimento 


circular.  Quanto mais o homem e a mulher se conectam horizontalmente, tanto mais forte se torna a 


conexão com a fonte vertical do amor e poder. É precisamente neste ponto, que a mente e o corpo se 


se tornam um só.  (Benção e Família Ideal – 85) 


 


Tem que se se ter em conta o princípio que o casamento não é para mim próprio(a), mas pra o meu 


cônjuge.  Não está certo desejar um esposo(a) que seja formoso, ou bela.  Se se compreende o 


princípio que os seres humanos devem viver para os outros, automaticamente se chega à conclusão 


que mesmo quando nos casamos, devíamos fazê-lo para o nosso cônjuge.  Devíamos estar preparados 


para amar a nossa esposa, mesmo que ela seja muito feia, mais do que se amaria a mulher mais 


maravilhosa do mundo, e isso está de acordo com perspectiva sobre o casamento do ponto de vista do 


princípio.  (Benção e Família Ideal – 88) 


 


Se um homem e uma mulher muito belos, que foram criados como as mais extraordinárias obras 


primas de Deus, pudessem amar centrados em Deus, esse amor seria o maior do mundo, e 


transcenderia tudo; não seria um amor mundano.  Esse amor seria o mais maravilhoso do mundo, o 


representante de todos os outros tipos de amor, e brilharia para sempre.  (Benção e Família Ideal – 60) 


 


Os noivos não deviam unir-se centrados no dinheiro, poder ou honra, mas no amor original de Deus.  


(Benção e Família Ideal – 641) 


 


Vocês não podem ser restaurados para a nação celestial a não ser que acreditem firmemente que 


podem amar a vossa esposa tanto quanto amariam a Deus, a humanidade e mesmo mais que qualquer 







outra pessoa no mundo.  Se um homem não sabe como amar uma mulher, ele não pode amar a Deus 
ou à humanidade.  (Benção e Família Ideal – 91) 


 


O que deviam vocês fazer depois de se casarem?  Deviam avançar para receber o amor de Deus.  


Porque é que os seres humanos nascem como homens e mulheres?  Para o amor.  Porquê para o amor?  


O marido e a mulher têm de se unir, mas porquê?  O que acontece quando dois seres, que representam 


as características duais de Deus e o Seu amor, se unem em união completa?  Eles estariam então no 


caminho para buscar e receber o amor de Deus.  (144-132) 


 


O casamento é o caminho através do qual os céus e a terra e o universo se unem.   


 


Para que é que as pessoas se casam?  Para conseguir que tipo de novas realizações?  Para desenvolver 


o amor de Deus, para expandir o Seu clã e para expandir a linhagem de sangue.  (144-80) 


 


Para que é que as pessoas se casam?  Para irem para o reino do céu, e para a humanidade.  Os homens 


têm que compreender que a mulher que está em frente de um homem é a filha de Deus e a filha da 


humanidade.  Se ele puder amar a mulher como a filha querida da humanidade e de Deus, ele tem o 


direito de se tornar o seu marido,   mas, de outro modo, não.  O mesmo se passa com a mulher.  Ela 


não devia pensar, “Este é o meu marido!”  Antes de pensar assim, ela devia pensar nele como um 


filho de Deus e o homem que representa todos os homens da humanidade.  Ele devia ser o tipo de 


mulher que o pode amar mais do que a humanidade Deus o amam.   


Assim, o homem e a mulher deviam casar-se com este pensamento em mente: o homem devia agir 


como o pé direito, e a mulher como o esquerdo, e assim juntos eles podem caminhar em frente, passo 


a passo, dando passos de amor por Deus e a humanidade, através da sua família.  O pé direito é o 


marido e o esquerdo a mulher, e por isso, quem não se casa é aleijado.   


Além disso, tanto o pé direito como o esquerdo deviam ser perfeitos.  Se assim não for, o casamento 


torna-se coxo.  É por isso, que só homens e mulheres aperfeiçoados podem formar um casamento 


feliz.  Assim, quando a mulher gosta do marido, é o mesmo que se gostasse de toda a humanidade e 


Deus, e quando ela ama o marido é o mesmo que se amasse a humanidade e Deus.  (Benção e Família 


Ideal-87)  


 


O casamento é um assunto muito sério.  Ele representa a união do céu e da terra, do este e do oeste, 


norte e sul e pontos altos e baixos.  Então, para onde vai o amor?  Quando os dois se tornam um, para 


onde vai o amor?  Porque devemos buscar o amor?  Porque desse modo nos movemos para o lugar 


central do nosso ambiente.  Se eu não tiver família, serei considerado imperfeito pela sociedade e 


nunca alguém acreditará em mim, porque fico aquém do padrão do princípio na manutenção do 


universo, e assim ninguém reconhecerá o meu valor.  Isto é lógico.  (139-64) 


 


A união do homem e da mulher é o mesmo que a união do céu e da terra.  (Benção e Família Ideal-


626) 


 


O homem representa o céu e a mulher, a terra.  Por conseguinte os dois deviam unir-se 


harmoniosamente, e formar linhas paralelas.  (Tongil Segye 15-7-1984) 


 


O lugar onde um homem e uma mulher se abraçam em amor é o lugar onde o universo se unifica.  É a 


isso que se assemelha o universo originalmente desejado por Deus na altura da criação.  (A Vontade 


de Deus e o Mundo-28) 


 


Os nossos pontos de vista sobre o casamento fazem-nos pensar assim: “Farei amor numa colcha feita 


do mais fino brocado do universo!”  Esse é o momento em que se decide na nossa geração o direito 


de posse com base no amor.  Terei o direito de possuir uma mulher da minha geração.  Quem é esta 


mulher?  Ela representa metade do universo.  No dia em que a possuo, o universo seguir-me-á, 


perseguindo-me onde quer que vá.  Então porque é que as mulheres se casam?  Através da sua ligação 







ao homem, metade do universo junta-se com a outra metade, e a união dos dois começa um 
movimento que é igual ao valor do universo inteiro.  Quando se considera isto, não se pode deixar de 


ficar maravilhado pela grandeza da ideologia da Igreja da Unificação.  (Benção e Família Ideal-90) 


 


Vocês gostam de flores sem fragrância?  As pessoas não se interessam por flores que não tenham 


fragrância.  Diriam, “Se alguma vez fosse uma flor, seria verde”?  Já alguma vez viram uma flor 


verde?  Visitei muitos jardins botânicos, e nunca vi uma flor verde.  Uma flor da mesma cor das 


folhas seria completamente inútil.  Daqui se conclui que as leis da natureza ultrapassam a nossa 


compreensão.  O exemplo da flor verde é suficiente para nos convencer da existência de Deus.  Todas 


as folhas no mundo são verdes, e desse modo, haveria alguma necessidade de flores verdes também?  


Só encontrei uma flor que parece esverdeada.  É a flor do pimenteiro, mas quando se observa mais de 


perto pode ver-se que na verdade não é verde, mas uma mistura de várias cores incluindo o vermelho.  


A cor da flor é diferente da das folhas para que possa sobressair e, quando isso acontece, torna-se 


parte da harmonia no mundo.  As flores têm de sobressair para cumprir as leis da criação na harmonia 


do universo.  As perspectivas da Igreja da Unificação sobre o casamento são tão magnificentes que 


não se pode deixar de ficar surpreendido pela sua grandeza.  (Benção e Família Ideal-90) 


 


Os casamentos livres que se vêem no mundo de hoje são armadilhas postas por Satanás, que tenta 


fazer as pessoas cair para que não possam aparecer na presença de Deus.  Uma vez que se seja 


apanhado nesta armadilha, morrer-se-á sob o controlo de Satanás ou tornar-nos-emos na sua presa. 


Nas sociedades ocidentais actuais, e em particular nos E.U.A., torna-se cada vez mais difícil formar 


verdadeiras famílias devido à difusão dos casamentos livres, e o número de pessoas com familias 


fracassadas aumenta de dia a dia, de modo que, num futuro não mundo distante, a maioria das 


pessoas não terá família alguma.  Quando isso acontecer, a sociedade dos E.U.A. será desprovida de 


amor, e posso dizer-vos com convicção que, finalmente,  se tornará numa sociedade como o Inferno, 


dominada pela ansiedade e desconfiança.   


Vocês receberam, nesta altura, a missão de erradicar tais tendências sociais, e de, em sua substituição, 


estabelecer uma sociedade a transbordar de amor na América, uma sociedade desejada por Deus.  


(Benção e Família Ideal-91) 


 


O nosso ponto de vista sobre o casamento, na Igreja da Unificação, é muito diferente.  O casamento 


existe para que possamos regressar à origem.  (182-186) 


 


 


1.3 Razão por que se Recebe a Benção 


 


Devido à queda nascemos de falsos pais. 


 


Por causa da queda, a linhagem de sangue de Adão e Eva mudou.  Que amor é que a mudou?  Foi por 


causa do amor de Satanás, o adúltero e inimigo de Deus, que a linhagem foi mudada e eles ficaram 


sob o domínio de Satanás.  O homem e a mulher uniram-se, ligando-se ao amor de Satanás, e o fruto 


desta união foram os filhos e filhas que eles procriaram, os quais herdaram o amor, a vida e a 


linhagem de Satanás.  (227-41) 


 


Quando se analisa, cuidadosamente, a Escritura Sagrada, não se pode negar o facto que os primeiros 


antepassados se envolveram num acto de amor ilícito, através do qual formaram uma relação, 


centrada em Satanás, de pai e filhos.  Os seres humanos, que deviam receber a linhagem de Deus e 


nascer como os Seus descendentes directos  através do Seu absoluto amor, herdaram, em vez disso, a 


linhagem de sangue de Satanás, o Diabo, e nasceram como os seus filhos e filhas.  O capítulo 8 da 


Carta aos Romanos diz, “ Mas também nós próprios, que possuímos as primícias do Espírito, 


gememos igualmente em nós mesmos, aguardando a filiação adoptiva, a libertação do nosso corpo.”  


Filhos adoptivos pertencem a uma linhagem de sangue diferente, e é isso o que realmente somos.  


(53-261) 







 
Ainda no capítulo 8 da Carta aos Romanos, está escrito, “Vós não recebestes um espírito de 


escravidão, para cair de novo no temor; recebestes, pelo contrário, um espírito de adopção, pelo qual 


chamamos: Abba, Pai!”  O melhor que podemos esperar é a adopção. 


Os Cristãos de hoje são filhos e filhas adoptivos,e filhos adoptivos pertencem a uma linhagem de 


sangue diferente.  No evangelho de São João 8:44, Jesus disse, “Vós sois filhos de um pai que é o 


Diabo e quereis cumprir os desejos do vosso pai!”  Visto que Ele se referiu ao Diabo como o pai, não 


é claro que a linhagem de sangue pertence a ele,e que ele, o diabo, é o nosso antepassado?  Para que é 


a circuncisão?  Para destruir o pai adoptivo.  É essa a finalidade.  Qual é o fruto da árvore do 


conhecimento do bem e do mal?  (154-337) 


 


Quem era Satanás originalmente?  O diabo era um servo de Deus.  Este servo violou a filha do seu 


senhor.  Isso foi a queda.  Na Bíblia, está escrito que a queda consistiu em comer do fruto do 


conhecimento do bem e do mal; contudo, esse fruto não é um fruto literal.  Foi um acto do servo 


violando a filha do seu senhor.  Deus tinha desejado realizar o Seu ideal criando e educando os seus 


filhos e filhas, que transmitiriam a linhagem de sangue.  Contudo, o arcanjo, criado como servidor, 


violou a filha do seu senhor, e este acto tornou-se a origem da queda da humanidade.  Como é 


possível que tal coisa pudesse ter acontecido?  Mas aconteceu, e o resultado é o mundo de hoje.  É 


bastante complicado para compreender, mas podemos compreender quando estudamos o Princípio 


Divino.  (85-308) 


 


Qual foi o resultado da queda?  Caímos no domínio da queda.  Tal como Deus disse, “Se comerdes do 


fruto do conhecimento do bem e do mal, morrereis,” caímos no domínio da queda no qual vivemos 


como mortos.  Qual foi o resultado da queda?  No evangelho de São João 8:44 Jesus disse que 


Satanás, o diabo se tornou o nosso pai.  Adão e Eva, que deviam ter servido Deus como seu pai, 


caíram, e Satanás, o diabo, tornou-se o nosso pai, em vez de Deus.  Tem que compreender-se que este 


facto mortificante e vergonhoso é o resultado da queda.  (74-140) 


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, teriam procriado filhos descendentes do filho mais velho de Deus.  


Adão é o filho mais velho, o verdadeiro pai, o rei.  Ele é o rei do reino da terra e do céu.  Além disso, 


ele é o verdadeiro pai e o primeiro verdadeiro filho.  É por isso que a família de Adão é a família real 


da nação celestial.  Então quem é o avô da família de Adão?  Deus é o avô, e a mãe e o pai são Eva e 


Adão.  E do ponto de vista que representa as posições do passado, o avô e a avó representam Deus, e 


Deus representa os pais.  Do ponto de vista vertical, Deus reside numa família em que estão presentes 


a primeira, segunda e terceira gerações.  A primeira geração no nível horizontal é o avô, a segunda 


geração o pai, e a terceira geração sou eu.  Assim, centrando-nos nos filhos e filhas, podemos herdar a 


linhagem de sangue da família real que continuará para sempre.  (218-255) 


 


O ponto de partida de Adão e Eva devia ter sido a esfera de verdadeiros pais, da verdadeira dignidade 


real e do primeiro filho.  Lá fica o palácio de Deus e o Seu amor, e a humanidade forma uma unidade 


com o Criador e torna-se a fundação do verdadeiro amor.  Essa é a fundação para a família 


aperfeiçoada de Adão como se tinha sido originalmente desejada, e o palácio de Deus, onde Ele pode 


residir para sempre.  (218-189) 


 


Se não tivessem caído e se tivessem aperfeiçoado, Adão e Eva teriam realizado não só a perfeição 


individual, mas também a perfeição universal.  Além disso, teria começado uma nova família 


centrada no amor de Deus, e se um novo clã, tribo, raça, nação e mundo se tivessem originado nessa 


família, o mundo ter-se-ia tornado uma grande comunidade de uma grande família servindo a Deus.   


O centro desta comunidade de uma grande família é Deus e Adão.  E assim neste mundo, a vida 


quotidiana ou o curso da vida da família de Adão centrada em Deus, passaria a ser a tradição histórica 


envolvida do começo até ao fim com o amor de Deus.  Este amor é a fonte de vida e a origem de 


todos os ideais, e assim, ninguém pode deixar o Seu abraço mesmo que o deseje, e se por qualquer 


motivo o deixasse, não teria outra escolha senão regressar.  (91-240) 







 
A queda de Adão e Eva significa mais que a sua queda; significa a queda de toda a história da 


humanidade.  Por outras palavras, o facto que Adão e Eva caíram, implica que eles não se tornaram 


pais de bondade, mas em vez disso, maus pais.  Devido aos maus pais, maus filhos nasceram, e 


porque maus filhos nasceram, foram formados uma tribo , nação e mundo maus, que existem hoje 


como os 5 biliões de pessoas do mundo.  A história da humanidade, que se desenvolveu neste 


domínio da queda, não é uma de alegria mas de tristeza, e a própria humanidade não é alegre, mas 


triste.  (38-149) 


 


Quando se ama pode-se compreender tudo, não só as verdades superficiais no mundo físico, mas a 


nossa visão espiritual será aguçada de modo que se pode compreender também o mundo dimensional, 


e finalmente atingir o estágio no qual se pode ver e conversar com Deus directamente.  Contudo, a 


humanidade caíu antes de poder desenvolver os seus sentidos de amor.  Em vez disso, ela formou 


uma relação ilícita com o arcanjo.  Esta foi a causa fundamental da ruína do universo.  (137-127) 


 


Em que outro lugar se podem ouvir estas palavras, mesmo que se pague dinheiro para as ouvir?  Não 


existe ninguém na terra, excepto o Rev. Moon da Igreja da Unificação, que vos ensinaria estas coisas, 


mesmo que vocês vendessem as vossas casas e oferecessem a vossa riqueza, e fizessem sacrifícios 


durante dezenas de milhares de anos.  O que vos estou a revelar agora, é o segredo do universo.  Não 


está mesmo revelado na Bíblia, não é verdade?  A Bíblia diz que a queda aconteceu porque o fruto da 


árvore do conhecimento do bem e do mal, foi comido.  Esse fruto foi na realidade um fruto?  A este 


respeito, as pessoas são tão ignorantes como crianças que frequentam o jardim infantil, e o Rev. 


Moon é como a pessoa com um doutoramento nesta matéria.  E contudo dizem que eu sou herético.  


Quando se diz que alguém é herético, isso significa que não podemos ver o fim; não significa que o 


fim seja diferente.  Estou certo, ou errado?  Evidentemente que estou certo.  (238-213) 


 


As circunstâncias completas por detrás do pecado original e da queda conforme foram reveladas por 


mim foram a relação ilícita formada com o arcanjo na primeira família da humanidade.  O Princípio 


Divino da Igreja da Unificação considera Satanás como um ser espiritual e não uma existência 


conceptual ou suposição.  Ele é o chefe da quadrilha que destruiu o ideal de amor de Deus e mudou a 


linhagem de sangue de Deus para a linhagem de sangue centrada em Satanás.  O próprio Jesus 


testemunhou no capítulo 8 do evangelho de São João, o facto que o Diabo é o pai da humanidade.  


Foi o Diabo, Satanás, que deprivou Deus do Seu ideal de amor, que Ele tinha planeado realizar 


através de Adão e Eva, criados como o Seu corpo externo.   


Isto pode parecer estranho para vocês, mas esta é a conclusão a que cheguei depois de explorar o 


mundo espiritual e travar batalhas, derramando sangue e lágrimas, para descobrir toda a história por 


detrás do universo.  Se orarem com sinceridade, também serão capazes de descobrir as respostas para 


as vossas questões.  (135-12) 


 


Herdámos a linhagem de sangue do nosso inimigo 


 


Uma vez que os seres humanos caídos se tornaram falsos, precisam de ser enxertados.  Tendo em 


conta a linhagem de sangue, os vossos antepassados são de uma linhagem diferente.  A razão pela 


qual não nos podemos tornar mais que filhos e filhas adoptivos, é que o nosso pai e mãe são de uma 


linhagem diferente.  É por isso que ninguém pode negar as asserções da Igreja da Unificação, que a 


queda aconteceu através do amor.  Não diz a Bíblia que os seres humanos cairam porque comeram o 


fruto do conhecimento do bem e do mal?  Vocês sabem o que esse fruto é?  É um fruto literal?  É um 


fruto que cai de uma árvore quando o vento sopra e rola no chão?  Não, não é.  (157-158) 


 


Adão e Eva uniram-se com Satanás nos seus corações, e assim herdaram a linhagem de sangue de 


Satanás.  Deus é amor, e contudo porque é que Ele não pode encontrar lugar no Seu coração para 


perdoar Satanás?  Ele disse que pode perdoar tudo, mesmo homicídio e roubo; Ele disse que aqueles 


acreditam em Jesus terão os seus pecados perdoados; e contudo porque é que não pode perdoar 







Satanás?  A razão porque Deus não pode perdoar Satanás, é que ele profanou a linhagem de sangue 
da humanidade.  O que é que isso significa?  Do ponto de vista de Deus, Satanás é o adúltero, o 


adúltero de amor.  Vocês compreendem o que isso significa?  (156-226) 


 


Como o casamento de Adão e Eva foi realizado centrado em Satanás, não é possível negar que eles 


herdaram o amor, vida e linhagem de sangue centrados em Satanás.  Se não tivessem comido o fruto 


do conhecimento do bem e do mal, e não tivessem caído, o seu casamento teria sido conduzido 


centrado em Deus.  Tal como os Verdadeiros Pais da Igreja da Unificação vos abençoaram, Deus teria 


chamado Adão e Eva á Sua presença quando eles se tivessem aperfeiçoado completamente, e tê-los-ia 


abençoado centrado Nele.  (228-254) 


 


Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas, em vez disso, 


se tivessem aperfeiçoado, ter-se-iam tornado no filho e filha do Grande Rei, o Criador do universo.  


Se eles se tivessem tornado o filho e filha do Grande Rei, quem teriam sido o Seu neto e neta em 


descendência directa?  Eles seriam o príncipe e a princesa; a fundação na qual o reino na terra, 


representando a nação celestial, podia ser estabelecido.  Não pode haver dois reinos, mas um só.  


(231-27) 


 


O único filho e filha criados pessoalmente por Deus com as Suas próprias mãos, foram Adão e Eva.  


Problemas surgiram porque Adão e Eva caíram.  Então, o que causou a queda?  A desobediência às 


palavras de Deus, que lhes disse que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal.  Se 


tivessem obedecido ao mandamento, o que teria acontecido?  Este pensamento nunca ocorreu aos 


Cristãos, e mesmo que tivesse, eles não saberiam o que responder.  É como se tratasse de uma reserva 


ilimitada de água.  Mesmo que quisessem saber a resposta,  não teriam podido comprendê-la, e assim 


foram forçados a acreditar sem questões, naquilo que lhes disseram.  Contudo, não existe perfeição na 


ignorância.  (231-21) 


 


Porque é que as pessoas fazem penitência infligindo dor aos seus corpos?  Porque herdámos o sangue 


de Satanás, o sangue do inimigo de Deus.  Quem é o inimigo de Deus?  É o adúltero e nós herdámos 


o seu sangue. 


Eva devia herdar a dignidade real da nação celestial, e tornar-se a raínha.  Todavia, tornou-se a esposa 


do diabo, a companheira do servo.  Este é um segredo do universo, que foi finalmente descoberto no 


meu tempo, e portanto, o mundo satânico devia chegar ao fim.  (72-227) 


 


Não pode haver perfeição na ignorância.  Quem é que eu disse que Satanás é?  O adúltero de Deus.  


Tornei tudo isto claro para vocês.  Pensam que podem ser salvos e ir para o reino do céu se ignorarem 


isto?  Não existe mesmo a miníma possibilidade de isso acontecer.  Que grupo de gente ignorante!  Se 


a salvação fosse possível só acreditando naquilo que nos dizem, vocês teriam sido salvos já há muito 


tempo.  Não teria sido necessário ter todo este trabalho.  (188-230) 


 


Porque que é que o Diabo odeia Deus, e Deus odeia o Diabo?  De acordo com os ensinamentos do 


Cristianismo, temos de amar os nossos inimigos.  Se Deus pudesse amar o Seu inimigo, Ele devia 


amar Satanás antes de qualquer outra pessoa, porque ele é o maior inimigo de Deus, e contudo, 


porque é que Deus não o pode amar?  Se Deus pudesse amar o inimigo do amor, o universo seria 


arruinado.  As leis da existência desapareceriam completamente.  (191-43) 


 


Satanás destruiu o ideal de amor de Deus e violou a vida e linhagem de sangue ideais, e os filhos 


dessas acções são a humanidade.  Os filhos e filhas de Satanás, que são as manifestações do amor, 


vida e linhagem de sangue de Satanás, não podem ser tocados por Deus.  (197-286) 


 


Porque é que vocês pensam que Satanás tentou tão desesperadamente interferir com as pessoas que 


tentaram, até agora, percorrer o caminho da rectidão, estrangulando-as, espezinhando-as e 


sacrificando-as?  Para Deus, Satanás é o adúltero que roubou a Sua família, a Sua única família.  A 







nossa mãe devia atender a Deus, estabelecendo desse modo o reino e o universo de paz, mas, em vez 
disso, ela expulsou-O e a nós da nossa própria posição.  Através da interferência de Satanás, a 


humanidade veio a ficar do modo como hoje está, neste estado miserável.  Este foi o seu único e 


grande pecado.  (156-226) 


 


A queda aconteceu devido a um motivo ilícito, no que respeita à linhagem de sangue.  É por isso que 


os resultados da queda têm sido transmitidos até hoje sob a forma do pecado original.  Portanto é 


necessário converter a linhagem de sangue.  Porquê?  Herdámos e transmitimos a linhagem de 


Satanás, e por isso, a linhagem de sangue tem de ser rectificada.  Todos vocês reunidos aqui, têm de 


compreender isto claramente.  (183-308) 


 


As pessoas que pertencem ao domínio de Satanás não têm qualquer conexão com a linhagem de 


sangue de Deus.  Por outras palavras, a humanidade, que devia ter nascido como filhos e filhas de 


pais de bondade, nasceu, em vez disso, como filhos e filhas de maus pais e espalhou-se através da 


história como a família, tribo, raça, nação e mundo centrados no mal.  (55-133) 


 


O que significa a queda?  Através dela, a conexão da vida foi cortada.  O que aconteceu a Adão e Eva?  


Eles deviam ter formado uma relação com Deus e tornar-se um com Ele, mas em vez disso, tornaram-


se um com o servo.  O resultado foi que a humanidade, que devia ter herdado a linhagem de Deus, 


herdou, em sua vez, a linhagem do servo.  É por isso que, embora a humanidade caída possa chamar a 


Deus o seu Pai Celestial, ela não sente realmente que Ele é na verdade o seu pai.  E assim, tal como o 


seu pai e mãe, eles herdaram a verdadeira natureza de Satanás, e assim, pensam em tudo centrados em 


si próprios, e sentem-se os autores de tudo aquilo que é elevado e poderoso.  (91-242) 


 


Através da queda, perdemos o pai, marido e filho verdadeiros.  As pessoas responsáveis por isto 


foram Eva e o arcanjo.  Deste ponto de vista, as mulheres que vivem na terra actualmente, dependem 


do pai, marido e irmão arcanjos.  É por isso que estas mulheres são miseráveis.  É o mesmo que a 


filha de uma família rica vivendo com o servo.  Por outras palavras, estas mulheres nasceram da 


linhagem do servo, e é por isso que nunca receberam amor do marido, pai, e irmão originais.  (51-182) 


 


Como é que o diabo causou a queda?  Através do fruto do conhecimento do bem e do mal?  O que é 


que cobriram depois de comer o fruto?  A boca, ou as mãos?  Não é verdade que cobriram as partes 


sexuais dos seus corpos?  Isto tornou-se a semente do mal.  Caíram antes de se terem aperfeiçoado 


completamente, enquanto ainda eram adolescentes.  A linhagem histórica deste mundo tem origem 


neste acto, e por isso, nos últimos dias, a tendência dos jovens  para terem relações sexuais antes de 


terem amadurecido, aumentará.  Quando o tempo chegar em que, através do mundo, os jovens 


destruirem a ética do amor escondidos nas sombras, tal como Adão e Eva, sem medo do céu, 


começará a era do domínio absoluto de Satanás na terra.  É nessa altura que enfrentaremos a justiça 


implacável de Deus.  (200-227) 


 


Tem demorado 6000 anos a restaurar o mundo porque o problema reside na linhagem de sangue; de 


outro modo, seria possível restaurar tudo num único dia.  Se o Deus Todo Poderoso desenraizasse 


completamente o mundo, porque a queda se tornou semelhante a uma doença crónica da linhagem de 


sangue, todos seríamos destruídos num segundo.  E assim, a restauração do mundo tem demorado 


6000 anos.  Vocês pensam que a humanidade caíu, por ter comido, na realidade, o fruto do 


conhecimento do bem e do mal?  Se isso fosse verdade, quão fácil tudo se tornaria?  (155-295) 


 


O problema no qual devíamos focar a nossa atenção, é no modo como as fundações do pecado, queda, 


mal, e inferno foram todas estabelecidas.  Para compreender isto, temos de regressar a Adão e Eva.  


Quando remontamos à origem da queda de Adão e Eva, podemos verificar que eles caíram porque 


não obedeceram ao mandamento de Deus, “Não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal!” 


A segunda causa da queda, foi que eles estavam centrados em si próprios.  A terceira, foi que 


tentaram amar centrados neles mesmos.  Este é o ponto essencial da história por detrás da queda, e 







por isso podemos chegar à conclusão que tudo ligado a isto está do lado de Satanás.  Todos os seres 
humanos têm amado de modo ilícito, centrados em si próprios.  Portanto, podemos assumir que as 


pessoas do mundo satânico são aquelas que reivindicam amor centradas nelas mesmas.  (79-198) 


 


O que é que vocês pensam que é o fruto do conhecimento do bem e do mal?  O fruto do 


conhecimento do bem e do mal refere-se aos orgãos reprodutivos de uma mulher.  Quando o orgão 


reprodutivo de uma mulher se une com um bom marido, ela torna-se uma boa mãe, mas se encontra 


um mau marido, ela torna-se uma má mãe.  Não há ninguém que possa logicamente negar o que Rev. 


Moon da Igreja da Unificação está a dizer.  A mente e o corpo estão em constante conflito porque a 


história começou com uma luta de amor entre o marido e mulher.  Não se pode negar isto 


logicamente.  (267-240) 


 


Precisamos de verdadeiros pais como o messias 


 


A razão pela qual precisamos de um messias,é podermos ser salvos.  Então,qual é o ponto de partida 


fundamental no qual a salvação pode ocorrer?  É o retorno ao ponto de contacto com o amor de Deus.   


Contudo, os seres humanos desligaram-se completamente de Deus, e em vez disso tornaram-se a 


encarnação de Satanás.  Isto é o exacto oposto do amor de Deus, e por isso precisa de ser 


indemnizado.  A indemnização refere-se à remoção completa do pecado original, e para isso 


acontecer, o problema fundamental é a linhagem de sangue.  Quaisquer problemas relacionados com 


a linhagem de sangue não podem ser resolvidos pelos seres humanos caídos.  É por isso que 


precisamos do Messias.nn(A Vontade de Deus e o Mundo – 61) 


 


Quando se trata do clã de Adão, a ideologia do Messias e Salvador consiste em enxertar a história dos 


pais falsos e pecadores, à história de verdadeiros pais na presença de Deus, através da restauração por 


indemnização.  A razão por que isto veio a acontecer é a queda da humanidade.  (Benção e Família 


Ideal – 241) 


 


Quem é o Messias?  São verdadeiros pais.  Então, porque precisamos de verdadeiros pais?  Porque 


precisamos de ser enxertados à linhagem de sangue original, através do seu amor.  É por isso que, 


sem o advento de verdadeiros pais, que são o messias, a humanidade caída não se pode libertar do 


pecado original, e não pode avançar para o lugar, no estágio de aperfeiçoamento, onde pode receber a 


benção como seres livres e libertos do pecado.  (35-216) 


 


Quem é o Salvador requerido pela humanidade caída?  O Salvador não pode estar na posição de pais 


caídos, mas na posição de Adão e Eva antes da queda, e nessa posição pode então tornar-se um com a 


vontade de Deus, receber o Seu amor e benção, e dar nascimento à humanidade na posição de 


verdadeiros pais.  De outro modo, a humanidade nunca se pode elevar à posição onde não tenha 


qualquer conexão com o pecado original.  (22-269) 


 


Porque precisamos de verdadeiros pais?  Porque eles precisam de se enraizar em nós com base no 


domínio do coração.  Presentemente, devido à queda, as raízes, o tronco e os ramos são todos 


diferentes.  Uma nova raíz, novo tronco e ramos que possam depois ser enxertados, têm de começar 


com verdadeiros pais.  Temos de cortar a árvore velha, e enxertar a nova.  Pela enxertia a esta nova 


árvore, a árvore velha tornar-se-á então a grande e principal corrente do universo.  Tudo no mundo 


satânico tem de ser cortado pelas raízes.  (164-155) 


 


A queda ocorreu através do casamento errado no Jardim do Eden, e por isso o tempo agora chegou 


para verdadeiros pais rectificarem isto, casando as pessoas do modo correcto.  O sofrimento causado 


pelos falsos pais devia ser solucionado por verdadeiros pais, e desse modo, o inferno pode 


desaparecer, e milhões e biliões de antepassados no mundo espiritual podem ser abençoados em 


matrimónio sagrado.  Através da fundação, centrada no verdadeiro amor, das famílias dos 


descendentes na terra, os antepassados no mundo espiritual e os seus descendentes na terra, podem 







unir-se verticalmente, e com esta fundação, como ponto de partida, o Este e Oeste podem ser 
conectados.  (13-198) 


 


Todos vocês têm de herdar a nova linhagem de sangue.  Para isso, o messias tem de vir como o pai, 


vencer a luta contra o mundo satânico, e na fundação transcendendo o mundo, com a qual Satanás 


não pode interferir, ele tem de de prosseguir com a restauração através de indemnização, juntamente 


com Eva.  Só quando ele tiver conseguido isso, poderá, então, horizontalmente, enxertar os filhos e 


filhas, centrado na relação entre marido e mulher, na família.  É por isso, que na Igreja da Unificação 


temos a benção.  A Igreja da Unificação é diferente das outras.  Onde começou a linhagem de sangue 


da Igreja da Unificação?  Começou com Deus.  Por conseguinte, a intensidade da oposição pelo 


mundo satânico, não importa.  Se ele continuar a opor-nos, terá de compensar por prejuízos, mais 


tarde.  (169-37) 


 


Quando os Verdadeiros Pais conduzirem a benção de matrimónio sagrado, pela qual tem lugar a 


conversão da linhagem de sangue, salvarão toda a humanidade como verdadeiras pessoas, através da 


enxertia ao amor, vida e linhagem de sangue verdadeiros, que têm a sua origem em Deus.  Além disso, 


eles formarão uma família verdadeira e desse modo estabelecerão o reino do céu na terra.  


(Verdadeira Família e Paz Mundial – 423) 


 


 


2. Os Verdadeiros Pais, Renascimento, e Conversão da Linhagem de Sangue 


 


2.1 Quem são os Verdadeiros Pais? 


 


Os Verdadeiros Pais são os antepassados sem pecado original 


 


Qual o significado de verdadeiros pais?  Se os nossos antepassados humanos não tivessem caído, 


Deus ter-lhes-ia legado o Seu amor vertical, e Adão e Eva ter-se-iam tornado o corpo de Deus, O 


Qual teria sido como os ossos, e eles como a carne.  O próprio Deus tem mente e corpo.  Deus ter-se-


ia tornado o pai interno, na posição interna, e Adão e Eva, os pais externos na posição externa.  No 


lugar em que os pais internos e externos se unem através do amor, o pai interno, o pai interno pode 


ser servido, e os pais externos aparecem.  Pela união de Deus e da humanidade através de amor, 


verdadeiros pais, por outras palavras, seres humanos aperfeiçoados, deviam começar a existir.  Não 


podem existir seres humanos perfeitos se não houver união pelo amor.  (148-71) 


 


Que posição é a dos Verdadeiros Pais?  É o lugar onde Adão e Eva, centrados em Deus, se uniram 


completamente, e por isso não podem ser caluniados por Satanás.  Verdadeiros pais só podem 


começar a existir quando os seres humanos se elevam a posições para além do padrão de perfeição, de 


modo que não há nada que Satanás possa acusar.  Esta é a origem de verdadeiros pais, sob a 


perspectiva do Princípio Divino.  Todavia, a obtenção desta posição não é tão simples como pode 


parecer.  (25-30) 


 


Quem são os novos pais?  Adão e Eva, que caíram no começo da história no Jardim do Éden, 


tornaram-se falsos pais, mas os novos pais, que vêm com a missão de dar renascimento à humanidade, 


são os pais originais, que não caíram, e que se uniram completamente à Vontade de Deus, e por isso 


podem ser oficialmente aprovados por Ele.  Eles são os pais que mantêm o padrão original, que 


podem cumprir a Vontade de Deus sem cair, e multiplicam filhos de bondade através da formação de 


uma família ideal abraçada por Deus e centrada no Seu amor.  Eles são os pais que não têm nada a ver 


com a queda.  (22-269) 


 


Se Adão e Eva não tivessem caído, ter-se-iam tornado os pais da humanidade e teriam estabelecido 


um mundo centrado em Deus.  Porém, devido à queda, tornaram-se falsos pais sob o jugo de Satanás.   







Como resultado, os verdadeiros pais desejados por Deus como o Seu ideal da criação; os verdadeiros 
antepassados da humanidade tinham desaparecido.  (20-117) 


 


Qual é o significado de verdadeiros pais?  Eles são o símbolo de esperança para todos; o símbolo de 


esperança para a humanidade caída.  Eles são o fruto histórico, o centro da era, e o ponto de começo a 


partir do qual este mundo, onde vivemos hoje, pode ser conectado ao futuro.  (35-236) 


 


Quando se pensa nas palavras, “Verdadeiros Pais”, devíamos lembrar-nos que através de verdadeiros 


pais a história terá um novo começo; a origem, através da qual   podemos voltar para um novo mundo, 


aparecerá; a conexão interna, através da qual Satanás será subjugado, será determinada; e Satanás, 


que domina o mundo externo, será conquistado.  Só então pode o ponto central ser estabelecido, a 


partir do qual a libertação de Deus pode ter lugar.  Portanto devíamos estar gratos por esta grande 


benção; a graça de poder viver na mesma era que os verdadeiros pais, e de poder agir sob as suas 


ordens.  (43-144) 


 


O desejo da humanidade é encontrar verdadeiros pais.  Mesmo quando se caminha o caminho da 


morte, desejamos encontrar verdadeiros pais.  Mesmo que se perdesse toda a história, todas as eras, e 


todos os nossos descendentes, se encontrássemos verdadeiros pais reconquistar-se-ia a histária, as 


eras, e o futuro.  Temos de compreender que isto é o que verdadeiros pais podem fazer.  (35-236) 


 


Quando o messias vem à terra, ele virá como um indivíduo, e contudo não é um indivíduo.  Ele é o 


fruto da fé e devoção de toda a humanidade; o fruto dos desejos de toda a humanidade; e o fruto de 


amor ansiado por todo o mundo.  Ele é o fruto ao qual todos os cursos da história estão conectados.   


Exprimindo de modo mais simples, ele está conectado ao passado, presente e futuro; e está também 


conectado do indivíduo até à família, tribo, raça, nação e mundo, e os céus e a terra.  (13-143) 


 


Jesus veio com a missão de alcançar a posição de pai da humanidade, mas morreu antes de ter podido 


cumprir esta missão.  Portanto, na era do Segundo Advento, a não ser que essa posição seja 


restaurada por indemnização, e atingida com êxito, não poderemos estabelecer um mundo que 


ultrapasse este mundo.  E a Igreja da Unificação tem estado a trabalhar, até agora, para este objectivo.  


(A Vontade de Deus e o Mundo – 145) 


 


Verdadeiros pais, como o Adão perfeito, têm de restaurar o primeiro padrão dos pais, que Adão 


falhou em estabelecer.  Têm também de aperfeiçoar o padrão de pai, que Jesus, que veio como o 


segundo Adão, falhou em atingir.   


A razão pela qual o Pai não tem outra escolha senão estabelecer uma tradição de sofrimento nesta era 


do Segundo Advento, é que Jesus só estabeleceu a fundação espiritual, e falhou em estabelecer tanto a 


fundação espiritual como a fundação física ao nível mundial.  (A Vontade de Deus e o Mundo-17) 


 


Quem são os Verdadeiros Pais que conhecemos?  São os antepassados humanos.  É por isso que 


temos de servir verdadeiros pais como se fossem os nossos próprios pais.  (118-147) 


 


A humanidade precisa de verdadeiros pais.  Porquê?  Porque, pela primeira vez na história, podemos 


conectar-nos ao eixo do amor. 


Isto não tem precedentes, e não haverá outro acontecimento como este no futuro.  Temos de 


compreender isto claramente.  Só existe um eixo.  Não podem existir dois.  Esse eixo não é outro 


senão o verdadeiro amor.  (137-108) 


 


Através da história, não houve uma só pessoa vitoriosa no nome de Deus, como representante de 


todos os homens no mundo.  É por isso que, até agora, o Pai tem lutado para estabelecer um tal 


padrão de vitória.  Podíamos escolher que a Igreja da Unificação e o Pai evitassem sofrimento, mas, 


uma vez que conhecemos este princípio, temos de percorrer o caminho do sofrimento.  (A Vontade de 


Deus e o Mundo – 430)  







 
Qual é o desejo da humanidade?  É servir verdadeiros pais.  Há 6000 anos, Adão e Eva deviam ter 


casado e toda a humanidade devia ter-se tornado nos descendentes de Deus.  Todavia, devido à queda, 


os seres humanos tornaram-se, em vez disso, os descendentes de Satanás.  Por conseguinte, temos de 


restaurar verdadeiros pais no lado do céu, que perdemos há 6000 anos, e renascer através da relação 


de amor de verdadeiros pais.  Só então poderemos tornar-nos cidadãos do reino do céu.  (19-203) 


 


Quem são verdadeiros pais?  Qual é a diferença entre pais físicos e verdadeiros pais?  Qual  é a sua 


responsabilidade?  Qual é a diferença entre pais físicos e verdadeiros pais em termos de amor?  A 


diferença encontra-se no seu conceito de amor.  O seu conceito de amor é diferente. 


Os pais físicos ensinam-nos amor centrado no corpo físico, enquanto que pais espirituais nos ensinam 


amor centrado no mundo espiritual.  O conteúdo básico é diferente.  (129-99) 


 


Eles dão renascimento à humanidade através do verdadeiro amor. 


 


Vocês nasceram da linhagem de sangue de falsos pais, expulsos do céu, e de modo nenhum ligados 


aos Verdadeiros Pais.  Por consequência, para pudermos libertar-nos desta linhagem temos de destruí-


la e desenraizá-la.  Só então, e depois de mudarmos a linhagem de sangue ao nível fundamental, 


poremos ir para o reino do céu.  (22-271) 


 


Qual é a responsabilidade de verdadeiros pais?  Eles têm de corrigir a linhagem de sangue errada, que 


é a raiz do mundo satânico, restaurar a vida errada, e abrir o caminho correcto do amor.  (69-37) 


 


Para converter a linhagem de sangue, as condições para a vitória ligadas ao amor de Deus, têm de ser 


cumpridas na semente dos futuros filhos de Adão, penetrando tão profundamente como na medula 


óssea, carne e sangue de Adão.  A não ser que isto seja realizado, os filhos de Adão não podem nascer 


como filhos de Deus.  Isto é inegável de um ponto de vista lógico.  Se um registo de tais acções pode 


ser encontrado na Bíblia, ninguém duvidará, porque ela é um registo das palavras de Deus.  (35-163) 


 


Quem é o Salvador necessário para restaurar a humanidade caída?  O Salvador não devia estar na 


posição de pais caídos, mas, em vez disso, na posição de Adão e Eva antes da queda.  Dessa posição 


ele pode, então, tornar-se um com a Vontade de Deus, receber o Seu amor e benção, e dar 


renascimento à humanidade na posição de verdadeiros pais.  Senão, a humanidade nunca poderá 


elevar-se à posição onde não terá qualquer conexão com o pecado original.  (22-269) 


 


Porque precisamos de verdadeiros pais?  Precisamos deles porque é necessário que se enraizem em 


nós, com base no domínio do coração.  No momento presente, as raízes são diferentes.  Devido à 


queda, o tronco e ramos são todos diferentes.  Uma nova raiz tem de começar de verdadeiros pais, um 


novo tronco e ramos também têm de crescer deles, e ser depois enxertados.  Temos de cortar a velha 


árvore e enxertar-nos à nova.  Pela enxertia a esta nova árvore, ela tornar-se-á então a grande e 


principal corrente do universo.  Tudo no mundo satânico tem de ser cortado pela raiz.  (164-155) 


 


Que deseja toda a humanidade no tempo presente?  Antes de estabelecer uma nação, um mundo, ela 


quer encontrar verdadeiros pais.  De quem querem descender os nossos futuros descendentes?  Os 


vossos filhos e filhas não querem nascer da vossa linhagem, mas da linhagem de verdadeiros pais.  


Por consequência, verdadeiros pais tornar-se-ão automaticamente a origem de um novo futuro.  (35-


237) 


 


Qual é a responsabilidade de verdadeiros pais?  Eles têm de rectificar a herança de sangue errada, que 


é a raiz do mundo satânico, e têm de corrigir o caminho errodo do amor.  Na Escritura Sagrada está 


escrito, “Aqueles que quiserem conservar a sua vida perdê-la-ão, mas aqueles que quiserem perdê-la 


conservá-la-ão.”  Porquê tal lógica paradoxal?  Porque o mundo satânico tem de morrer.  (169-39) 


 







Verdadeiros pais e os seus filhos são um trabalho eterno, imutável e de destino, que precisa de ser 
realizado.  Isto é algo que ninguém pode contrariar.  Toda a gente tem de percorrer este caminho 


eternamente.  Não há dois caminhos; só há um caminho que temos de seguir.  Não existe alternativa, 


nem método secreto.  A única coisa que podemos fazer é seguir esse caminho.  (203-192) 


 


A queda ocorreu através através do casamento errado no Jardim do Éden, e assim o tempo chegou 


para verdadeiros pais virarem isto ao contrário, pelo casamento da humanidade do modo correcto.  O 


sofrimento causado pelos falsos pais deve ser solucionado por verdadeiros pais, através dos quais o 


Inferno possa ser destruído, e os milhões e biliões de antepassados no mundo espiritual possam ser 


abençoados em matrimónio sagrado.  Através da fundação, centrada no verdadeiro amor, das famílias 


dos descendentes na terra, os antepassados no mundo espiritual e os seus descendentes na terra, 


podem unir-se verticalmente, e com esta fundação, como ponto de partida, o Este e Oeste podem ser 


conectados.  (22-239) 


 


O que deve o filho adoptivo fazer?  O verdadeiro filho tem de ser enxertado nele.  A oliveira 


selvagem tem de ser cortada, e o rebento da verdadeira oliveira enxertada nela.  Temos de criar um 


movimento que converta as oliveiras selvagens em oliveiras verdadeiras.  Para se puder renascer, 


temos de herdar a linhagem de sangue de verdadeiros pais.  É por isso que toda a humanidade os 


deseja, e Jesus e o Espírito Santo anseiam realizar as núpcias do Cordeiro.  (19-164) 


 


Antes de tudo o mais, vocês têm de sentir saudades sinceras dos Verdadeiros Pais.  Não poderão ser 


salvos se não servirem os vossos pais, centrados no padrão que eles são a origem da vossa vida, de 


todas as vossas esperanças, e a fonte de todos os vossos ideais e felicidade.  Já alguma vez os 


serviram deste modo?  Têm de compreender isto claramente.  É por isso que têm de ter uma crença 


firme que transcenda mesmo a consciência de vós próprios, que “Eu sou o(a) filho(a) que se pode unir 


eternamente com os Verdadeiros Pais.”  Se não tiverem tal fé, nada acontecerá.  (30-238) 


 


Vocês foram comprados.  Foram comprados com a humanidade, e o universo.  É por isso que Deus 


deseja julgar o universo convosco.  Ele comprou-os, quando estavam na posição de escravos no 


mundo satânico, para serem os Seus filhos e filhas.  Portanto, vocês são os filhos gloriosos 


abençoados e devem estar prontos a dar-se ao mundo quando ele vos pedir.  Deviam estar prontos a 


dar tudo o que têm, mesmo a Satanás.  Vocês foram comprados com o sangue e suor do Pai, com a 


minha própria carne e sangue e, consequentemente, deviam realizar o mesmo trabalho que Eu.  O Pai 


quer orgulhar-se dos seus membros.  Façamos uma determinação neste sentido.  (11-164)  


 


2.2 Essência da Providência do Renascimento 


 


Verdadeiro significado do Renascimento    
 


Quando falo de Renascimento, não quero dizer que temos de renascer através dos corpos de pais 


descendentes de Adão e Eva caídos, mas através dos corpos de pais que não têm nenhuma relação 


com a queda.  A não ser que renasçamos através de tais pais, não poderemos voltar para Deus.  A raiz 


do pecado começou com Adão e Eva, e assim, a não ser que ultrapassemos isto; a não ser que 


renasçamos numa posição sem qualquer relação com o pecado original, nunca poderemos voltar à 


presença de Deus.  (22-269) 


 


Qual é a finalidade pela qual Deus quer salvar a humanidade?  Não importa quanto Ele tente salvar-


nos, se estivermos no domínio da queda, nunca poderemos ser salvos.  É por essa razão que Deus tem 


de enviar à terra verdadeiros pais, que são como Adão e Eva antes da queda, e através dos quais a 


humanidade possa renascer.  Deste modo, a conexão entre Satanás e a humanidade é cortada para 


sempre, ele não poderá continuar a acusá-la, e assim, só Deus a controlará completamente, e só Ele 


pode intervir nos seus assuntos.  A não ser que ela renasça numa tal posição, os seres humanos com 







pecado original implantado neles, não podem ser restaurados a posições livres de pecado original.  
(22-269) 


 


Se verdadeiros pais são as verdadeiras oliveiras, todos vocês são oliveiras selvagens que precisam de 


ser enxertadas.  Vocês são como os rebentos e ramos laterais.  Só quando novos ramos nascerem de 


vocês, serão vocês capazes de conduzir a vossa vida do modo original.  O que aconteceu á 


humanidade depois de ter perdido a fé, amor e divindade?  A sua linhagem de sangue foi 


completamente profanada.  É por isso que precisa de ser destruída.  Quando Nicodemus perguntou a 


Jesus, “O que se tem de fazer para entrar no reino do céu?”  Jesus proclamou, como resposta, a 


verdade mais importante, “Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.”  


(Benção e Família Ideal-244) 


 


O renascimento refere-se à transformação completa da mente.  (15.12.1978) 


 


Quando Nicodemus perguntou a Jesus, “Como podemos ser salvos?” Jesus respondeu, “Tendes de 


nascer de novo, para puderdes ser salvos.”  O que Ele quis dizer com esta resposta foi que, se 


quisermos ser salvos, precisamos de receber o Espírito Santo e renascer através Dele, porque 


nascemos como os filhos de Satanás.  Por outras palavras, precisamos de cortar completamente a 


nossa relação com Satanás, e formar a relação originalmente desejada por Deus na altura da criação.  


(Benção e Família Ideal-244) 


 


Mesmo que a nossa fé seja reavivada através da providência de Deus, precisamos de ser enxertados 


para sermos restaurados como Seus filhos.  (Benção e Família Ideal-244) 


 


Se vocês forem inferiores a Adão e Eva, não podem renascer, e a restauração num nível fundamental, 


também não pode ser realizada.  Não só o indivíduo precisa de renascer, mas também a família, raça, 


nação e mundo.  Os Cristãos de hoje, não sabem disto.  (58-42) 


 


Entre os Cristãos, há pessoas que acreditam que “O Senhor do Segundo Advento virá nas núvens.”   


Se vocês forem o tipo de pessoa que acredita que se pode ser salvo só pela fé, mesmo sem 


compreenderem nada, a vossa crença não pode ser considerada como verdadeira fé.  Se a salvação 


fosse assim tão fácil, não haveria necessidade da Igreja da Unificação.  (Benção e Família Ideal-244) 


 


Quando se enxerta o rebento da verdadeira oliveira à oliveira selvagem, não se deve cortar 


unicamente um ramo e enxertar lá o rebento; tem de se cortar a oliveira selvagem pelas raizes, para 


que só elas permaneçam, e enxertar lá o rebento.  O que isto significa é que, quando o Senhor do 


Segundo Advento vem à terra, as igrejas existentes deviam mudar os seus velhos hábitos, 


organizações, e rituais e começar de novo.  (Benção e Família Ideal-244) 


 


Os frutos que eles produziram através da sua vida de fé, são os frutos da oliveira selvagem, e assim, 


precisam de ser cortados pelas raizes e receber o enxerto do rebento da verdadeira oliveira, para 


puderem produzir os frutos desta.  Se o rebento não puder ser enxertado, a árvore devia ser arrancada 


completamente, e queimada.  Se a oliveira selvagem não for arrancada completamente, produzirá 


frutos que se espalharão pela árvore, e darão origem a mais oliveiras selvagens.   


O corte de oliveiras selvagens é necessário de modo a enxertar nelas os rebentos da verdadeira 


oliveira.  O problema aqui, é que o rebento da verdadeira oliveira e o da oliveira selvagem, se 


assemelham completamente de um ponto de vista externo, e assim debates podem originar-se.  Em 


particular, na altura da Segunda Vinda, muitos anticristos aparecerão, e assim, aqueles que tentarem 


compreender a verdade, podem ser confundidos.  É por essa razão que fomos avisados, “Orem 


constantemente, sem descansar ou dormir!” 


Através do corte da oliveira selvagem pelas raízes e enxertia nela da verdadeira oliveira, todas as 


oliveiras selvagens desaparecerão, e o campo onde elas estavam, tornar-se-á um campo de 


verdadeiras oliveiras.  Agora que o Rev. Moon está pronto a realizar esta tarefa, muitos estão a fazer 







um reboliço, porque estão com medo da dor que sentirão quando os seus corpos forem cortados pela 
raiz, e também estão preocupados que eu seja um jardineiro incompetente.  A Primavera da história 


da providência chegou, e com ela a tarefa começou, da enxertia dos rebentos nas oliveiras selvagens.  


(Benção e Família Ideal-245) 


 


O Renascimento 


 


O amor de Jesus, o noivo, e do Espírito Santo, a noiva, tem de se unir num só, e este amor unificado 


tem então de se tornar um com os meus ossos e carne.  Por outras palavras, conforme se pode 


compreender das palavras de Jesus, “Eu estou em vós, e vós estais em mim”, não pode haver 


renascimento se a fundação de amor não for estabelecida.  (114-27) 


 


Vocês dizem que precisam de renascer, mas para que isso seja possível, precisam de amar Jesus mais 


do qualquer pessoa.  Têm de compreender que, a não ser que o amor centrado em Deus, seja de um 


nível mais elevado que qualquer tipo de amor do domínio da queda, o domínio de amor de Satanás, é 


absolutamente impossível que se sejam conectados a Deus.   


Este é o caminho do sofrimento, o difícil caminho que as pessoas religiosas têm de percorrer.  Os 


Cristâos anseiam por Jesus todos os dias, e estão impacientemente à espera que Ele volte de novo, e 


durante 2000 anos têm clamado aos céus, “Jesus, nosso noivo, por favor vem depressa!”, mas ele não 


veio.  Mas quando atingirem o ponto em que os seu corpo está prestes a rebentar, os seus ossos se 


tornam quebradiços, e o seu espírito hesita entre a vida e a morte, quando atingem tal ponto em que 


só podem comunicar directamente com Deus ou Jesus, só então o Espírito Santo descerá sobre eles.   


Quando o Espírito Santo descer sobre eles, então o processo do renascimento espiritual ocorrerá, e 


eles tornar-se-ão bébés espirituais.  Vocês aqui congregados, já alguma vez tiveram tal experiência?  


Senão, ainda são os filhos e filhas do mundo satânico, e têm de compreender que ainda podem ser 


acusados por Satanás.  Tais pessoas não podem ir para o reino do céu, e não têm outra alternativa a 


não ser o inferno.  (114-27) 


 


Jesus disse a Nicodemus que a não ser que ele nascesse de novo, não poderia entrar no reino de Deus.  


O “Eu”, que tem vivido até agora, tem de ser negado.  Mesmo que vocês tenham um número de 


desculpas, e muitas realizações em vosso nome, têm de negar-se a vós próprios.  Como são seres 


humanos caídos, não podem escapar este destino.  Toda a vossa vida devia ser negada, a vossa vida 


diária devia ser negada; estão vivendo uma vida de morte que devia ser negada.  (6-278) 


 


O messias pode converter a linhagem de sangue, mas a decisão de aceitar a conversão, é vossa.  A 


não ser que a base seja estabelecida, sobre a qual a conversão possa ter lugar, não podemos caminhar 


na direcção da salvação.  O caminho da salvação não pode ser percorrido com facilidade; antes de 


atingirmos esse caminho, temos de passar por uma situação entre a vida e a morte.  Só quando 


fizerem um jejum de 40 dias, ou estiverem à beira da morte, vomitando sangue, pode a vossa 


linhagem de sangue ser convertida.  (A Vontade de Deus e o Mundo-62) 


 


As pessoas no mundo nasceram antes do aparecimento da Verdadeira Mãe, e assim nasceram em vão.  


É por isso que, precisam de ser enxertadas a Jesus, precisam de passar pelo seu corpo, e renascer 


através do Espírito Santo, depois de Jesus e o Espírito Santo se tornarem um como marido e mulher.  


Uma vez que nasceram como frutos do falso amor, têm de renascer através do verdadeiro amor.  Esta 


é também a razão pela qual o Cristianismo enfatiza grandemente a importância do amor.  (17-192) 


 


Não existe outra maneira de nos tornarmos um com Jesus, senão através do amor.  Não é possível 


tornar-nos um com ele através da verdade ou justiça.  O amor é necessário antes de puder haver vida.  


O amor ultrapassa a história, e não é limitado por distância ou espaço.  (A Vontade de Deus e o 


Mundo-65)   


 


 







 


 


 


2.3 A Ideologia Central dos Verdadeiros Pais é a Conversão da Linhagem de Sangue 


 


Quem deve efectuar a conversão da linhagem de sangue?  Ele não pode ser efectuada por qualquer 


pessoa.  Vocês têm de saber que para herdar essa posição, o Pai percorreu o caminhoso lacrimoso da 


cruz.  Visto que eu estabeleci tal padrão, vocês podem tornar-se parte da tradição da benção sem ter 


necessidade de fazer algo para ela.  O estabelecimento do domínio vitorioso da conversão demorou 


milhares de anos de trabalho duro para Deus e o curso substancial da vida do Pai, cheio de tribulações 


e sofrimento.  Vocês permanecem agora na fundação assim estabelecida.  Receber a benção consiste 


em cortar completamente a linhagem de sangue má, e enxertar uma nova linhagem.  Através da 


enxertia, a linhagem de sangue é completamente mudada.  (35-178) 


 


Precisamos de seguir a esfera do coração de Deus, porque a linhagem de sangue tem de ser idêntica.  


A razão pela qual precisamos de seguir essa esfera é que as raízes das linhagens são diferentes.  As 


raizes, os caules e os rebentos das linhagens são diferentes, mas precisam de ser idênticos.  Para que 


possam tornar-se idênticos, o grande trabalho de conversão da linhagem de sangue, é absolutamente 


necessário.  Uma pessoa só, não pode realizar isto.  Precisamos de verdadeiros pais para esta tarefa.  


(172-55) 


 


Do ponto de vista de Deus, o que Ele está a tentar fazer, é trazer para o Seu lado, através do Seu amor,  


os seres humanos que estão presentemente no domínio do falso amor de Satanás, e fazê-los renascer.  


Como eles nasceram de pais, antepassados e linhagem de sangue de falso amor, precisam de renascer 


através de pais, antepassados e linhagem de sangue de verdadeiro amor, para se tornarem nos filhos e 


cidadãos de Deus.  O sangue precioso de Jesus e o ritual da última ceia, simbolizam todos a 


providência da transformação da humanidade caída nos filhos de Deus, através da conversão da 


linhagem de sangue.  (135-12) 


 


Conversão da linhagem de sangue, vocês não compreendem verdadeiramente o que isso significa, não 


é verdade?  Como vieram a tornar-se naquilo que são hoje?  Estando eu na posição de Abel, vocês, na 


posição de Caim, têm de unir-se completamente comigo.  É so devido a esta relação que se podem 


tornar um comigo; se não houvesse tal relação, haveria grandes problemas.  (161-153) 


 


De que posição nos podemos conectar com o coração de Deus?  Isso não é possível através da lógica, 


mas só através da linhagem de sangue.  Todos vocês herdaram a linhagem do coração de Deus, mas 


só agora é que souberam disso.  É por essa razão que, antes da benção, têm de passar pela cerimónia 


da conversão da linhagem de sangue.  Na altura da cerimónia, têm de atingir um estado de 


insignificância, acreditando que não possuem nada.  Têm de atingir um estado onde acreditem que 


não têm um corpo, e tenham uma crença firme que o ponto onde o sangue e carne dos pais podem der 


herdados, começa comigo.  (180-159) 


 


Todos vocês passaram pela cerimónia da conversão da linhagem de sangue antes de receberem a 


benção, não é verdade?  Na realidade, não compreenderam nada sobre o  seu significado, e só 


seguiram as minhas ordens, mas o assunto não é assim tão simples.   


Cosiderando que a história veio a ficar em confusão absoluta porque Jesus não formou uma família 


no seu primeiro advento, do ponto de vista do padrão do coração, haveria um sério problema se 


ocurresse qualquer acontecimento na benção que profanasse a linhagem de sangue.  Não estou a fala 


unicamente da punição de tais acções.  Os nossos antepassados humanos foram expulsos do Jardim 


do Éden quando caíram, embora ainda não tivessem atingido a perfeição; tendo isto em conta, haveria 


terríveis consequências se vocês cometessem um pecado na fundação do padrão perfeito do coração.  


Se isso acontecesse, Deus não quereria ver-vos de novo.  E eu também não quereria.  (198-220) 


 







Todos vocês têm de mudar completamente depois de passarem pela cerimónia da conversão da 
linhagem de sangue.  Isto seria possível sem verdadeiros pais?  Pensem no caminho de tribulações 


percorrido pelos nossos antepassados desde o tempo da criação do mundo.  O facto de os Verdadeiros 


Pais estarem aqui agora, é algo pelo qual todos vocês deviam estar gratos, e ainda é muito mais 


extraordinário que tenham recebido a benção deles.  Através da benção, a tradição da linhagem de 


sangue, a tradição implantada em amor, vida e linhagem de sangue verdadeiros, pode ser estabelecida.  


Isto é algo que deve estar sempre presente na vossa mente.  (216-36) 


 


Neste momento Satanás está dizer: “Através da queda, eu violei tudo de você relacionado com a 


linhagem de sangue.  Para você entrar no reino do céu com o seu filho, precisa de converter a 


linhagem de sangue, não é verdade?  Se você é na verdade o sujeito da vida, Adão pode receber a 


semente de vida de você.  E esta semente de vida pode então ser conectada a Eva, pode estabelecer o 


padrão original que se pode tornar na raiz, e centrado neste padrão, o vosso clã pode reivindicar o 


lugar que lhe pertence.  Contudo, para que isto aconteça, a linhagem de sangue da humanidade, que é 


presentemente parte do meu clã, precisa de ser convertida nas suas raizes.  A não ser que faça isso, 


não pode entrar no reino do céu.  Só as pessoas que derivaram das raizes de Adão podem entrar no 


reino de Deus.  As pessoas que derivam das raizes do arcanjo não podem entrar no reino de Deus, não 


é verdade?  Não, não podem!”  (197-286) 


 


Qual o significado das famílias abençoadas?  Satanás não tem controlo sobre as familias abençoadas.  


Quando elas têm completa fé no Rev. Moon, e uma forte convicção que pertencem aos Verdadeiros 


Pais, não importa para onde vão, Satanás não as pode violar.  Porquê?  Porque estão conectadas ao 


domínio de coração da linhagem de sangue convertida, centrado no coração dos pais.  É por isso que 


Satanás não lhes pode tocar.  (149-153) 


 


O caminho da restauração começa na era dos servos do servo e passa pela era do servo, do filho 


adoptivo, e finalmente, do filho verdadeiro.  Então se vocês passassem da era dos servos do servo, 


para a era do servo e a era do filho adoptivo, poderiam formar uma relação com a era do verdadeiro 


filho?  Não é possível formar uma relação com a era do verdadeiro filho de modo tão simples.  Tem 


de se estabelecer a fundação de fé através do Princípio Divino, em seguida a fundação de substância, 


e finalmente a fundação para o Messias. 


O que isso significa é que precisam de receber o Messias.  O Messias é o verdadeiro Filho de Deus.  


O filho adoptivo e o verdadeiro filho têm linhagens diferentes.  É por isso que a conversão da 


linhagem de sangue é necessária.  (55-192) 


 


Os seres humanos caídos precisam de ter a sua linhagem de sangue convertida.  Este é o problema 


fundamental.  A relação entre Deus e a humanidade é a relação entre pai e filhos; contudo, esta 


verdade permaneceu desconhecida até agora, e é por isso que a história não produziu bons frutos, e 


ninguém soube, até agora, a providência divina.  A conversão da linhagem de sangue tem de ser 


realizada aos níveis individual, familiar, racial, nacional e mundial.  Só o messias pode fazer isto.  Só 


quando há pais, pode a nova linhagem de sangue começar deles.  Se não houver pais, a linhagem de 


sangue não pode ser convertida. 


Todos estes problemas têm de ser resolvidos pelo indivíduo, e a sua solução é a tarefa do indíviduo.  


Todavia, o indivíduo não sabe isto, e é por isso que o messias tem de vir e realizar a tarefa em seu 


favor.  (161-147) 


 


A humanidade desenvolveu-se de modo errado desde o começo, e é por isso que tem de voltar para 


trás.  Poder-se-á, então, perguntar, voltar até que ponto?  Até ao ponto de partida.  Visto que começou 


com falsos pais, tem de voltar ao ponto de origem e começar de novo com verdadeiros pais.  Isto é 


muito sério.  Eu tenho de herdar o amor, a vida e a linhagem de Deus.  Quando receberam a benção, 


vocês fizeram a cerimónia da conversão da linhagem de sangue, não é verdade?  Têm de acreditar 


nisso, mesmo mais que na vossa própria vida.   







Não se devia pensar nesta cerimónia em termos dos ritos religiosos usuais, só porque se trata de um 
ritual da Igreja da Unificação.  Esta cerimónia é como uma injecção  que ressuscita uma pessoa da 


morte.  É como um antídoto.  (216-107) 


 


Na Bíblia lemos acerca de Jacob, que conspirou com sua mãe e enganou o seu pai para obter a benção, 


e também acerca de Tamar, que cometeu actos aparentemente imorais.  E contudo, a Bíblia diz que 


Jesus descende da tribo de Judah.  Que significa isto?  Estas coisas aconteceram devido ao problema 


da conversão da linhagem de sangue, que ainda precisa de ser resolvido.  A linhagem de sangue tem 


de ser purificada.  De entre todas as religiões, só o Cristianismo prestou importância à linhagem de 


sangue, e estabeleceu a conversão desta, como a sua ideologia principal.  Este conceito não se 


encontra em nenhuma outra religião, e é por isso que se pode concluir seguramente que temos de 


seguir este ensinamento.   


É por esta razão que, no que respeita à conversão da linhagem de sangue, o Rev. Moon não podia 


excluir o Cristianismo da discussão.  Ele não podia excluir o Cristianismo, a religião que herdou a 


ideologia do povo escolhido.  Se eu tivesse defendido a unificação de todas as religiões, teria sido 


perseguido?  Compreendem o que estou a tentar dizer?  Essa foi a maneira correcta de tratar da 


ideologia central.  (227-349) 


 


2.4 Os Três Estágios no Processo de Conversão da Linhagem de Sangue 


 


A Cerimónia do Vinho Sagrado 


 


Quando se recebe a benção na Igreja da Unificação, precisa de se passar pela cerimónia da conversão 


da linhagem de sangue.  Todos vocês realizaram a cerimónia, não é verdade?  Cerimónias como a do 


pau de indemnização e a cerimónia dos três dias, são muito complicadas, não é verdade?  Quando 


estas cerimónias se realizam, Satanás não pode interferir.  Ele não pode interferir porque estava a 


trabalhar activamente no estágio de perfeição do período de crescimento, e porque as cerimónias 


significam que os portões do reino do céu foram abertos através dos Verdadeiros Pais e das leis de 


Deus, e que a libertação foi proclamada.  Todos vocês sabem que as famílias abençoadas realizam a 


cerimónia da conversão da linhagem de sangue?  Têm de passar pela cerimónia, antes de serem 


abençoadas.  (235-215) 


 


Depois do noivado, vocês precisam de realizar a cerimónia do vinho sagrado e, em seguida, vem o 


casamento.  Então, o que são o noivado, a cerimónia do vinho sagrado e a cerimónia do casamento?  


Elas não são cerimónias realizadas, pelas cerimónias em si mesmas.  Elas são cerimónias inevitáveis 


realizadas, através das quais a queda é reproduzida e em seguida indemnizada.  (35-215) 


 


A humanidade caída não pode ir para o lugar da benção se não negar os seus amores passados, 


profanados com o falso amor do mundo satânico, e sem ter um novo corpo substancial ressuscitado, 


que possa reproduzir o amor de verdadeiros pais centrado no amor de Deus. 


A este respeito, a cerimónia do vinho sagrado é um ritual que promete a realização de um novo 


padrão de vida, passando pelos portões do amor de verdadeiros pais.  (35-215) 


 


Qual a finalidade da cerimónia do vinho sagrado?  Trata-se de um ritual de colocar o corpo de Deus 


no nosso próprio corpo, centrado num novo amor.  Cada um de vocês tem um corpo da queda, e por 


isso, precisa de ser substituído centrado no amor de Deus.  Este acto é realizado através da cerimónia 


do vinho sagrado.  Tal como Jesus disse na Bíblia, “o corpo simboliza o meu corpo e o vinho o meu 


sangue, e por isso tendes de comê-lo e bebê-lo”, através da cerimónia, pode ser-se limpo do pecado 


original, pela herança da nova linhagem de sangue com base no amor e corpo substancial de Deus.  


Não se pode ir para o lugar da benção sem realizar esta cerimónia.  É por esta razão que a cerimónia 


do vinho sagrado é uma cerimónia de conversão da linhagem de sangue.  (35-245) 


 







Precisamos de uma frase absoluta, que é a conversão da linhagem de sangue.  Quando vocês 
receberam a benção, realizaram a cerimónia da conversão da linhagem de sangue, não é verdade?  O 


vinho sagrado é necessário para converter a linhagem de sangue.  E quando se prepara o vinho, tem 


de se passar por um processo de selecção de vinte e um objectos.  Vocês não sabem o que eles são, 


não é verdade?   


Neste processo, precisamos de escolher frutos que nascem nas árvores, no solo, e debaixo da terra, e 


em seguida seleccionar dos mais preciosos objectos dos reino mineral, vegetal e animal.  Além disso, 


estes objectos não devem, em quaisquer circunstâncias, estar associados com condições que possam 


ser acusadas.  O vinho é conservado durante sete meses, e nada de errado pode acontecer durante este 


período de tempo.  (215-109) 


 


A cerimónia do vinho sagrado é uma cerimónia de restauração através de indemnização.  A cerimónia 


é realizada da posição do arcanjo.  É por essa razão que a linhagem de sangue e tudo o mais é 


oferecido nela.  Através da cerimónia, tudo é restaurado.  É uma condição de restauração.  Eu conduzi 


a cerimónia através da Mãe.  Vocês estâo também na mesma posição.  Uma ponte é estabelecida da 


vossa posição para a minha.  Através da realização da cerimónia do vinho sagrado, vocês podem 


entrar na posição da restauração, que é a mesma que a posição dos pais.  Por favor, compreendam isto. 


A mulher recebe o vinho sagrado primeiro, faz uma vénia ao Pai, aceita o vinho e bebe metade do 


conteúdo do cálice.  Em seguida o marido faz uma vénia.  Enquanto a mulher está a beber a sua 


metade, o homem deve conservar a cabeça curvada.  Nesse momento a mulher está na posição de, e 


representa, a mãe.  Nestas condições, a mulher bebe metade e dá a outra metade, a beber, ao homem.  


Quando o homem bebe a metade restante, a relação entre os dois é estabelecida.  Então, o homem 


pode também permanecer em termos de igualdade com a mulher.  (113-309) 


 


A cerimónia do vinho sagrado é realizada de modo contrário àquele em que a queda ocorreu.  Antes 


de se casarem, vocês precisam de ficar noivos.  Em seguida vem a cerimónia do vinho sagrado, e só 


então podem casar.  Vocês não podiam ficar na posição de Adão e Eva, porque caíram.  Através da 


cerimónia de noivado, vocês apresentam-se perante Deus e os Verdadeiros Pais, que estão a tentar 


reivindicar os seus filhos, dizendo, “Nós seremos bons Adão e Eva, e melhores que as pessoas 


caídas.”  Adão e Eva ainda estavam no período de noivado.  Através do noivado, um novo mundo é 


criado.  Por conseguinte, vocês têm de compreender que a cerimónia do vinho sagrado estabelece as 


condições que conectam todas as relações assim formadas.  (120-167)       


 


Ao beber o vinho sagrado, o arcanjo tem de beber primeiro, seguido de Eva, e finalmente Adão.  Eva 


recebe o vinho primeiro, porque, sem ela, o homem não pode renascer.  Como a finalidade de beber o 


vinho é restauração, Eva tem de recebê-lo primeiro, beber metade dele e, em seguida, dar a metade 


restante ao seu marido.  Quando vocês recebem o cálice de vinho, primeiro têm de fazer uma vénia, 


porque quem vo-lo entrega, fá-lo em nome do Pai.  Em teoria vocês precisam de fazer três vénias, 


mas uma só é aceitável, se for feita com a mesma devoção com que fariam três.  Vocês recebem o 


cálice, bebem metade, e passam-no ao vosso marido.  Depois de beberem, devem devolver o cálice.  


E o cálice devolvido é então passado em ordem inversa, do Pai para a Mãe e, em seguida, para o 


Arcanjo, e finalmente posto de lado.  Deste modo vocês tornam-se unificados no coração.  Na 


realidade, o Pai tem de pôr primeiro a sua mão na da mulher e orar.   


Com a sua mão na da mulher, o Pai oferece a oração de unidade.  Quando vocês bebem o vinho 


sagrado depois da oração ter sido proferida, a linhagem de sangue caída é purificada.  Essa é a 


condição.  A cerimónia de conversão da linhagem de sangue é semelhante ao baptismo Cristão!  


Compreendem?  (183-89) 


 


Visto que Eva caíu através do arcanjo, no processo de restauração Eva tem de permanecer perante o 


céu através de Adão, e restaurar o arcanjo.  Esta é a finalidade da cerimónia do vinho sagrado.  Ao 


realizar a cerimónia, o Pai dá primeiro o vinho à mulher, não é verdade?  Vocês sabem porquê?  


Porque desse modo, Eva, que caíu, é restaurada.  Através da cerimónia do vinho sagrado, eles 


tornam-se um em espírito, em coração, e em corpo.  É um compromisso interno absoluto.  (46-233) 







 
O vinho sagrado não é feito ao acaso.  Não se pode simplesmente despejar vinho e pretender que se 


trata de vinho sagrado.  Ele é feito na presença de Satanás, Deus, e os anjos no mundo espiritual.  E 


na sua composição entram vinte e um ingredientes do mundo físico, que vocês desconhecem.  O 


vinho contem todos os objectos formados no processo da restauração do mundo físico e da 


humanidade.  Quando faço o vinho, espíritos do mundo espiritual vêm e imploram-me que lhes dê um 


cálice, para que possam beber, porque sabem que, bebendo-o, podem ser restaurados.  É por isso que 


eles se aproximam de mim em grupo e me pedem que os deixe compartilhar deste benefício.  Eles 


sabem que eu o posso fazer.  Todavia, o Pai não está aqui para o mundo espiritual, mas para o mundo 


físico.  É por isso, que digo aos espíritos, “Esperem!” e dou o vinho a vocês, por causa de todo o 


sofrimento por que vocês passaram no processo da restauração.  (46-233) 


 


O vinho sagrado contém objectos que simbolizam o amor dos pais.  Também contém algo que 


simboliza sangue.  Assim, quando vocês o bebem, tornam-se um com o amor dos pais, e também com 


o sangue.  É essa a finalidade do vinho.  (35-211) 


 


Então como é feito o vinho sagrado?  É vinho que simboliza a terra, mar, céu e tudo.  Ele contém três 


tipos de vinho e também outros ingredientes que representam todas as coisas.  Bebendo o vinho, 


vocês renascem espiritual e físicamente.  Sem a cerimónia do vinho sagrado, vocês não se podem 


libertar do pecado original e convertar a linhagem de sangue.  E sem a conversão da linhagem de 


sangue, vocês não podem passar através do padrão de perfeição e unir-se com o amor de Deus.  É por 


isso, que têm de compreender que a cerimónia do vinho sagrado é uma cerimónia que indemniza tudo 


isto.  (35-211) 


 


A cerimónia do vinho sagrado retira o sangue de Satanás, o sangue profanado através da queda.  Por 


outras palavras, é uma cerimónia que elimina o pecado original.  (A Vontade de Deus e o Mundo-45) 


 


O vinho sagrado contém elementos que representam todas as coisas, que não podem ser acusadas por 


Satanás.  Depois de beberem o vinho, e tornarem-se um com os Verdadeiros Pais, se cometerem 


quaisquer actos que profanem o vosso corpo, serão piores que o próprio Satanás.  Satanás profanou e 


violou o estágio de perfeição do período de crescimento, mas se alguém que tiver recebido a benção 


comete um pecado, profana o corpo substancial de Deus no estágio de perfeição do período de 


perfeição, e por isso nunca poderá ser perdoado.  Este é um pensamento verdadeiramente aterrador.  


(A Vontade de Deus e o Mundo-596) 


 


No lugar onde a cerimónia do vinho sagrado é realizada, são indemnizados o caminho de sofrimento 


e tribulações trilhado pelos Verdadeiros Pais.  Esse lugar não pode ser trocado pelo universo, céus e 


terra.  Vocês não o podem profanar.  Por consequência, só é justo que sejam chamados a prestar 


contas.  (172-61) 


 


Qual é a diferença entre a segunda geração de famílias abençoadas e novos membros, os candidatos 


para a benção?  Quando vocês querem receber a benção, precisam da cerimónia do vinho sagrado e 


também de outras cerimónias.  É muito complicado.  Porém, no caso da segunda geração, não há 


necessidade da cerimónia do vinho sagrado.  As raizes deles são diferentes.  As vossas raizes estão 


introduzidas no mundo da queda, mas as deles não.   


Toda a gente se parece externamente, mas as suas histórias e antecedentes são diferentes.  A origem é 


diferente, e assim o processo de crescimento foi diferente; as situações correntes em que eles se 


encontram são diferentes; e os seus futuros destinos são também diferentes.  Embora o destino final 


seja o mesmo, o lugar final para onde vão no destino final, é diferente.  Não pode ser  o mesmo, 


porque eles estão na posição de filhos abençoados.  (144-281) 


 


 


 







Cerimónia da Benção 


 


A cerimónia da benção é a cerimónia da herança do amor.  Tal como os nossos pais receberam amor 


de Deus, devíamos receber amor dos nossos pais como representantes de Deus.  A cerimónia de 


casamento é a cerimónia da herança na qual recebemos este amor dos pais com palavras de sabedoria, 


dizendo-nos, “Vocês deviam viver deste modo!”  O que isso significa é que vocês recebem o amor de 


Deus dos vossos pais.  Não é algo que se possa receber de alguém que seja famoso.  Casamentos não 


oficiados pelos pais são-no pelo arcanjo.  Quando uma pessoa famosa vem celebrar um casamento, 


sozinha como um sapato desemparelhado, essa pessoa conduz o casamento na posição do arcanjo.  


(206-2) 


 


Uma cerimónia de casamento significa a realização do amor, assim como a herança do direito de 


dominar a criação.  (76-46) 


 


A Cerimónia Sagrada da Benção não é simplesmente um casamento através do qual um homem e 


uma mulher se juntam para formar uma família.  Até agora, todos os casamentos foram centrados nas 


pessoas que se casaram, mas a nossa cerimónia de casamento é uma condição significativa necessária 


para indemnizar a história, dar alegria a Deus, e assim, conduzimos a cerimónia de modo solene e 


esplêndido.  O Princípio Divino explica-nos claramente que as nossas cerimónias de casamento 


apaziguam o sofrimento de Deus causado pela queda de Adão e Eva, e cruzam o padrão do marido e 


mulher, que Jesus não pôde estabelecer.  (A Vontade de Deus e o Mundo-37) 


 


A caminhada em direcção ao celebrante da cerimónia de casamento é um simbolo do percurso de 


6000 anos da providência divina.  Neste curso, que significa a formação, crescimento e perfeição, os 


21 ou 12 senhoras e cavalheiros dispostos em 2 filas e formando a guarda de honra, representam o 


número 3.  Depois de dar 7 passos, tem de se parar e fazer 3 vénias como condição que se ultrapassou 


o período de formação.  Este curso é o curso da história desde o tempo de Adão até agora.  Em 


particular, é o processo que representa as três eras de Adão, Jesus e o Segundo Advento.  Caminha-se 


em frente entre as 2 filas de senhoras e cavalheiros que formam a guarda de honra, até encontrar os 


Verdadeiros Pais.  As senhoras e cavalheiros que formam a guarda de honra, representam as 12 tribos 


e 24 anciãos.  Através das vénias, é estabelecida a condição de indemnização das três eras de Adão, 


Jesus e o Segundo Advento.  Então os Verdadeiros Pais salpicam a água benta sobre os participantes 


na benção, para colocá-los na posição de terem sido restaurados por indemnização, e para estabelecer 


a condição para isso. Este acto estabelece também a condição de ir para além da fundação 


estabelecida pelos antepassados no mundo espiritual.  (19-268) 


 


O casamento em massa é realizado para encontrar e estabelecer a nova família de Deus.  Por outras 


palavras, realizamos o casamento para pudermos aprender a amar Deus mais do que qualquer pessoa 


no mundo.  (Benção e Família Ideal-301) 


 


Aquilo de que podemos orgulhar-nos na Igreja da Unificação é o casamento em massa.  Além disso, 


devíamos orgulhar-nos do facto do casamento reunir não só pessoas da mesma raça, mas também do 


Oriente e Ocidente.  Nenhum outro poder na terra, excepto a Igreja da Unificação, pode realizar isto, 


nem mesmo os presidentes de nações.  Somos capazes de realizar os casamentos, não pelo facto do 


Pai ser eminente, mas porque temos por detrás de nós o poder de Deus.  (Benção e Família Ideal-301) 


 


O casamento sagrado do Pai devia ter sido mais grandioso e magnificente que quaisquer outros 


casamentos relizados até à data; contudo, porque foi realizado durante um tempo de grande 


perseguição, não foi tão grandioso como devia.  Portanto, ainda temos uma condição para cumprir, 


que consiste em realizar uma vez mais a cerimónia em todo o esplendor e glória.  Os nossos membros 


também, deviam ter as melhores cerimónias de casamento, de entre as três gerações dos seus avós, 


pais e eles próprios, porque só então podem estabelecer isso como uma condição perante Satanás.  É 


por essa razão que realizamos casamentos em massa.  Também de um ponto de vista interno, 







precisamos de estabelecer uma condição como uma oferenda sacrificial, de modo a celebrar 
casamentos que proporcionem alegria a Deus.  (19-70) 


 


Um banquete presidido por Deus devia ser mais extravagante que qualquer banquete celebrado no 


mundo satânico.  Porém, qualquer acontecimento singular, não pode cumprir esta condição, e é por 


isso que precisamos de celebrar casamentos em massa, nunca antes vistos na história.  (19-32) 


 


Qual a finalidade da cerimónia de casamento sagrado?  É salvar o mundo.  A cerimónia foi
1
 um 


casamento em massa internacional transcendendo nacionalidade, raça, língua e tradições culturais.  


Através dela, novos cidadãos de Deus são gerados.  Por conseguinte, a celebração teve lugar num 


local de reconciliação.  (Benção e Família Ideal-301) 


 


Celebramos a cerimónia sagrada da benção na Igreja da Unificação, de modo a gerar uma nova raça 


do mundo centrada em Deus.  (Benção e Família Ideal-301) 


 


A cerimónia de casamento celebrada hoje foi a esperança e ideal de Deus.  É a cerimónia do 


casamento sagrado que Deus tinha planeado para Adão e Eva depois de terem amadurecido 


completamente.  Foi isso que Ele tinha no Seu coração como o ideal da criação, e por isso, a 


celebração desta cerimónia é verdadeiramente um acontecimento histórico.  Vocês têm que 


compreender que esta é a primeira vez que tal cerimónia foi celebrada, desde o tempo da criação.  (9-


83) 


 


Cerimónia de Três Dias – Cerimónia que Restaura o Corpo Substancial 


 


Quarenta dias depois de receber a benção, precisa de se fazer a cerimónia de restauração substancial, 


que dura três dias.  O período de 40 dias é o período de indemnização histórica total.  Uma pessoa 


recebe o direito à restauração centrada no amor, não no período de formação ou crescimento, mas só 


no período da perfeição.  (A Vontade de Deus e o Mundo-552) 


 


A era de Adão, e a era seguinte foram ambas fracassos.  Como resultado, o domínio de formação do 


amor de Deus da Idade do Antigo Testamento não pôde ser herdado, e o amor de Deus no período de 


crescimento, centrado no Cristianismo, também não.  Só depois de se herdar o domínio de amor nos 


estágios de formação e crescimento, se pode permanecer no domínio da idade aperfeiçoada do 


Testamento Completo.  E o que estabelece a condição para isto, é a cerimónia de três dias, a qual é 


uma cerimónia de indemnização que restaura o corpo substancial.  


 No primeiro dia da cerimónia dos três dias, é restaurado o Antigo Testamento.  Por outras palavras, o 


Adão caído, o domínio do Antigo Testamento, é restaurado.  No segundo dia é restaurada por 


indemnização, a posição de Jesus na Idade do Novo Testamento.  No terceiro dia, o marido recria a 


mulher na posição de Jesus.  A partir daí, pode-se começar no bom caminho.  O estabelecimento 


detalhado das condições de indemnização, deste modo, é na realidade um trabalho complicado.  (A 


Vontade de Deus e o Mundo 552) 


 


A partir daí, qual é a posição das pessoas que recebem a benção?  No casal, a mulher tem de 


permanecer na posição de mãe.  Como mãe, ela tem de fazer renascer o marido através de amor.  O 


que isso significa é que, até à vinda do Senhor do Segundo Advento, Eva tem de dar nascimento 


mesmo a Ele.  A Segunda Vinda abrange três eras, desde a Era de Adão, passando pela era de Jeus, 


até à era da Segunda Vinda, e é a mulher que tem de dar nascimento a eles.  (90-134) 


 


Contudo, não existe companheiro.  Presentemente não existe Senhor, ninguém na terra com o direito 


de domínio.  Portanto, é a responsabilidade das mulheres dar-lhe nascimento.  Eva devia ter 


                                                 
1
 Nota do tradutor:  Este texto não faz nenhuma referência à benção específica em questão, mas trata-se da benção 


realizada em Madison Square Garden, Nova Iorque, no dia 1 de Julho de 1982, na qual participaram 2075 casais, 


incluindo o tradutor.  O texto faz parte de um discurso, acerca desta benção, proferido no dia seguinte.    







aperfeiçoado Adão, mas, em vez disso, fê-lo cair; e Maria, depois de dar Jesus à luz, na posição de 
mãe, devia tê-lo ajudado a cumprir a Sua missão, mas falhou em fazê-lo.  Tudo isto tem que ser 


restaurado.  O que isso significa é que as mulheres têm de dar-lhe nascimento como Adão.  Se ele não 


for Adão aperfeiçoado, não pode casar-se.  Como a providência abrangeu três eras incluindo a era da 


Segunda Vinda, as mulheres têm de cumprir a sua missão de dar nascimento abrangendo três pessoas, 


das três eras.  (90-134) 


 


Eva tem de dar nascimento a Adão e educá-lo, em seguida educar Jesus, e finalmente, no estágio de 


perfeição, ela tem de educar o seu marido.  Só então, pode o marido reivindicar o seu direito como o 


marido de Eva, e amá-la; é este o processo que precisa de ser seguido.  Neste ponto uma confissão é 


necessária.  Só na era do Segundo Advento, pode ele tornar-se o verdadeiro marido.  Visto que ele 


pode, então, permanecer na posição de Adão perfeito, ele pode reivindicar a posição da benção, a 


posição do marido.  (90-134) 


 


Através do Pai, a mulher herda a missão da mãe uma vez mais.  O que isto significa é que a mulher 


tem de amar de tal modo, que dê nascimento em três estágios.  Como ela dá nascimento através do 


amor, para estabelecer a condição para isto, o acto de amor tem de ser realizado na posição inversa 


daquela em que tem sido normalmente realizado atá agora.  A mulher fica em cima, e o homem em 


baixo.  Vocês têm de ter isto em conta, no acto de amor.  (90-134) 


 


Quando a cerimónia de três dias é realizada, a mulher ora primeiro.  É preciso que seja abençoada, 


para dar nascimento a Adão no estágio de formação.  Só então pode entrar na era de Jesus.  Então o 


ritual é repetido, com as palavras, “Por favor, concede-me a benção de dar nascimento ao segundo 


Adão, que é como Jesus!”  Com o segundo nascimento, o marido avança para a posição de Jesus, a 


qual é também a posição, da qual ele pode avançar para a perfeição.  Só então, pode ele avançar para 


a posição do marido, o sujeito.  (90-134) 


 


Dessa altura em diante, o homem é restaurado enquanto está na posição superior.  É por isso que, 


quando faz amor pela terceira vez, o homem fica em cima da mulher.  Depois disto, o marido e 


mulher devem oferecer uma oração, de agradecimento por se terem tornado membros da família do 


Pai, como marido e mulher, e família eternos, que se tornaram os herdeiros do Céu.  Só depois disso, 


podem eles começar verdadeiramente a sua vida, como marido e mulher. 


Quando isso acontece, podem corajosamente avançar para o reino de Deus como uma família 


completamente restaurada por indemnização.  Isto é muito difícil de realizar.  Por conseguinte, se 


vocês não souberem isto, não podem ser restaurados.  Não podem ser restaurados, se não souberem 


isto.  Presentemente, muitas igrejas pretendem ir para o reino do Céu se acreditarem em Jesus, mas 


isso é um disparate completo.  Essas pessoas não vão para o reino do Céu, mas para o Paraíso.  O 


Paraíso é a sala de espera.  (90-134) 


 


A cerimónia do vinho sagrado estabelece a condição de renascimento através de uma nova mãe.  O 


vinho sagrado contém o sangue de indemnização.  Quando se bebe o vinho sagrado, é-se purificado 


internamente, e quando se se limpa com o pano do vinho sagrado, é-se também purificado 


externamente.  (19-270) 


 


De agora em diante, vocês têm de multiplicar filhos substanciais.  Têm de orar para que possam dar 


nascimento a filhos que formem uma relação de coração com o Pai,  e que possam ser os sacerdotes 


do coração.  O Pai espera que vocês dêem à luz filhos na fundação do coração, que representa os céus 


e a terra.  O Pai toma sempre responsabilidade pelas pessoas que abençoa.  Vocês precisam de 


receber a benção uma vez mais, representando o mundo.  É por isso que esta benção é condicional.  O 


período de 40 dias indemnizou os 4000 anos de história.  A vida actual de casamento começa hoje.  


Até agora tem sido o período de indemnização.  (11-161) 


 


 







 
 


3. Responsabilidades das Famílias Abençoadas 


 


3.1 Têm de unir-se com os Verdadeiros Pais 


 


Como os primeiros antepassados caíram enquanto ainda estavam no estágio de perfeição do período 


de crescimento, a humanidade não pode avançar directamente para o estágio de perfeição.  O que isto 


significa é que, só podemos libertar-nos do pecado original quando avançamos para o nível acima 


daquele em que a queda ocorreu, porque os primeiros antepassados caíram quando estavam no 


estágio de perfeição do período de crescimento.  Vocês não podem libertar-se do pecado original no 


estágio de perfeição do período de crescimento.  Portanto, têm de realizar que a posição que 


adquiriram hoje, através da benção, não é a do estágio de perfeição do período de perfeição, mas a do 


estágio de perfeição do período de crescimento.  (35-233) 


 


Através da queda de Adão e Eva, os oito membros da família de Adão, incluindo Caim, Abel, Seth e 


as respectivas esposas todos caíram.  Assim, a benção é a condição pela qual se pode avançar para o 


estágio de perfeição depois de se estabelecerem condições de indemnização.  Enquanto se fazem 


essas condições é necessário sentir o amor dos pais.  Só quando se passa pelo lugar onde se pode 


respeitar o valor da vida mais que qualquer outra coisa no mundo, se pode avançar no  novo caminho.  


É deste modo que o Princípio Divino funciona.  (35-233) 


 


A perfeição individual de que se fala aqui, não é a perfeição absoluta e completa do indivíduo.  Ela é 


condicional.  Temos de compreender que esta perfeição é uma perfeição condicional no processo da 


restauração.  É por isso que as famílias abençoadas, embora permaneçam na posição de pais, não 


estão no domínio do coração de Deus.  Elas ainda não sentiram o grande poder do amor mútuo, amor 


tão intenso que nem o marido nem a mulher podem trocar o outro pelo universo, e o amor que eles 


compartilham é tão forte que pode unir os céus e a terra.   


Assim, as famílias que receberam a benção, têm de se lembrar que, só estão no domínio da perfeição 


condicional, até que ultrapassem o domínio da queda.  Não estão ainda no domínio do reino do céu 


aperfeiçoado.  Como estão vivendo na esfera da perfeição condicional, quando entram no mundo 


espiritual, precisam de passar por formalidades diferentes das das outras pessoas.  Só depois disso, e 


quando finalmente atingirem a perfeição, poderão receber o passaporte para entrar no reino do céu.  


(100-144) 


 


“Eu recebi a benção, e isso é suficiente!  Irei para o reino do céu mesmo que não faça nada agora.”  


Se vocês pensarem deste modo, e se sentarem de braços cruzados, sem fazerem nada, serão 


arruinados.  A benção não é dada no estágio de perfeição.  Todos vocês aprenderam acerca do curso 


de sete anos, não é verdade?  Visto que não há mais ninguém que saiba estes complicados detalhes, e 


tenha obtido a verdade deles, mesmo o Deus Todo Poderoso, não tem outra alternativa senão intervir 


nesta discussão.  Depois de terem recebido a benção, vocês poderão dizer, “Recebemos a benção de 


acordo com os princípios de Deus.  Torná-mo-nos um completamente,” mas isso é verdade?  O 


marido e mulher têm que ser recriados.  (68-148) 


 


O marido e mulher têm que se recriar um ao outro.  Se as famílias abençoadas da Igreja da Unificação 


se esquecem que ainda temos de percorrer o caminho de resolver o ressentimento que existe entre 


marido e mulher, serão todas arruinadas.  Mesmo que eu afirme que não serão arruinadas, a verdade é 


que serão.   


O marido e mulher têm de passar pelo processo de recriação, para se puderem tornar o marido e 


mulher ideal que se restauraram completamente, de acordo com o desejo de Deus.  É por este motivo 


que, na Igreja da Unificação, falamos primeiro da restauração e perfeição individual, e em seguida da 


restauração e perfeição da família.  (68-148) 


 







Qual é o desejo da humanidade?  É servir verdadeiros pais.  Há 6000 anos, Adão e Eva deviam ter-se 
casado e toda a humanidade devia ter-se tornado descendente de Deus.  Todavia, em vez disso, 


devido à queda, os seres humanos tornaram-se os descendentes de Satanás.  Portanto, temos de 


restaurar verdadeiros pais do lado do céu, que perdemos há 6000 anos, e renascer através da relação 


de amor de verdadeiros pais.  Só então, poderemos tornar-nos cidadãos do reino do céu.  (19-203) 


 


Tudo começa com verdadeiros pais.  A origem de tudo, o ponto de começo, não são vocês, mas 


verdadeiros pais.  Isto aplica-se a estilos de vida, acções realizadas, e conexão de famílias através de 


amor.  A origem de tudo é sempre verdadeiros pais.  Quando falo de verdadeiros pais, não me refiro a 


mim e à minha mulher.  O que pretendo dizer, é que isto era o conceito oficial que Deus tinha em 


relação aos nossos primeiros antepassados.  Como podemos assemelhar as nossas famílias à família 


dos Verdadeiros Pais?  Isto é algo de que temos de nos lembrar.  (277-250) 


 


O centro de uma família são verdadeiros pais.  No Jardim do Éden não foi formada uma família que 


tivesse vivido com verdadeiros pais.  Depende de vocês restaurá-la, e para poder fazê-lo, têm de 


seguir absolutamente as instruções dos Verdadeiros Pais.  Não há lugar para opiniões pessoais perante 


os Verdadeiros Pais.  Somente quando os vossos conceitos pessoais desaparecerem, pode o nome de 


Verdadeiros Pais estabelecer-se nas vossas famílias.  Se isto não acontecer, não é possível restaurar 


famílias ideais.  Isto não é a minha ideia; é o conceito original que Deus tinha.  (277-250) 


 


De agora em diante, vocês têm que viver com verdadeiros pais.  Como os   verdadeiros pais estão na 


posição de avós, vocês também têm de ter a vossa própria mãe e pai vivendo com vocês, e vocês 


estarão na posição do primeiro filho.  Podemos assim concluir que três gerações viverão juntas na 


vossa casa.  Deviam viver com o sentimento no vosso coração que Deus está convosco, e os vossos 


próprios pais também.  Entrámos agora numa era na qual não podemos pensar que Deus não está 


presente, que Ele está morto.  (131-97) 


 


Toda a humanidade deve estar conectada com o coração de Deus.  Ele, o pai e a humanidade, os 


filhos, estão conectados através do coração.  (A Vontade de Deus e o Mundo – 163) 


 


Uma vez que a humanidade caiu por não ter acreditado em Deus, tem de acreditar no Messias e segui-


lo.  O que deveria fazer quando o segue?  Devia preparar um ninho de amor.  Não é simples?  Em 


seguida devia tornar-se uma em substância e coração com Jesus, o noivo, e ser restaurada através 


dessa relação.  Deste modo, o lugar onde Deus, verdadeiros pais e verdadeiros filhos se juntam, por 


outras palavras, o lugar originalmente desejado por Deus na altura da criação começa a existir na terra, 


e um novo universo pode então começar a partir daí.  (15-263) 


 


Embora as vossas linhagens de sangue e antecedentes sejam diferentes, se se quiserem assemelhar aos 


Verdadeiros Pais têm de enxertar-se primeiro a eles.  Têm de fazer uma reviravolta completa e ser 


enxertados.  E para poder ser enxertados, têm de completar o curso de indemnização, que ainda 


precisam de percorrer.  Uma vez que o curso começou com os pais, só pode ser completado através 


deles.  É por isso que vocês precisam de ser enxertados aos Verdadeiros Pais.  Como Adão não se 


tornou um verdadeiro pai, mas, em vez disso, um falso pai, Deus tem estado, até agora, à procura de 


verdadeiros pais.  A razão por que precisamos do noivo, noiva e da ceia das núpcias do cordeiro na 


era do Segundo Advento é para encontrar os Verdadeiros Pais.  (24-203) 


 


Que devíamos fazer para receber o amor dos pais?  Temos de amar tudo o que é amado pelos nossos 


pais.  Só então poderemos receber o seu amor.  Em termos de uma família, se um filho qer ser amado 


pelos seus pais, ele precisa de saber que só pode receber amor deles quando ama tudo o que eles têm.  


Se uma pessoa deseja receber amor de outro modo, ele não é melhor que um ladrão.  Se um filho usa, 


como quer, tudo aquilo que é apreciado pelos seus pais, não pode receber o amor deles.  (133-26) 


 







Vocês são os verdadeiros filhos e filhas de verdadeiros pais?  Quando falam acerca de verdadeiros 
filhos, em que se se baseiam?  É a verdadeira linhagem de sangue.  Evidentemente que a relação é 


formada através de verdadeiro amor, mas a verdadeira conexão é feita através da linhagem de sangue.  


É por isso que aqueles conectados através da verdadeira linhagem de sangue, se assemelham aos pais.  


Vocês assemelham-se ao Pai?  Os vossos olhos são azuis enquanto os meus são pretos, e a cor do 


nosso cabelo também é diferente.  O meu cabelo é branco.  Eu sou um asiático, e o meu rosto é plano.  


Quando vocês se assemelham aos Verdadeiros Pais, só se assemelham às coisas mais essenciais.  Por 


estas coisas essenciais, refiro-me à vitória sobre Satanás e a amar a Deus absolutamente.  É só a isso 


que precisam de se assemelhar.  Então, poderão dominar e controlar Satanás.  (170-237)   


 


Quanto deviam vocês amar o Pai?  Aqui voltamos ao problema fundamental.  Não podem amá-lo 


enquanto ainda estão num lugar com vestígios do amor do mundo satânico, um lugar manchado por 


tal amor.  Têm de amar muito mais do que isso.  Têm de amá-lo mais do que qualquer outra pessoa, a 


vossa própria mãe, pai, esposa e filhos, todos os quais nasceram no mundo satânico.   


É por isso que a Bíblia diz, “Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim; e 


quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim.”  É esta a conclusão.  E Jesus 


continuou a dizer, “E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim!”  Ele 


disse que devemos carregar a nossa cruz.  Os nossos esforços são designados de cruzes, porque 


precisamos de avançar contra as forças que nos tentam arrastar na direcção oposta, com absoluta 


determinação.  No processo de fazermos isso, derramaremos muitas lágrimas amargas.  (178-97) 


 


A humanidade caída de hoje tem que negar tudo, e enquanto nega tudo no mundo, tem de alimentar o 


rebento do amor.  Tal lógica é necessária no mundo.  Tem de negar tudo e tentar descobrir o padrão 


absoluto centrado no amor de Deus como sujeito.  (109-146) 


 


Em tudo aquilo que vocês fazem, têm de envolver os Verdadeiros Pais, têm de consultá-los quando 


tomam decisões, têm de discutir com eles, e tentar resolver quaisquer problemas com eles.  (44-175) 


 


3.2 As Famílias Abençoadas Têm de Estabelecer Valores Absolutos sobre Sexo 


 


Qual é o símbolo de amor entre um homem e uma mulher?  Qual é o terminal do amor?  São os 


orgãos sexuais que unem fisicamente, num só, um homem e uma mulher.  Eles funcionam como a 


passagem através da qual a mente e o corpo do homem e da mulher podem formar uma união 


completa centrada no amor.  (Benção e Família Ideal-63) 


 


Qual é a diferença entre um homem e uma mulher?  Em primeiro lugar, os seus corpos, incluindo os 


orgãos sexuais, são diferentes.  Então, para quem é o orgão sexual de um homem absolutamente 


necessário?  O orgão sexual de um homem existe para a mulher.   


Quando se olha para os orgãos sexuais dos seres humanos, vê-se que um tem a forma côncava, 


enquanto que o outro tem a forma convexa.  Porque é que têm essa forma?  Os orgãos de ambos os 


sexos podiam ter sido feitos com formas aguçadas ou planas, mas porque é que tem formas tão 


diferentes?  Por causa do companheiro que permanece em relação a nós na posição de objecto do 


amor.  O orgão do homem é desejado absolutamente pela mulher, e o orgão da mulher é 


absolutamente desejado pelo homem.  Até agora, ninguém sabia que o orgão sexual da mulher 


pertence absolutamente ao homem, e que o orgão sexual do homem pertence abolutamente à mulher.  


Pela posse do orgão do sexo oposto, pode-se saber cerca do amor.  (Palavras do Testamento 


Completo, Em Busca da Origem do Universo) 


 


Os orgãos reprodutivos são o palácio do amor, o palácio no qual a vida eterna é gerada, o palácio que 


herda as relações e linhagem de sangue que se sucederão às tradições imutáveis do céu.  É o palácio 


da vida, amor e linhagem de sangue verdadeiros.  É o lugar mais precioso de todos.  Não se pode 


fazer com ele aquilo que se quer.  Não se pode abri-lo sem autorização de Deus.  É um lugar que não 







pode ser tocado por alguém, a não ser o vosso marido ou mulher, que obteve autorização oficial de 
Deus e do universo.  (216-207) 


 


A unidade do homem e da mulher, do côncavo e do convexo é o lugar onde Deus é aperfeiçoado, e 


onde a mulher que é uma metade, e o homem que é a outra metade, são aperfeiçoados.  A terra da 


colonização onde o ideal de amor de Deus pode ser aperfeiçoado começa no lugar onde côncavo e 


convexo se juntam e estabelecem a relação do seu primeiro amor.  O lugar da perfeição é determinado 


como uma posição para se relacionar com Deus centrada no amor de um homem e de uma mulher.  


Este é o núcleo do universo.  Quando isto se move, o universo inteiro move-se para trás e para a 


frente.  É a base para o reino do céu na terra, e no mundo espiritual.  


Visto que isto é a base do amor, é chamado o palácio original do amor.  De entre os muitos palácios 


reais, o palácio central é chamado o palácio original.  Este é o palácio original do amor, vida, 


linhagem e a origem do reino do céu na terra e no mundo espiritual.  É o lugar onde começam a 


liberdade, felicidade, e paz ansiadas pela humanidade.  Esse lugar é o palácio real de amor, vida, 


linhagem e todas as coisas, e é lá que são conectados o indivíduo, a família, tribo e raça.  Vocês têm 


de compreender que é a fonte original, a origem do reino do céu na terra e no mundo espiritual.  Para 


além disso, é a origem da liberdade, felicidade e paz.  Se uma mulher não tiver um homem, ela 


permanece na escuridão absoluta e o mesmo acontece com um homem.  (261-273) 


 


O amor é a origem de tudo, não só da paz, mas também de tudo o mais, incluindo o reino do céu na 


terra e no céu.  Que amor?  É o amor de um homem, de uma mulher, ou de ambos?  É o amor de 


ambos.  Onde é que o amor de um homem e de uma mulher se unem?  No rosto, ou na ponta dos 


dedos?  O amor entre os dois une-se através dos orgãos sexuais.  (263-52) 


 


Qual é o lugar mais extraordinário que um homem pode adorar?  É o rosto da mulher?  Os seus seios?  


O seu corpo?  Onde fica?  Existe só um lugar onde o côncavo e o convexo se ajustam.  Para preparar 


o ambiente para isto, a sociedade, a nação, o mundo e o universo inteiro são conectados.  Esta é a 


regra invariável e fórmula para o mundo existente.  (262-55) 


 


Onde fica o lugar original no qual não só o homem e a mulher, mas também o próprio Deus pode ser 


aperfeiçoado?  Onde se pode aperfeiçoar o amor de Deus, e do homem e da mulher?  Onde fica o 


lugar central da residência?  Esta é a questão.  Se não se sabe a resposta a esta pergunta, não se pode 


expandir e alargar na terra, o reino do céu do ideal de amor.  O lugar da residência são os olhos, nariz, 


mãos ou pés?  O que é?  São os orgãos sexuais.  (261-167) 


 


O que são os orgãos da reprodução?  São os palácios centrados no amor, vida e linhagem de sangue 


verdadeiros.  São os lugares mais preciosos do mundo.  Sem eles, o ideal, família e vontade de Deus 


não podem ser realizados.  Eles são a origem, a partir da qual se pode conseguir a perfeição de todos.  


(216-218) 


 


O orgão reprodutor da mulher é a origem do universo.  O lugar onde se forma a conexão de amor é o 


palácio principal do amor.  É o palácio original.  O amor começa lá.  As relações sexuais que têm 


lugar na primeira noite de casamento, marcam o começo do palácio principal de amor.  É o lugar 


onde a vida do homem e da mulher se unem pela primeira vez.  É por isso que este lugar é o palácio 


mais importante da vida ideal, e também da linhagem de sangue, porque esta começa aqui.  E como o 


reino do céu também começa no mesmo lugar, o lugar é também o palácio principal do reino do céu 


na terra e no céu, da perfeição da humanidade e mesmo de Deus.  (257-324) 


 


Os orgãos da reprodução são o palácio do amor.  Qual é o estado actual desse palácio de amor, de 


vida e da linhagem de sangue.  Eles são os mais sagrados do mundo.  Através da queda, contudo, 


tornaram-se conspurcados.  Do ponto de vista original de Deus, o orgão reprodutor não é sujo, mas 


sagrado.  É o lugar mais precioso.  Este orgão sagrado foi profanado por Satanás.  (216-176) 


 







Se este mundo se tornar um que aprecia absolutamente os orgãos da reprodução, será um bom ou um 
mau mundo?  Será um mundo próspero, ou em declínio?  Quando Deus estava a criar os seres 


humanos, em que parte do corpo pôs Ele mais esforço criativo?  Foram os olhos, nariz, coração, ou o 


cérebro?  Todos estes orgãos morrem finalmente.  Não é verdade?  (Palavras do Testamento 


Completo, Em busca da Origem do Universo) 


 


O meu orgão reprodutor é o palacio principal do amor.  Estou a dizer-vos que o meu orgão da 


reprodução é o palácio principal, o palácio da vida.  O meu orgão reprodutor é o palácio da linhagem 


de sangue.  Só quando for tratado desse modo, se pode tornar o palácio no qual Deus pode residir.   


Uma vez que Deus é o rei dos reis, Ele precisa de residir no Seu palácio principal, e assim, se 


quisermos que Ele venha residir connosco, precisamos de nos tornar no palácio principal do amor, da 


vida, da linhagem de sangue, e da consciência.  (280-197) 


 


O lugar onde duas vidas se juntam numa só com base no amor, o lugar onde o sangue do homem e da 


mulher se tornam um, é o orgão da reprodução.  Vocês têm de saber que este lugar é mais precioso 


que filhos e filhas, o marido e mesmo Deus.  É um lugar que é mais precioso que os vossos filhos, 


marido e mesmo pais.  Se os orgãos reprodutores não existissem, os pais, marido e mulher, e filhos e 


filhas não teriam valor.  Uma vez que este lugar é tão precioso, devia ser fechado à chave, fora de 


vista de outros olhos, durante a vossa vida, como o tesouro dos tesouros. 


E a chave que pode abrir o orgão da reprodução de um homem está na posse da mulher, e a chave 


para a mulher está na posse do homem; só existe uma chave para cada pessoa.  Vocês querem possuir 


dez, vinte chaves como acontece no caso do amor livre?  Querem tornar-se uma casa arruinada, que 


tem os seus portões abertos para toda a gente, sem dono, permitindo a entrada livre a qualquer pessoa 


que queira entrar e sair?  (280-199) 


 


O que é o orgão reprodutor, o palácio principal onde um homem e uma mulher fazem amor?  É o 


palácio do amor, vida e linhagem de sangue.  Avôs e avós cuidam dele, como cuidarão também todos 


os filhos e filhas que nascerão no futuro.  Existe algum homem ou mulher que não o mantenha?  Mas, 


então, porque é que se tornou num assunto tão imoral?  As pessoas consideram qualquer palavra 


relacionada com o sexo como imoral?  Porquê?  Devia ser sagrado.  Devíamos aceitar palavras 


conectadas com o sexo, como sagradas.  Os orgãos reprodutores ligam-se ao amor eterno para 


produzir vida e linhagem de sangue eternas.  São as coisas mais preciosas do mundo.  (210-101) 


 


Proteger e guardar a castidade de homens e mulheres é o mesmo que proteger o universo, porque a 


ordem de amor entre homens e mulheres é a base do universo.  (176-221) 


 


Os orgãos reprodutores são mais importantes que a cabeça, porque a origem do verdadeiro amor não 


se encontra nela.  Não se pode encontrar na cabeça, a origem da verdadeira vida e a origem da 


linhagem de sangue.  Onde se encontra, então, esta origem?  Nos orgãos reprodutores.  Não é isto 


uma verdade absoluta?  Tudo pode ser encontrado nos orgãos da reprodução, vida, amor, e linhagem 


de sangue.  São o palácio principal do amor.  Lá se encontra também a raiz da vida e da linhagem de 


sangue.  É a parte mais preciosa não só do corpo humano, mas também do mundo humano e da 


história da humanidade.  Sem eles, a reprodução da humanidade seria impossível.  (203-104) 


 


No mundo caído, o amor tornou-se a coisa mais perigosa.  A razão pela qual o universo está avariado 


e virado ao contrário quando o amor não é gerido propriamente, é a queda.  Embora os seres humanos 


não soubessem como o amor se tornou falso e indecente, tentaram, de qualquer modo, guardar e 


proteger esse amor, devido ao seu instinto, que lhes deu esperança de encontrar amor verdadeiro.  


(26-331) 


 


Através da queda, os orgãos reprodutores dos homens e mulheres tornaram-se maus, e objectos 


imorais que destruíram os caminhos do céu, porque se transformaram no palácio principal que abriu 







os portões da onda má da queda, das leis da morte e do inferno da destruição.  Este foi o segredo 
escondido na história até agora.  (197-175) 


 


Onde fica o palácio do amor?  Vocês não devem achar estranho que eu fale de tais coisas.  Se isto não 


for rectificado, todo o mundo falhará.  Se o primeiro passo for errado, todo o universo ficará cheio de 


imoralidade.  Nos seus esforços estrénuos para encontrar a resposta aos problemas fundamentais da 


humanidade, e da origem do universo, o Rev. Moon embateu nos orgãos reprodutores.  Uma vez que 


embati neles e pensei profundamente no assunto, descobri que a harmonia dos céus e da terra estava 


rodopiando lá.  É verdadeiramente um facto espantoso.  (197-24) 


 


A verdadeira liberdade pressupõe responsabilidade.  Se toda a gente insistisse na liberdade de amor 


para cada indivíduo, e a pusesse em prática, sem tomar responsabilidade por ela, quão grande seriam 


a confusão e catástrofe resultantes!  A perfeição dos seres humanos, que atingirão então o ideal 


sublime do amor, só é possível quando se toma responsabilidade pelo amor.  (277-200) 


 


A humanidade tem que estar grata a Deus por lhe ter dado a liberdade de amar; ao mesmo tempo, 


devia tomar responsabilidade, tornando-se o sujeito dessa liberdade através de autodomínio e 


autodisciplina.  Quando uma pessoa toma responsabilidade pelo amor, ela não o faz devido a leis ou 


ao que outras pessoas pensem, mas devido a autodomínio e autodeterminação na relação vertical da 


vida com Deus.  (Palavras do Testamento Completo, Em Busca da Origem do Universo) 


 


Se vocês usarem os vossos orgãos reprodutores imprudentemente, tal como uma pessoa cega que 


vagueia de um lado para o outro porque se perdeu, estão destinados ao inferno e serão punidos.  Por 


outro lado, se os usarem de acordo com o padrão do amor absoluto de Deus, irão para a região mais 


elevada do reino do céu.  Esta conclusão é clara, justa e apropriada.  (Palavras do Testamento 


Completo, Em Busca da Origem do Universo) 


 


 O vosso orgão sexual  é o palácio real de amor, o jardim ancestral de amor.  O amor, a vida e mesmo 


a história, todos começaram nesse lugar.  Ele é a origem do reino do céu na terra, e a origem do reino 


do céu no mundo espiritual.  A origem da felicidade de Deus, dos Seus sorrisos, do Seu amor e o 


lugar onde Ele pode dançar, encontra-se aqui.  Temos de encontrar essa posição porque ela tem 


imenso valor.  É verdade ou não?  (256-199) 


 


A humanidade caíu por causa do amor.  Portanto, os orgãos sexuais são a coisa mais assustadora.  A 


religião considera o acto de adultério como o mais terrível pecado.  Desse modo, o amor livre na 


América é parte da doutrina do Diabo para a expansão do inferno, ou a doutrina para a expansão do 


céu?  É o inferno.  É o reino do inferno na terra, e no mundo espiritual.  Tudo isso será destruído.  


(261-302) 


 


Eu investiguei todos os tipos de verdade.  Procurei no mundo espiritual e no mundo físico, e 


investiguei todas as escrituras, mas não encontrei lá solução alguma para este problema.  Deus existe 


ou não?  Se Deus existe, eu não deixarei em paz o deus que tornou o mundo deste modo, e lutarei 


para acabar com este problema.  Quais são os princípios fundamentais do nosso nascimento?  Porque 


é que nascemos?  O homem nasceu para a mulher.  Esta é a maior de todas as verdades.  A maior 


verdade consiste em ter um homem ideal em frente de uma mulher e temos de compreender que esta é 


a essência do ideal que aperfeiçoa o universo inteiro.  Tal mulher, que permanece perante um homem, 


é também a essência da verdade do universo e um corpo absoluto de verdade.  (267-230) 


 


Vocês não podem profanar a linhagem de sangue que foi abençoada.  Isto tem de ser claramente 


compreendido.  É a riqueza que podem herdar para entrar no reino do céu.  É semelhante aos 


documentos que confirmam a vossa relação de sangue, e a linhagem de sangue.  É o mesmo que uma 


árvore genealógica.  A coisa mais importante é como guardar a vossa pureza virginal.  (263-62) 


 







3.3 A Vida Conjugal Ideal é Importante 


 


O homem é um ser com a forma positiva de Deus, e a mulher é um ser com a Sua forma negativa.  


Um marido e mulher são como o universo encapsulado.  Portanto, um marido e mulher podem sentir 


o coração do amor ideal de Deus.  (13-67) 


 


Se um marido e mulher se amam tanto, que o seu amor está prestes a explodir, com base numa mente 


que ama Deus e a humanidade, Ele e o universo poderão ser exaltados através dessa família.  Esse 


amor, que eles compartilham, não é outro senão o amor de Deus e da humanidade.  Qual é a raíz 


desse amor?  Ela não se pode encontrar dentro de nós próprios.  É a origem do amor de Deus, e do 


amor da humanidade.  (35-240) 


 


Se uma pessoa é casada, a sua relação, a partir daí, deixa de ser só horizontal.  Embora só possa haver 


uma fundação horizontal, quando um ser de dimensão mais elevada é conectado a um ser mais baixo, 


o conceito de verticalidade entra em existência.  Uma história horizontal não pode controlar o 


universo e o cosmos.  Unicamente quando o eixo vertical se encontra com o horizontal, formando um 


ângulo recto, podem todos os lados ajustar-se perfeitamente e permutar de posição, quer se trate do 


céu como a terra, a terra como o céu, a parte da frente como a parte de trás, a parte de trás como a 


parte da frente, o lado direito como o esquerdo, o alto como o baixo, e o antes como o depois.  O 


padrão completo na terra, conduz à perfeição completa do mundo espiritual.  (230-259) 


 


A cerimónia do casamento de Deus, é a cerimónia do casamento de Adão e Eva.  É por isso que o 


reino do céu na terra, e o reino do céu no céu, começam a existir simultaneamente; começam no 


ninho de amor.  No momento em que os orgãos reprodutores de um homem e de uma mulher se unem, 


começa, sem falha, o reino do céu na terra e no mundo espiritual.  É essa, também, a base na qual os 


Três Grandes Reinados deviam ser estabelecidos.  Um ninho de amor só pode ser construído nesse 


lugar.  (263-57) 


 


Por natureza, os seres humanos não gostam que o amor que recebem do seu cônjuge, seja 


compartilhado com outros.  A relação horizontal de amor entre marido e mulher, é diferente da 


relação vertical de amor entre pais e filhos, no aspecto em que, quando é partilhada com outros, fica 


comprometida.   


Isto deve-se ao princípio da criação, que determina que um marido e mulher formem uma união 


absoluta de amor.  Os seres humanos têm a responsabilidade de vive,r absolutamente, para os seus 


esposos.  (Palavras do Testamento Completo, Princípios por detrás da História da Providência da 


Restauração) 


 


Quando um homem e uma mulher recebem a benção, e sentem alegria em dar e receber perfeito amor, 


Deus olha para essa cena, como a fragrância de flores.  Ele virá então residir em tal família, porque 


Ele deseja viver entre tal fragrância maravilhosa.  A base na qual o amor de Deus pode vir 


automaticamente, é o lugar onde reside o amor entre um marido e mulher.  Esse lugar tornar-se-á, 


também, o ponto onde toda a criação e o universo se podem unir em harmonia.  (Benção e Família 


Ideal – 645) 


É o desejo do mundo, da humanidade e do futuro, formar uma família na qual o amor de Deus possa 


desabrochar, com base no amor de três gerações nessa família.  De acordo com as leis da natureza , 


isto é o que pode produzir a fragrância da história.  É também necessário compreender, que o objecto 


precioso e maravilhoso, que pode aparecer como uma nova flor, é o amor entre um marido e sua 


mulher.  (35-240) 


 


A perfeição do amor entre um homem e uma mulher é a perfeição do universo.  No dia em que este 


amor for destruído, toda a ordem do universo será destruída e o mundo vertical completamente 


arruinado.  (Tongil Segye 21.7.1982) 


 







Um marido e mulher unidos por um amor sincero, devem formar uma família que mostre claramente 
que este amor que os une, está também completamento unido com a finalidade de Deus, indo para 


além das circunstâncias e duração da sua vida.  De outro modo, eles não podem ir para o reino do céu 


onde Deus está.  (35-180) 


 


O amor é eterno.  Não podem existir dois amores eternos, mas um só.  Se um homem e uma mulher 


se unem através do amor, deviam viver juntos, numa união feliz, equanto ainda estão na terra, até 


serem separados pela morte, e, mesmo depois da morte, deviam viver juntos eternamente.  Embora 


tenham dois corpos, formam um movimento circular com Deus, desse modo estabelecendo a base de 


quatro posiçõe,s centrada no amor;  isto é o mundo ideal.  O amor falso não pode invadir este mundo, 


e só amor verdadeiro pode existir lá.  (Benção e Família Ideal – 653) 


 


Os seres humanos têm sempre necessidade de estímulo.  Sem ele, a felicidade não pode ser realizada; 


tem de haver algum tipo de estímulo.  Tal como a mesma comida,  que se come todos os dias, tem um 


sabor novo e diferente, se se comer quando se tem fome, o amor entre marido e mulher deve também 


ter sempre um sabor novo.  Quanto mais um marido e mulher se vêem, um ao outro, tanto mais 


deviam desejar estar juntos, mesmo durante todo o dia.  Para este fim, é necessário continuar a 


estudar acerca de nós próprios e Deus.  (23-57) 


 


Que tipo de casal são um marido e mulher ideal?  São o marido e mulher que podem desenvolver 


substancialmente a melhor arte e literatura.  Antes de eles purem entrar em contacto com o melhor 


ideal, o melhor mundo cultural, o doce amor, o amor mais elevado compartilhado pelo marido e 


mulher, devia tornar-se a maior obra literária, a encarnação da própria literatura.  (22-270) 


 


O lugar onde o marido e mulher compartilham verdadeiro amor, depois de se casarem, é o lugar do 


palácio, o qual é a origem do amor, vida e linhagem de sangue de Deus e da humanidade; e o lugar do 


começo do ideal do reino do céu na terra e no céu.  Os filhos nascidos deste verdadeiro amor, então 


aperfeiçoam a união de um marido e mulher centrados no verdadeiro amor, formam uma famila que 


atende a Deus, e tornam-se o ponto de começo da paz e ideal.  O homem e mulher, que por si só, são 


só metades, unem-se num e completam o amor ideal de Deus, como os Seus companheiros objectos.  


(Verdadeira Família e Paz Mundial – 407) 


 


O lugar onde se procriam filhos é o lugar onde se ocupa o mundo nascente de Deus.  Ascendendo à 


posição de Deus e amando os nossos filhos, pode sentir-se o profundo coração de Deus, a intensidade 


do Seu amor pela humanidade, depois de a ter criado.  (224-28)  


Vocês pensam que Deus vos olharia com desprezo, quando estão a fazer amor?  O Deus que é 


omnisciente e omnipresente, fecharia os olhos durante a noite, quando os cinco biliões de pessoas no 


mundo estão a fazer amor?  Como se sentirá Ele, quando olha para vocês?  Quantas boas esposas e 


maridos há?  Pensem nisso.  Durante a noite podem acontecer todas as coisas.  Se um dos cônjuges 


não quer fazer amor com o outro, mas é forçado a isso, é deste modo que uma pessoa devia viver?  


Que tipo de amor é esse?  Se todo o mundo se pudesse tornar como o Jardim do Éden, de acordo com 


o ideal da criação desejado por Deus, cheio da fragrância de flores e borboletas voando em redor, e o 


céu e a terra vivessem juntos em harmonia; se o mundo se pudesse tornar um tal lugar onde Deus 


pudesse adormecer, embriagado com o mundo, que belo isso seria!  Já alguma vez pensaram nisso?  


Vocês deviam todos tentar viver desse modo.  (222-252) 


 


Os filhos são o resultado de atingir a abilidade de criar, na mesma posição de Deus, através do amor 


entre um marido e uma mulher, que se tornam um.  (52-319) 


 


3.4 A Benção permanece na Perfeição da Família Ideal 


 


A Vontade de Deus em relação à humanidade, é realizar o ideal da criação através da perfeição da 


finalidade da criação   A realização do ideal da criação, não acaba quando um homem e uma mulher 







se casam e unem pelo amor; eles têm de ter filhos, depois disso.  Isto é porque as leis da natureza 
determinam, que as relações de acima e abaixo, frente e trás se conectem.  Se houve um ontem, deve 


haver um hoje, e se há um hoje, deve haver um amanhã.  Todos têm de estar conectados.  É por isso 


que, se só existirem o marido e a mulher, pode haver um hoje, mas não haverá um amanhã.  E se não 


há um amanhã, todas as coisas acabam.  Portanto, nas leis da natureza, só pode haver direita e 


esquerda, quando há acima e abaixo.  (85-178) 


 


O ideal que Deus queria realizar através dos antepassados humanos, era a união de um homem e de 


uma mulher e a formação de uma familia ideal  A este respeito, o centro de uma família ideal, não é 


um homem nem uma mulher.  Uma família é um grupo formado pela união entre marido e mulher, 


pais e filhos, e o centro desse grupo é o amor de Deus. 


Portanto, podemos chegar à conclusão, que a Vontade de Deus é perfeição de uma família centrada 


no Seu amor.  A família é o ponto onde o ideal de Deus pode ser manifestado na terra, e o ponto onde 


a felicidade da humanidade pode ser manifestada na terra.  É o lugar onde as obras da humanidade e 


de Deus podem ser completadas.   


Porque são boas as famílias?  Porque são a base das todas as actividades livres, centradas no amor dos 


pais.  (214-15) 


 


Numa família têm de existir os pais, mulher e filhos.  Só então pode essa família tornar-se a base da 


felicidade. . Sem dúvida alguma, que a finalidade dos esforços de Deus ao tentar restaurar a 


humanidade, é que Ele possa encontrar a Sua própria felicidade.  É por isso que, nas Suas tentativas 


para encontrar a base da Sua felicidade, não pode haver um tal ideal sem a humanidade.  Ele só pode 


atingir esta base comum, depois de formar uma relação com os seres humanos.  Do mesmo modo que 


só sentimos felicidade nas nossas famílias, quando elas são completadas com emoções e sentimentos, 


Deus também deseja sentir felicidade num tal lugar.  (32-198) 


 


Quando o marido e mulher se unem centrados em Deus, todos os tipos de formas e figuras começam 


a mover-se com eles.  Então, quando se trata do amor entre irmãos, o mais velho devia amar o mais 


novo, seguindo o exemplo do amor dos pais para com os filhos. Quando uma família é unida através 


de tal amor, esse amor expande-se para a sociedade, e mais tarde desenvolve-se no amor da raça e do 


mundo.  Contudo, no mundo actual, isto não é mais que um conceito obscuro.  (28-170) 


 


Uma verdadeira família existe onde o marido ama e vive para a sua mulher, como se ela fosse a sua 


mãe, a mulher ama e vive para o seu marido, como se ele fosse o seu pai, e onde o marido e mulher se 


amam mutuamente, como amariam o seu próprio irmão e irmã.  Além disso, o mundo no qual o 


marido ama a sua mulher, como se ela fosse Deus, e a mulher ama e respeita o seu marido, como se 


ele fosse Deus, é o reino do céu onde famílias ideais habitam.  Tal tradição tem de ser estabelecida 


aqui na terra.  (Benção e Família Ideal-672) 


 


Na vida de uma pessoa, os momentos mais importantes são o nascimento, o casamento e a morte.  


Então, quando nasce, como devia nascer?  Devia nascer bem.  Do ponto de vista da Igreja da 


Unificação, ela tem de nascer centrada na conexão do coração.  O próximo momento importante, é o 


do casamento.  Quando uma pessoa se casa, fá-lo para viver. 


Por outras palavras, ela casa-se para estabelecer a base de quatro posições.  Só quando tal lei pública 


do universo for estabelecida na terra, podem ser realizadas a Vontade de Deus e da humanidade.  As 


famílias existem para que, através delas, tais leis do universo possam ser estabelecidas em forma e 


substância.  (24-230) 


 


Onde começa a vida no reino do céu?  Começa na família, e só nela.  O reino do céu é uma versão 


dimensionalmente magnificada da família, e, assim, só pode começar na esfera da família.  É por isso 


que, quando vocês abraçam a vossa mulher ou marido, têm de ter em mente que, através deste acto, 


todos os homens e mulheres no mundo se tornaram um.  O lugar onde se pode estabelecer a condição 


que se amou toda a humanidade deste modo, é a família.  (30-83) 







 
Quando o marido e mulher se unem centrados em Deus, todos os tipos de formas e figuras começam 


a mover-se com eles.  Então, quando se trata do amor entre irmãos, o mais velho devia amar o mais 


novo, seguindo o exemplo do amor dos pais para com os filhos. Quando uma família é unida através 


de tal amor, esse amor expande-se para a sociedade, e mais tarde desenvolve-se no amor da raça e do 


mundo.  Contudo, no mundo actual, isto não é mais que um conceito obscuro.  (28-170) 


 


Como Deus é a substância do verdadeiro amor, quando nos conectamos ao verdadeiro amor, toda a 


gente se torna parte de um corpo.  Os pais são deuses vivos representando Deus; o marido e mulher 


são metades de Deus; e os filhos e filhas são pequenos deuses.  A estrutura de uma família formada 


deste modo, por três gerações centradas no verdadeiro amor, é a base do reino do céu.  Sem realizar 


tal base, o reino do céu não pode ser estabelecido.  A família é o centro do universo.  A perfeição da 


família é a base para a perfeição do universo, e assim, se existe amor numa família e no universo, 


pode ir-se para todo o lado que se quiser.  Neste caso, Deus permanece na complexa posição central 


de amor, como o pai de todo o universo.  (298-306) 


 


 


O verdadeiro amor na relação entre pais e filhos, é vertical; o verdadeiro amor na relação entre 


marido e mulher é horizontal; e o verdadeiro amor na relação entre irmãos e irmãs, está na posição de 


frente e trás.  Deste modo, Deus tinha esperança de realizar o ideal do verdadeiro amor numa forma 


esférica.  Por outras palavras, a unificação pode ser realizada no ponto de intersecção das linhas que 


conectam verticalmente o alto e o baixo; e das que conectam horizontalmente a esquerda e a direita, e 


a frente e trás.  Esse ponto torna-se o ponto central desta esfera.  Quando podem os Quatro Grandes 


Domínios do Coração, o dos filhos, irmãos, marido e mulher, e pais, aperfeiçoar a união completa?  O 


lugar onde dois seres humanos se casam centrados em Deus, e fazem amor pela primeira vez, torna-se 


o ponto de fruição, o centro de toda a perfeição. 


Portanto, o casamento é a união de todas as pessoas no universo; e a perfeição da vertical e horizontal, 


da esquerda e direita, e da frente e trás.  O casamento é o lugar do aperfeiçoamento do ideal de 


verdadeiros filhos; irmãos; marido e mulher; e pais, através do verdadeiro amor.  (Verdadeira Família 


e Paz Mundial-403) 


 


Quando se pergunta, qual é o melhor aspecto de uma família, não é você quem pode decidir.  Então, 


quem tem o valor mais elevado na família?  São os pais.  Considerando você como um indivíduo, 


você talvez tenha poder, sabedoria, honra ou dinheiro, mas não há nada que possa apreciar mais que 


os seus “pais”.  Depois dos pais viriam a sua esposa ou marido, e em seguida os seus filhos. 


Na verdade, há algo, na sua família, mais precioso e valioso que os seus pais, marido ou mulher, e 


filhos?  Evidentemente que não. Então, porque seriam os pais os seres mais preciosos numa família?  


E porque seriam preciosos o marido, mulher e filhos?  Porque existe “amor”.  O amor dos pais é 


absolutamente necessário para o marido e mulher; e o amor fraternal entre irmãos e o coração de 


piedade filial, que os filhos têm para com os seus pais, é também absolutamente necessário numa 


família.  (Benção e Família Ideal – 674) 


 


Como Deus é a substância do verdadeiro amor, quando nos conectamos ao verdadeiro amor, toda a 


gente se torna parte de um corpo.  Os pais são deuses vivos representando Deus; o marido e mulher 


são metades de Deus; e os filhos e filhas são pequenos deuses. A estrutura de uma família formada 


deste modo, por três gerações centradas no verdadeiro amor, é a base do reino do céu.  Sem realizar 


tal base, o reino do céu não pode ser estabelecido.  A família é o centro do universo.  A perfeição da 


família é a base para a perfeição do universo, e assim, se existe amor numa família e no universo, 


pode ir-se para todo o lado que se quiser.  Neste caso, Deus permanece na complexa posição central 


de amor, como o pai de todo o universo.  (298-306) 


 


A base de quatro posições, conforme se ensina no Princípio Divino da Igreja da Unificação, refere-se 


aos domínios de amor das três gerações.  O ideal da criação do universo só pode ser realizado, quando 







três gerações vivem numa casa em harmonia e felicidade, através do amor.  Desnecessário será dizer 
que, o marido e mulher têm de amar-se mutuamente, mas a família só pode viver em harmonia e 


felicidade, quando os pais também oram pelos seus filhos, com amor, e tomam conta deles com 


devoção.  Quando isto é estabelecido verticalmente e conectado horizontalmente, amor aperfeiçoado 


pode ser realizado.  Só, quando mesmo os primos-irmãos e primos-segundos dessa família são unidos 


num só através de amor, pode a esfera de amor ser completada e aperfeiçoada.  (Benção e Família 


Ideal – 707) 


 


O amor ideal é realizado na família.  Contudo, Deus não pôde ter verdadeiros filhos e filhas.  Ele não 


pôde ter verdadeiros irmãos e irmãs, nem verdadeiro marido e mulher, e não se pôde tornar um pai.  


Portanto, é a Vontade de Deus realizar tudo isto.  O lugar onde isto pode ser realizado, é o lugar onde 


o amor pode residir.  As pessoas afluiriam a esse lugar, deixando por detrás tudo o que possuem no 


mundo.  (43-342) 


 


Deus é o centro da família, e, assim, este mundo devia tornar-se a nação de Deus.  As famílias 


abençoadas deviam conduzir a sua vida de modo a tornar-se famílias que possam unir a nação de 


Deus.  Só quando elas vivem para os outros em nome de Deus, se podem formar tribos, raças, nações 


e o mundo. 


Portanto, a família devia cumprir a sua responsabilidade de estabelecer um mundo centrado em Deus.  


A Igreja da Unificação, centrada no Rev. Moon, é como uma grande árvore, uma grande raça.  A 


finalidade da Igreja da Unificação consiste em unir as cinco raças numa só, que possa estabelecer 


uma nação, que possa servir o mundo mais que qualquer outra nação.  Esta é também a finalidade que 


eu quero cumprir, e a finalidade que Deus deseja realizar através do Rev. Moon.  (100-310) 


 


Na Igreja da Unificação, acreditamos que o reino do céu é estabelecido dentro do domínio da tribo.  


Quando os pais e os irmãos, e mesmo os primos-irmãos e os primos-segundos se unem 


completamente, centrados no avô, três gerações completas são realizadas.  Quando tal amor da esfera 


da tribo é estabelecido aqui na terra, e completamente unido com Deus, todo o mundo se tornará num 


mundo de amor, em união com Deus, o reino do céu.  O mesmo acontece quando uma mulher se casa.  


O pai do sogro, ou o sogro representam Deus e o seu marido, e assim, ela tem de servi-los com amor.   


Além disso, ela tem de amar e viver em harmonia com os cunhados e cunhadas.  Se tais relações de 


amor se espalham na sociedade, raça, nação e mundo, esse mundo estará cheio de amor e terá paz 


completa, em vez de pecados e guerras.  Esse mundo será então o mundo ideal, o reino do céu, 


manifestando o ideal de Deus.  (Benção e Família Ideal-70) 


 


Onde fica o centro deste universo?  Na família.  Onde fica a base na qual o verdadeiro amor pode 


residir?  Esta base encontra-se nas vossas famílias, onde vocês estão a viver agora.  Assim, a família 


original tem de dominar o amor do universo, realizar e governar o aspecto protector do universo, 


expandir o domínio do amor do universo, de modo que vá para além da família e do sentimento 


patriótico de amar uma nação, percorrendo o caminho de amar o mundo, para além da raça e da nação.   


Se uma pessoa que ama a sua família é chamada um filho ou filha de piedade filial, e uma pessoa que 


ama a sua nação, um patriota, que chamamos a uma pessoa que ama o mundo?  Chamamos a essa 


pessoa, um santo.  (Benção e Família Ideal – 685) 


 


Originalmente a humanidade teria formado uma família, tribo, raça e nação ideais dentro da esfera do 


amor de Deus, e expandindo-se, finalmente, para formar um mundo ideal que encarna o ideal de 


Adão.  Tal como as raizes, tronco e folhas de uma árvore estão conectadas entre si através de uma só 


vida, os seres humanos centrados no amor, deviam servir a Deus como o Pai, acima deles, e viver em 


harmonia com todas as pessoas no mundo, abaixo delas, como irmãos e irmãs , vivendo como um só 


ser, o ser de amor.  Esta era a visão que Deus tinha, de realizar o mundo ideal eterno centrado em Si, 


de acordo com a Sua Vontade.  As pessoas que vivessem em tal mundo não precisariam de salvação, 


nem do messias, porque seriam os bons filhos e filhas de Deus.  (Benção e Familia Ideal-46) 


 







Se a Vontade de Deus tivesse sido cumprida aqui na terra, teria sido realizada uma simples esfera 
cultural centrada em Adão.  Diferentemente do mundo de hoje, onde se podem encontar muitas raças 


com culturas e civilizações diferentes, esse mundo teria tido uma cultura, ideologia e civilização 


únicas.  Se isto tivesse acontecido, a cultura, história, costumes, língua e tradições, teriam todos sido 


unificados. 


A família é o centro de treino típico onde se aprende a amar a humanidade.  É a base representativa, 


na qual é estabelecido o centro de coração.  Quando os membros de uma família acreditam uns nos 


outros e vivem uma vida feliz, o centro de todo o universo é assim estabelecido, e toda a gente pode 


ser feliz.  Este é o começo da esfera ideal.  Sem amor, a existência não tem significado.  (A Vontade 


de Deus e o Mundo – 535)   


 


O ideal da Igreja da Unificação não reside noutro lugar.  Começa com a família e acaba na família.  


Até agora, não houve alguém que pudesse resolver este problema, e assim, toda a humanidade tem 


ansiado por tal pessoa.  A ideologia da Unificação foi aprovada publicamente, porque aí reside a 


felicidade, e porque foi sistematizada e universalizada, e o seu valor infinito finalmente revelado.  


Portanto, no dia em que ninguém neste mundo odiar este ismo, o mundo será automaticamente 


unificado.  (26-103) 


 


Presentemente, eu sinto que tenho de vos ensinar as normas da família; as normas que as vossas 


famílias têm de seguir, como famílias do reino do céu.  Contudo, as pessoas que devem percorrer o 


caminho da restauração, têm alguém que as ensine, com base no Princípio Divino, e assim, essas 


pessoas devem aprender essas normas das outras que sabem.  O tempo em que o Rev. Moon devia 


tomar responsabilidade pessoal por tais problemas, passou.  Estes problemas deviam ter sido 


resolvidos, centrados nas famílias, uma por uma.  A nossa Igreja da Unificação é uma organização 


constituida por famílias.  Isso significa que nos centramos em famílias.  Enquanto antes nos 


centrávamos em indivíduos, agora estamos centrados em famílias.  (22-334)  







Capítulo II 


 


Os Verdadeiros Pais e a História da Bênção 


 


1. Os Verdadeiros Pais e o Domínio do Terceiro Israel 


 


1.1. As famílias abençoadas são a tribo dos Verdadeiros Pais 


 


As famílias abençoadas unidas com a minha família são uma nova tribo.  À medida que se expandem, 


elas formam um nova raça.  Expansão adicional criará uma nova nação e, finalmente, um novo 


mundo.  Por outras palavras, será formada uma nova raça, a raça do terceiro Israel.  Por exemplo, 


parte do trabalho da Igreja da Unificação consiste em tornar possível que os japoneses se tornem as 


pessoas que herdem o novo domínio da linhagem de Deus, em vez de continuarem a herdar a 


linhagem dos seus antepassados japoneses.  (22-197, 2.2.1969) 


 


O terceiro domínio de Israel tem de ser estabelecido na terra pela ligação das fundações espirituais 


do primeiro e segundo Israel.  Para isso, o Senhor da Segunda Vinda tem de encontrar e estabelecer a 


primeira família (a família de Adão), representando o primeiro Israel, a segunda família (a família de 


Noé), representando o segundo Israel, e a terceira família (a família de Jacob), representando o 


terceiro Israel.  Portanto, os trinta e seis casais têm de se tornar os antepassados da humanidade.  


(19-317, 29.3.1968) 


 


Se vocês se quiserem tornar cidadãos do terceiro Israel, ligados à Igreja da Unificação, têm de 


receber a Bênção.  No passado, no tempo de Abraão, a circuncisão era necessária para que uma 


pessoa se tornasse um cidadão de Israel.  E, no tempo de Jesus, tinha de se ser baptizado.  É o 


mesmo hoje.  Na Igreja da Unificação, não se pode tornar um cidadão do terceiro Israel, sem se 


receber a Bênção.  Todavia, quando se recebe a Bênção, tem de se cumprir certas condições, que não 


são simples e fáceis.   


Eu próprio esforcei-me continuamente e dediquei a minha vida inteira a estabelecer as fundações 


necessárias para estas Bênçãos.  (19-1setenta e dois, 1.1.1969) 


 


Quando dizemos que o território das famílias abençoadas será expandido, isso significa que o 


domínio das famílias principais centradas em Deus, será expandido, formando assim a tribo de Deus.  


O facto que famílias que herdaram o coração celestial interno e o padrão dos Verdadeiros Pais serão 


formadas e expandidas horizontalmente, significa que uma tribo, raça e nação centradas em Deus 


serão estabelecidas.  (100-267, 22.10.1978) 


 


Originalmente, as famílias abençoadas da Igreja da Unificação não foram criadas com o objectivo de 


formar uma nação.  O seu objectivo era estabelecer um mundo de bondade centrado em Deus.  É por 


isso que, as famílias abençoadas da Igreja da Unificação transcendem a raça e a nação.  Uma vez que 


vocês começaram centrados em Deus, as famílias abençoadas da Igreja da Unificação são famílias 


que representam não só indivíduos, mas as pessoas de todo o mundo, embora cada uma das vossas 


famílias seja independente, e embora cada um de vocês seja um indivíduo independente chamado 


Kim ou Pak. Falando de modo mais simples, vocês são famílias que representam o todo, 


transcendendo nações, povos, e tribos.  (100-267, 22.10.1978) 


 


A Igreja da Unificação devia tornar possível que pessoas de famílias diferentes se possam unir, com 


base no amor de Deus, para formar novas famílias, que possam, então, formar novas tribos, 


transcendendo todos os conceitos tribais existentes.  A Igreja devia reunir nacionalidades e tribos 


diferentes, de modo a formar uma nova raça homogénea, de tal modo que as pessoas sejam capazes 


de amar e apreciar esta raça mais que a sua linhagem original.  Este é o caminho que está a ser 


explorado pela Igreja da Unificação e pelos seus membros.  (113-135, 1.5.1981) 


 







O Senhor que aparece no ponto de partida da Bênção, por outras palavras, a figura central, não está 
limitado pelo período de tempo no qual vive.  Ele é a figura central que transcende a história do 


mundo.  Portanto, a Bênção não acaba com a união do marido e mulher.  Através da Bênção, uma 


nova família tem de ser formada, e, para além disso, uma nova tribo, raça, e nação têm de ser 


formadas.  Tudo isto começa com a Bênção.  Deste ponto de vista, vocês têm de compreender que 


entrámos numa nova era da história, a partir dos anos sessenta.  Devido a esse facto, uma nova tribo, 


nação e mundo serão estabelecidos aqui na terra. Desde a sua inauguração, até agora, as cerimónias 


da Bênção da Igreja da Unificação têm sido realizadas com esta finalidade.  (30-168, 22.3.1970) 


 


1.2. A formação do domínio do terceiro Israel pelas famílias abençoadas 


 


Do lado de Deus, um novo domínio de Israel tem de ser constituído pela formação de famílias 


abençoadas.  De acordo com isto, a partir dos anos sessenta, a prosperidade celestial aumentará.  Daí 


passaremos pelas eras da família, tribo, povo e nação, e avançaremos para a era do mundo.  Ao nível 


da família, eu, na posição de Jacob, tenho de unir-me com vocês, na posição de Esaú, e formar uma 


tribo e povo.  (81-109, 1.doze.1975) 


 


Todos vocês, que estão agora a viver nos Últimos Dias, têm de se tornar os antepassados do terceiro 


Israel, e compreender que as palavras finais serão as palavras do amor de Deus. Por conseguinte, têm 


de tornar-se as encarnações visíveis e substanciais das palavras de Deus.  O coração interno de Deus 


tem de se tornar o vosso coração interno.  Por outras palavras, têm de tornar-se as encarnações 


substanciais do coração original.  (3-331, 2.2.1958) 


 


Todos vocês têm de levar a cabo a missão de um segundo criador, que possa disseminar as palavras 


de Deus.  Por outras palavras, têm de tornar-se os propagadores da verdade, da vida e da substância.   


Só quando fizerem isso, e se unificarem centrados no amor, poderão servir a Deus eternamente.  Tal 


é o padrão do terceiro Israel.  Só deste modo poderão semear a Palavra, a substância e a vida.  


Representando o coração dos seis mil anos de história, vocês têm de tornar-se as encarnações 


substanciais da Palavra e da vida.  Têm de saber como servir a Deus, como compreender e sentir a 


Palavra, e como cumprir a vossa missão de recriar o segundo Israel.  Têm de ter sempre em mente 


que só assim se poderão tornar os filhos e filhas que compreendem completamente o coração interno 


de Deus.  Só quando se tornarem os Seus verdadeiros filhos e filhas, poderão viver em glória eterna 


centrados no Seu amor.  (3-331, 2.2.1958) 


 


O terceiro Israel é constituído por pessoas ressuscitadas do sofrimento.  Elas foram ressuscitadas, 


não de um lugar de felicidade, mas de sofrimento.  A diferença aqui é que Satanás foi subjugado por 


estas pessoas que estavam numa situação miserável.   


Há algum tempo, eu disse-lhes acerca do incidente de Yongmaedo, portanto, podem compreender a 


grande dificuldade que tive em ultrapassá-lo.  Todavia, mesmo quando estava a fugir para um lugar 


seguro, eu determinei-me que, dentre os trinta milhões de pessoas desta nação, eu seguiria o caminho 


mais difícil.  Assim, eu estabeleci esta resolução:  “Percorrerei este caminho até morrer!  Seguirei 


este caminho até que o meu coração pare de bater.  Continuarei a percorrer este caminho enquanto 


tiver fôlego.”  (26-16, 14.10.1969) 


 


O mundo chagou à sua forma actual através da motivação de um coração; e a história tem 


continuado até ao presente, através do investimento do coração de Deus e da carne e sangue de Jesus.  


Vocês têm que saber que são os seres substanciais que podem realizar tudo isto, no tempo presente.  


Têm de compreender que só podem permanecer como o terceiro Israel, quando se tornarem os 


companheiros na posição de objecto, que possuam o coração agonizado e desesperado de Jesus 


Cristo.  Com tal coração, Jesus ofereceu-se como sacrifício para criar o segundo Israel.  Por 


consequência, só quando vocês estiverem preparados para fazer o mesmo, poderão tornar-se os 


antepassados do terceiro Israel e os filhos originais do Reino do Céu na terra, o Jardim do Éden.  (3-


313, 26.1.1958) 







 
As famílias abençoadas da Igreja da Unificação não estão na posição do velho Israel, ansiando e 


esperando pelo Messias, através do Judaísmo, mas numa posição um degrau mais elevado, porque já 


receberam o Messias e formaram uma nova tribo.  (35-299, 30.10.1970) 


 


Quando consideramos a Coreia, podemos dizer que as pessoas que não crêem em Deus 


correspondem ao primeiro Israel, os membros das igrejas existentes correspondem ao segundo Israel, 


e a Igreja da Unificação corresponde ao terceiro Israel.  Por esta razão, Satanás está a atacar o centro 


desta providência.  (19-268, 20.2.1968) 


 


1.3. A entrada no Terceiro Israel é feita através da Bênção 


 


Abraão formou Israel através da oferenda de sacrifícios, mas a Igreja da Unificação está a formar 


Israel através da Bênção.  Por conseguinte, a entrada no terceiro Israel só é possível através da 


Bênção.  (158-258, 29.doze.1967) 


 


A Igreja da Unificação está a estabelecer o padrão absoluto que Adão e Jesus falharam em 


estabelecer, devido à interferência de Satanás.  A Cerimónia do Casamento Sagrado começou 


primeiro em mil, novecentos e sessenta, pelo estabelecimento da minha família.  A partir daí, 


tivemos de formar o domínio da tribo, para além do domínio da família.  Para formar o domínio da 


família, devíamos permanecer na posição dos apóstolos que se uniram completamente com Jesus.  


Se Jesus tivesse formado uma família, pelo estabelecimento de um padrão relacional com os seus 


apóstolos, os apóstolos, por sua vez, poderiam estabelecer um padrão relacional com Jesus e formar 


as suas próprias famílias.  Deste modo, um novo domínio de tribo teria sido formado no Judaísmo.  


(55-147, 7.5.1972) 


 


Se Jesus tivesse realizado a Cerimónia do Casamento Sagrado, os doze apóstolos teriam tido que 


unir-se completamente com a família de Jesus, antes de realizarem o seu próprio casamento sagrado.  


Então, teriam recebido a Bênção, centrados na família de Jesus, e estabelecido o domínio vitorioso 


que Satanás não podia invadir, tanto espiritual como fisicamente.   


Hoje, a nova tribo formada através da Bênção é completamente diferente da esfera dos filhos 


adoptivos, que foram restaurados do estado da Queda.  A formação desta nova tribo significa que, 


pela primeira vez, a esfera da tribo estabelecida pelo Filho de Deus, apareceu aqui na terra.  (55-147, 


7.5.19setenta e dois) 


 


O Cristianismo falhou em permanecer na posição da perfeição física e espiritual.  Por outras palavras, 


só realizou a esfera do segundo Israel espiritualmente, mas não fisicamente.  Como consequência, 


também temos de realizar o padrão substancial.  O dia em que realizamos este padrão substancial, é 


o dia da Segunda Vinda.  Os Cristãos, que têm esperado e ansiado por este dia, até agora, têm de 


receber o Senhor na Segunda Vinda, na fundação espiritual do segundo Israel, e estabelecer a esfera 


mundial do povo escolhido do terceiro Israel.  (16-223, 19.6.1966) 


 


Embora Jesus fosse vitorioso espiritualmente, falhou em estabelecer o domínio de Israel na terra.  O 


Senhor, no seu Segundo Advento, vem para estabelecer na terra esse domínio espiritual vitorioso de 


Israel.   Isto tem de começar com um indivíduo na terra.  (19-317, 29.3.1968) 


 


Quando vocês olham para o mundo hoje, vêem que se está a arruinar, tal como as nações de há dois 


mil anos.  Mesmo sob tais circunstâncias, Deus está a levar a cabo a Sua providência, com a Coreia 


na posição de Israel e os E.U.A. na posição de Roma.  Quando estas duas nações se unirem numa só, 


a fundação na qual todo o mundo se pode unir, pode ser realizada.  A fundação do Reino do Céu na 


terra só pode ser realizada através da absorção do mundo comunista, na fundação espiritual mundial 


do Cristianismo.   







Por essa razão, a Segunda Vinda tem a responsabilidade de unir num só o mundo comunista e o 
mundo democrático.  Que ponto atingimos?  Já realizámos a fundação mundial. A Igreja da 


Unificação estabeleceu a fundação da perfeição aos níveis individual, familiar, tribal, racial, nacional 


e mundial.  Assim, as cinco raças do mundo uniram-se como uma grande família.  O povo do 


terceiro Israel são as pessoas que podem possuir o reino de Deus na terra e no mundo espiritual, na 


fundação de um mundo unido.  Deste modo, tornámo-nos o povo do terceiro Israel.  (92-202, 


10.4.1977) 


 


O terceiro Israel é constituído pelas pessoas que herdaram o coração de Deus.  A fundação de 


substância do coração tem de ser espalhada no resto do mundo pelo Senhor, na sua Segunda Vinda, e, 


através dessa fundação, o mundo tem de ser restaurado por indemnização.  Deste modo, o padrão 


restaurado da família tem de ser estabelecido.  (55-146, 7.5.19setenta e dois) 


 


Jesus devia ter-se tornado o Verdadeiro Pai da humanidade.  Contudo, o facto que Jesus, que veio 


como o verdadeiro pai, foi atacado por Satanás, significa que toda a humanidade, que devia ser 


renascida através de Verdadeiros Pais, também foi atacada por Satanás.  Como os Pais foram 


atacados, nenhum dos seus descendentes pode ir para além do padrão dos pais.  Portanto, as pessoas 


que não puderam começar as suas vidas pensando só na Vontade de Deus, reuniram-se debaixo da 


cruz de Jesus, e essas pessoas são os Cristãos de hoje, espalhados pelo mundo.  (55-146, 


7.5.19setenta e dois) 


 


2. História das Famílias Abençoadas 


 


2.1. História dos trinta e seis, setenta e dois, e cento e vinte e quatro casais 


 


O trabalho do Céu é o movimento para formar um povo a partir de uma tribo.  A formação da tribo 


começou depois de mil novecentos e sessenta, o ano no qual se realizou a Cerimónia da Bênção do 


Casamento Sagrado do Rev. Moon, o fundador da Igreja da Unificação.  A Bênção dos trinta e seis e 


setenta e dois casais veio a seguir.  Os trinta e seis casais representam a conclusão da restauração dos 


antepassados do povo de Israel, a história do Judaísmo.  Por outras palavras, através deles, os 


representantes dos antepassados foram estabelecidos.  Permanecendo nesta fundação, no estágio de 


formação, estão os setenta e dois casais. 


Então, quem são os setenta e dois casais?  Numericamente, eles são o dobro dos trinta e seis casais.  


Nas famílias abençoadas, o maior problema reside no conflito entre as famílias Caim e Abel. As 


famílias dos filhos, as famílias do primeiro e do segundo filho não se uniram numa só, com base na 


família dos pais.  Caim permaneceu sempre na posição de atacar Abel, e, devido a isto, eles foram 


incapazes de se unir num só.  Assim, do ponto de vista simbólico, pode dizer-se que os setenta e dois 


casais foram os casais estabelecidos para cumprir a condição de indemnização desta desunião.  (110-


120, 10.11.1980) 


 


No nível horizontal, os setenta e dois casais representam os setenta e dois discípulos dos doze 


apóstolos do tempo de Jesus. Quando os consideramos verticalmente, centrados nos trinta e seis 


casais, eles correspondem às famílias de Caim e Abel, com os trinta e seis casais como a família de 


Adão.  Até agora, todos os antepassados que influenciaram, de um ou outro modo, a era em que 


viveram, falharam no seu trabalho para a providência de unir Caim e Abel.  Como a fundação na 


qual Caim e Abel se podiam unir não foi estabelecida, o mundo da Queda continuou sem parar.  Por 


consequência, centrados nos trinta e seis casais, os setenta e dois casais foram abençoados para que 


uma família ancestral que ligasse as famílias de Caim e Abel pudesse ser estabelecida.  (110-120, 


10.11.1980) 


 


Quem são os cento e vinte discípulos?  Pode dizer-se que os cento e vinte discípulos, escolhidos 


depois de Jesus ter ascendido ao Céu, são o modelo representando a nação mundial, com os doze 


apóstolos como modelo tribal, e os setenta e dois discípulos como o modelo racial.  Por esta razão, a 







Igreja da Unificação afirma que, a não ser que o Senhor, que vem para restaurar tudo isto por 
indemnização, liberte o mundo, o mundo perecerá.  É por isso que eu estabeleci os trinta e seis, e os 


setenta e dois casais, e através da unidade destes casais, o centro de uma nova pôde ser estabelecido.  


(110-120, 10.11.1980) 


 


Os trinta e seis casais representam os antepassados que viveram durante os dois mil anos, desde 


tempo de Adão até ao tempo de Abraão.  É por isso que os trinta e seis casais têm de ser colocados 


perante Caim e Abel.  Os setenta e dois casais foram assim abençoados para ocupar estas posições.  


Os cento e vinte casais foram estabelecidos para indemnizar todos as instâncias do número doze.  


Dos cento e vinte e quatro casais, quatro casais já tinham casado previamente, fora da igreja.  A sua 


Bênção foi realizada, deste modo, para restaurar simultaneamente as posições das famílias caída e da 


família que Jesus tentou estabelecer.  (17-216, 1.1.1976) 


 


Eu abençoei estes três casais centrado na minha família, e, com base nestes três casais, abençoei 


trinta e seis, setenta e dois, e cento e vinte casais.  Abençoei estes casais depois de passar por muitas 


lutas ao nível mundial.  Estes casais representam os três apóstolos principais, os doze apóstolos, os 


setenta discípulos, e cento e vinte discípulos que seguiram Jesus.  Tal como Jesus se tornou o líder 


vitorioso em nome de seu pai, na posição do Filho de Deus, todos vocês têm de cumprir a vossa 


responsabilidade, na posição do filho.  (22-163, 2.2.1969) 


 


De agora em diante, o maior problema serão as famílias abençoadas.  Os três primeiros casais 


representam as famílias de Adão, Noé e Jacob.  Quem são os trinta e seis casais?  São os casais 


representativos que devem indemnizar todas as condições históricas de indemnização.  É assim. 


Então, quem são os trinta e seis casais?  Em cada era da história, todas as famílias foram incapazes 


de cumprir a Vontade e de formar famílias, e, assim, as condições necessárias para indemnizar isto, 


têm sido herdadas de geração em geração.  Portanto, os trinta e seis casais foram abençoados para 


actuar como escudos protectores das famílias na terra nesta era.  Por outras palavras, eles são os 


casais representativos que podem liquidar as condições de indemnização transmitidas através da 


história.   


Quem são os setenta e dois, e os cento e vinte casais?  Os trinta e seis casais são os casais 


representativos da história, e, assim, representam tudo o que aconteceu no passado, até agora.  Com 


base nestes casais, os setenta e dois, e cento e vinte casais foram estabelecidos como representativos 


do presente.  Se os trinta e seis casais são os casais que devem cumprir as condições de 


indemnização, ao nível de família, herdadas desde o passado até agora, os setenta e dois, e cento e 


vinte casais são aqueles que podem cumprir esta condição no presente.  Os setenta e dois casais 


representam a tribo e a raça, e os cento e vinte casais representam o mundo.  (28-60, 3.1.1970) 


 


Da posição representando a nação e o povo, temos de passar pelo processo incansável de ter de lutar 


a batalha final decisiva, na fronteira entre a vida e a morte.  Como vocês bem sabem, com início nos 


anos sessenta, expandimo-nos dos trinta e seis casais para os setenta e dois, e cento e vinte, com base 


na minha Cerimónia do Casamento Sagrado.   


Com base nos três casais, seleccionei os trinta e seis casais como representativos dos antepassados 


das três eras, uma para cada grupo de doze.  Eles representam as Eras do Antigo Testamento, Novo 


Testamento e Testamento Completo.   O número doze não pode representar só a fundação horizontal.  


Da posição vertical, os trinta e seis casais também precisam estabelecer a fundação que liga a terra 


com o mundo espiritual.  A Bênção foi, portanto, expandida até aos setenta e dois, e cento e vinte 


casais, com base nos trinta e seis casais, os quais são a fundação sobre a qual os antepassados 


puderam descer à terra.  Também se pode dizer que os setenta e dois casais são as figuras centrais 


estabelecidas para representar o Céu, pela formação de uma raça, a partir de uma tribo.  (100-171, 


14.10.1978) 


 


Tal como Moisés estabeleceu a fundação a partir da qual ele podia conduzir o seu povo, centrado nos 


setenta e dois anciãos, a Igreja da Unificação tem de se expandir do domínio do clã até ao da raça.  O 







que torna isto possível é a família.  A providência divina é sempre realizada com base na família.  
Por essa razão, os casamentos em massa da Igreja da Unificação não são realizados para resolver 


problemas de casamento de indivíduos independentes. 


As famílias abençoadas têm de destruir tudo o que está em conflito com o Céu, e que foi herdado de 


numerosos antepassados, raças e nações da história passada.  Para poderem fazer isso, têm de formar 


um grupo, uma equipa que carregue o fardo da sua missão na era em que estamos a viver.  Os cento 


e vinte casais, têm de unir-se e formar uma equipa, e o mesmo acontece com os 430 casais.  Vocês 


têm de compreender que os casais abençoados na Cerimónia do Casamento Sagrado, fizeram a sua 


entrada como os casais centrais ressuscitados que indemnizaram as falhas de todos os casais na 


história, com base nos seus casamentos.  (100-171, 14.10.1978) 


 


Tudo teria sido restaurado se Caim e Abel se tivessem unido, com base nos seus antepassados.  Não 


é verdade?  A finalidade da restauração não é só uma nação isolada.  É o mundo.  Não é suficiente 


restaurar a nação.  O mundo tem de ser restaurado.  Quem eram os cento e vinte discípulos reunidos 


no sótão de Marcos, no dia de Pentecostes, quando Jesus ascendeu ao Céu? Eram os representativos 


da nação mundial.  Os setenta e dois casais tornam-se a fundação para a raça, e a partir daí uma 


nação global pode ser estabelecida.  Isso significa que a fundação estabelecida centrada nas doze 


tribos e setenta e dois discípulos, se pode tornar o centro duma nação, mas não o centro do mundo.  


(84-144, 22.2.1976) 


 


Com base na fundação dos setenta e dois discípulos, que estavam ao nível nacional, se os cento e 


vinte discípulos, que representavam as nações do mundo, se tivessem unido, Jesus teria cumprido a 


Vontade de Deus na terra.  Isto é o ponto de vista providencial e, assim, é a missão da Igreja da 


Unificação tomar responsabilidade pela restauração deste objectivo, através de indemnização.  É a 


responsabilidade da Igreja da Unificação e, ao mesmo tempo, a responsabilidade das famílias 


abençoadas da Igreja da Unificação.   


Então que deviam estas famílias fazer?  Com base nos trinta e seis casais, os setenta e dois, e cento e 


vinte casais têm de unir-se completamente. Os cento e vinte casais, que representam o mundo, 


correspondem ao estágio de formação, os setenta e dois casais correspondem ao estágio de 


crescimento, e os trinta e seis casais correspondem à perfeição, porque são os antepassados.  É sob 


esta perspectiva que os devíamos considerar.  Depois da Bênção dos cento e vinte casais, eu pude, 


então, designar lugares sagrados através do mundo, em mil, novecentos e sessenta e cinco.   


Porque fiz isso?  Estabeleci os trinta e seis casais, centrado na vontade de Deus.  Em seguida 


estabeleci os setenta e dois casais, e, desse modo, criei a fundação para a raça, e, finalmente, 


estabeleci a fundação através dos cento e vinte casais, representando o mundo como uma nação.  Por 


essa razão, o tempo chegou agora para governar o mundo.  Como entrámos na era na qual posso 


realizar este trabalho, designei cento e vinte lugares sagrados em quarenta nações à volta do mundo.  


Através disto, os trinta e seis casais, como os antepassados, foram restaurados pela vontade de Deus; 


os setenta e dois casais, representando Caim e Abel, e os cento e vinte casais, como os 


representativos do mundo, foram todos restaurados.  Assim, o tempo chegou para restaurar o 


território da nação global.   


Como restaurámos as pessoas e a terra, na era da providência de Deus, podemos entrar na era 


mundial.  Tudo isto deve acontecer depois da designação dos lugares sagrados em mil, novecentos e 


sessenta e cinco.  (84-144, 22.2.1976) 


 


No trabalho de indemnizar horizontalmente a história vertical, a fundação para a restauração, através 


de indemnização, tinha de ser estabelecida primeiro, e essa foi a razão para estabelecer os trinta e 


seis, setenta e dois e cento e vinte casais.  Destes casais, os trinta e seis casais são a miniatura das 


trinta e seis gerações verticais de antepassados.  Os setenta e dois casais representam a próxima 


geração, uma geração separada dos trinta e seis casais, por outras palavras, Caim e Abel.  Finalmente, 


os cento e vinte casais representam cento e vinte nações do mundo.  O seu número devia ser 


exactamente o mesmo que o número das nações membros da ONU, que era cento e vinte.  E assim 


foi na realidade.  (34-103, 29.8.1970) 







 
Os trinta e seis casais representam os antepassados ressuscitados da humanidade caída, os setenta e 


dois casais, os filhos e filhas, ressuscitados, dos antepassados, e os cento e vinte casais, as pessoas 


ressuscitadas do mundo.  Portanto conclui-se que se todos estes casais se unirem, a família, filhos e 


filhas e o mundo serão unidos. É por isso que eu estou pronto a tomar responsabilidade por todos os 


casais até aos cento e vinte. 


De agora em diante, o vosso modo de pensar devia ser o mesmo que o meu.  Para restaurar o mundo, 


temos primeiro de restaurar uma nação, e para restaurar uma nação, temos de mobilizar os nossos 


clãs, no meu caso, o clã Moon.  Temos de salvar o povo da Coreia pela mobilização de cada uma das 


nossas tribos.  Vocês deviam ter este ponto de vista em mente.  (82-245, 30.1.1976) 


 


O Senhor, na sua Segunda Vinda, tem de restaurar por indemnização a posição da família de Adão.  


Portanto, ele tem de procurar as famílias que possam representar as famílias de Adão, Noé e Abraão, 


e estabelecê-las como os antepassados.  Para isso, ele tem de encontrar primeiro doze casais, que 


representem a família de Adão, doze casais que representem a família de Noé, e doze casais que 


representem a família de Abraão, deste modo estabelecendo a fundação vertical em nome dos 


antepassados.  É por isso que estabeleci os trinta e seis casais.  Procurei e estabeleci os setenta e dois 


casais para representarem Caim e Abel, centrados nos antepassados representados pelos trinta e seis 


casais.   Os cento e vinte casais simbolizam os líderes de cento e vinte nações do mundo.  (22-215, 


6.2.1969) 


 


Os cento e vinte discípulos de Jesus representam o mundo.  Jesus tentou começar a sua missão 


mundial, centrado nos cento e vinte discípulos, mas isto não foi cumprido nessa altura.  Todavia, nós 


não podemos falhar.  No caminho da restauração do mundo, temos de estabelecer os nossos 


descendentes em estágios, para actuar como pontes ligando-nos ao caminho.  Ao fazer isto, não 


posso seleccionar quaisquer pessoas para serem descendentes, mas tenho de as seleccionar 


cuidadosamente, porque elas estarão na posição de representar o mundo.  Como podem os 


descendentes ser estabelecidos?  Através da Cerimónia do Casamento Sagrado dos trinta e seis, 


setenta e dois, e cento e vinte e quatro casais na Igreja da Unificação. (34-262, 13.9.1970) 


 


Então, qual é a responsabilidade dos trinta e seis casais?  É formar um escudo protector contra a 


acusação resultante de todos os erros da história passada até agora. Por outras palavras, eles têm de 


tornar-se a barreira perfeita que possa bloquear Satanás completamente.  É por isso que estas 


famílias deviam estabelecer novas tradições e ideologia, completamente separadas de Satanás.   


Com base nestas famílias, os setenta e dois, e cento e vinte casais têm de expandir-se.  Considerando 


tudo isto, vocês deviam compreender quão importante é a responsabilidade dos trinta e seis casais.  


(28-60, 3.1.1970) 


 


A Bênção dos trinta e seis, e setenta e dois casais foi realizada dentro da nossa igreja.  Essa é a 


diferença.  Realizar a Bênção na nossa igreja é o mesmo que estabelecer a fundação na qual uma 


nação possa ser estabelecida. Isto está na base do Cristianismo e do Judaísmo.  Deste modo, 


pudemos estabelecer uma fundação interna.  Em seguida, para estabelecer a fundação externa e fazer 


contacto com o domínio histórico da cultura mundial cristã, expandimos as actividades mundiais, 


com base nos cento e vinte e quatro casais.   


Na altura da Bênção dos cento e vinte e quatro casais, o número de nações membros da ONU devia 


também ter sido cento e vinte e quatro, e, surpreendentemente, foi isso que aconteceu.  O número 


dos casais correspondeu ao número das nações.  O que isto significa é que, para a nação da Coreia, 


que representa o mundo, a Bênção dos cento e vinte e quatro casais estabeleceu a condição, ao nível 


mundial, para estabelecer o factor primário interno de indemnização.   


Então, o que é a Bênção?  É a consolidação de famílias do lado de Deus, começando pelos três 


casais e expandindo-se aos trinta e seis, setenta e dois, cento e vinte e quatro, e assim sucessivamente, 


com base na minha família.  Deste modo, pode ser estabelecida a condição mundial de indemnização.  


(110-123, 11.10.1980) 







 
Quando consideramos hoje a Igreja da Unificação, qual é a responsabilidade dos trinta e seis, setenta 


e dois, e cento e vinte e quatro casais que receberam a Bênção nos três anos a partir de mil, 


novecentos e sessenta?  Estes casais têm de completar a missão de cumprir os requisitos prévios 


externos necessários para formar uma barreira protectora, algo que Jesus falhou em realizar durante 


o seu tempo na terra.  Deste modo, eles têm de representar o mundo, a nação, a raça, tribo, e família, 


tanto externa como internamente, e ligar comigo todas estas condições de indemnização do padrão 


objectivo.  Esta é a responsabilidade que têm de cumprir.  Vocês têm de compreender que o 


cumprimento da missão de barreira protectora, é a responsabilidade dos casais que receberam a 


Bênção durante os três anos a partir de mil, novecentos e sessenta.  (25-22, 21.9.1969) 


 


2.2. Os quatrocentos e trinta casais representam a nação 


 


Depois da Bênção dos lugares sagrados, realizei a Bênção dos quatrocentos e trinta casais.  Este 


número corresponde aos quatrocentos anos de escravatura dos israelitas no Egipto, e também aos 


quatro mil e trezentos anos de história da Coreia.  Esta Bênção significa o começo de uma nova 


história.  Além disso, os quatrocentos e trinta casais também representam todas as famílias no 


mundo.  Depois, enquanto estava na minha segunda viagem à volta do mundo, abençoei quarenta e 


três casais nos EUA, Europa e Japão.  Pude então ligar estes quarenta e três casais aos quatrocentos e 


trinta casais ao nível mundial.  Deste modo, pude ligar ao mundo, a fundação vitoriosa que tinha 


estabelecido na Coreia.   


Através de tudo isto, não só os membros da Igreja da Unificação, mas todas as famílias no mundo, 


podiam agora permanecer na posição na qual podiam receber fortuna celestial imediatamente.  É por 


isso que as portas do Céu estão abertas a todas as famílias na terra.  (52-131, 26.12.1971) 


 


Quem são os quatrocentos e trinta casais?  Eles correspondem exactamente aos quatro mil e 


trezentos anos de história da Coreia.  Depois de quatrocentos e trinta anos, os Israelitas puderam 


fugir, centrados nas quatro gerações que viviam nessa altura.  Os quatrocentos e trinta casais são 


casais representativos que, do mesmo modo que os israelitas, causam um novo começo baseado na 


fundação na terra do número quarenta e três, depois de quatro mil e trezentos anos de história, e 


expandem as bases nas quais a nação e a raça podem ser estabelecidas de acordo com a Vontade de 


Deus.  Considerando o número quarenta e três, quando se soma quatro e três obtém-se sete, e quando 


se multiplicam os dois, obtém-se doze.  Os quatrocentos e trinta casais foram, assim, abençoados na 


Coreia, de acordo com este princípio. 


Deste modo, tal como os Israelitas foram libertados depois de quatrocentos e trinta anos e 


começaram o êxodo, os membros da Igreja da Unificação também partiram para diferentes partes da 


nação.  É por isso que pessoas da província de Jeolla se deslocaram para a província de Gangwon, as 


pessoas de Gangwon deslocaram-se para Jeolla, e assim uma grande mobilização começou, através 


da qual pessoas de províncias trocaram de lugar.  (58-59, 6.6.1972) 


 


O facto que eu abençoei cento e trinta casais no ano marcou mil e trezentos anos de história da 


Coreia.  Isto significa que, como a fundação vitoriosa estabelecida por uma denominação religiosa é 


só equivalente à vitória ao nível tribal, que é insuficiente, então, um portão comum tinha de ser 


aberto para todas as tribos do mundo.  


É por isso que pessoas com o sobrenome Lee podem também gozar de benefícios nacionais e 


mundiais, de acordo com a Vontade de Deus. Os quatrocentos e trinta casais foram abençoados para 


estabelecer uma fundação, sobre a qual qualquer clã, o clã Kim ou Park, podia receber bênçãos de 


Deus. (84-146, 22.2.1976) 


 


Como eu tornei possível a Bênção dos quatrocentos e trinta casais, qualquer cidadão da Coreia está 


agora a viver na esfera da boa sorte, na qual toda a gente pode ser ligada à vontade da providência 


divina.  Por essa razão, podemos seguramente concluir que a Coreia nunca se poderá arruinar.  Esta é 


a conclusão.  Entrámos em tal era na história.  (84-146, 22.2.1976) 







 
Entrámos na era mundial a partir do ano mil novecentos e sessenta e oito.  Não instituímos o Dia de 


Deus nesse ano?  No ano em que instituímos o Dia de Deus, eu conduzi a Bênção dos quatrocentos e 


trinta casais.  Não é verdade?  Estamos agora a viver na era mundial.  Estamos ligados 


mundialmente.  Depois disso, precisava ligar o que tinha começado na Coreia ao resto do mundo, em 


mil novecentos e sessenta e nove, e assim, seleccionei e abençoei quarenta e três casais espalhados 


pelo mundo, na posição dos quatrocentos e trinta casais. Porquê?  Através deste acto, pude ligar ao 


mundo, a boa sorte que tinha preparado na Coreia.  (84-146, 22.2.1976) 


 


A nação da Coreia representa o mundo, e assim, precisamos de transcender todas as tribos nesta 


nação.  Ao fazer isso, não estou a colocar a tribo Moon antes das outras.  Eu devia abrir os portões 


através dos quais todas as tribos nesta nação, independentemente do seu sobrenome, podem entrar 


livremente em contacto com Deus.   


Os casamentos em massa da Igreja da Unificação, não são realizados para solucionar problemas 


individuais de casamento.  As famílias abençoadas têm de destruir tudo, dos numerosos 


antepassados, raças e nações na história passada, até agora, que estava em conflito com o Céu.  Para 


poderem fazer isso, têm de formar um grupo, uma equipa que carregue o fardo da sua missão na era 


em que estão a viver. 


Os trinta e seis casais têm de se unir para formar um grupo, e os quatrocentos e trinta casais também 


têm de formar um grupo. Vocês têm de compreender que os casais abençoados na Cerimónia do 


Casamento Sagrado, fizeram a sua entrada como os casais centrais ressuscitados que indemnizaram 


as falhas de todos os casais na história. 


Por essa razão, as Cerimónias de Casamento Sagrado da Igreja da Unificação têm tal significado.  


Com base nos quatrocentos e trinta casais, o mundo pôde ser ligado, e através disto, a Igreja da 


Unificação pôde expandir-se, horizontalmente, para a esfera da cidadania global.  Compreendem?  


Não se trata só do povo coreano.  O facto que eu liguei os quatrocentos e trinta casais aos quarenta e 


três casais, na fundação da família no estágio mundial, significa o nascimento de uma nova raça 


transcendendo etnia e nacionalidade. É este o meu ponto de vista.   (100-171, 14.10.1978) 


 


Como tinha de estabelecer a fundação mundial, depois de abençoar os quatrocentos e trinta casais, 


conduzi um casamento internacional de pessoas de dez nações diferentes.  Devia a Coreia ser 


excluída de tal acontecimento?  Então é ou não uma honra para um estrangeiro encontrar uma 


mulher coreana?  E é ou não uma honra para uma estrangeira encontrar um homem coreano?   


Considerando tudo isto, uma nação que honra todas as pessoas no mundo devia prosperar ou perecer?  


É por isso que os homens deviam escolher esposas para além de fronteiras nacionais, para que as 


esposas os possam honrar, e as mulheres também deviam escolher maridos de outras nações, para 


que os maridos as possam honrar.  (26-201, 25.10.1969) 


 


O facto que eu abençoei os quatrocentos e trinta casais, significa que foi aberto o caminho através do 


qual podemos levar a cabo a missão ao nível mundial.  Depois de atingirem esse objectivo ao nível 


mundial, vocês podem então estar na posição de se tornar Messias ao nível tribal.  Como famílias 


abençoadas, vocês não estão na mesma posição que o Jesus crucificado, porque receberam a Bênção.   


Estão na posição de Jesus no Segundo Advento, que veio para restaurar a sua tribo.  A Bênção dos 


quatrocentos e trinta, e setecentos e setenta e sete casais, significa que estabelecemos, com sucesso, a 


fundação de Jesus.  (52-193, 29.12.1971) 


 


O ano de mil novecentos e sessenta foi um tempo muito perigoso, tão perigoso como o tempo de 


Jesus, quando judeus, a nação de Israel, e Roma se uniram para se opor a ele, e finalmente 


conseguiram crucificá-lo.  Mesmo assim, eu realizei a Cerimónia do Casamento Sagrado sob tais 


circunstâncias. 


Foi assim que eu tirei os trinta e seis casais das garras de Satanás.  Deste modo, começando com os 


trinta e seis casais e expandindo-nos para os setenta e dois, cento e vinte, e quatrocentos e trinta 







casais, criámos criticismo na sociedade, mas, em vez de ser excluídos, puxámos a sociedade para 
fora. Foi assim que crescemos  (161-72, 2.1.1987) 


 


2.3. História dos setecentos e setenta e sete, mil e oitocentos, seis mil, e seis mil e quinhentos 


casais 


 


É esta a história das cerimónias de casamento sagrado na nossa igreja.  Elas começaram com os três 


casais, em seguida, os setenta e dois casais, depois, os cento e vinte e quatro casais, quatrocentos e 


trinta casais, setecentos e setenta e sete, e que veio a seguir?  Os mil e oitocentos casais.  Esta última 


Bênção foi a oitava.  Foi deste modo que progredimos.  Isto envolve todo o mundo.  E assim, 


estamos agora a viver numa era em que os portões se abriram, de modo que qualquer nação do 


mundo pode entrar no domínio da Bênção de Deus.  É por isso que eu abençoei toda a gente, tendo 


os EUA, Alemanha e Japão como nações hospedeiras.  E essa foi também a razão porque escolhi 


missionários destas nações.   


Com base nesta fundação, foi possível conduzir a Bênção dos setecentos e setenta e sete casais.  Este 


número contem três vezes o número sete, e assim, é o número final.  É o número final no domínio da 


providência divina, ao nível nacional.  Deste modo, através da Bênção dos setecentos e setenta e sete 


casais, em mil novecentos e setenta, o tempo tinha chegado, finalmente, para qualquer nação poder 


entrar no domínio da providência divina.  Do mesmo modo que é necessário aperfeiçoar o ideal do 


casal para entrar no Reino do Céu na terra, a cerimónia da Bênção dos setecentos e setenta e sete 


casais, conferiu a qualquer tribo e clã no mundo, o direito de entrar neste domínio da providência 


divina.  É necessário compreender isto.  Por essa razão, depois de a Bênção ter sido realizada, os 


setecentos e setenta e sete casais espalharam-se por toda a Coreia, durante três anos, para a 


restauração do mundo.  Os membros japoneses tiveram de viver separados dos seus cônjuges, 


durante cinco anos.  Eles foram separados a partir de mil novecentos e setenta, e foi só em dez de 


Junho de mil novecentos e setenta e cinco, que eu dei instruções especiais para que os casais 


começassem, finalmente, a viver juntos.  Porquê?  Para estabelecer uma fundação para a providência 


mundial.  (84-148, 22.2.1976) 


 


Porque devia a Igreja da Unificação ser oposta pelos pais e irmãos dos membros?  Porque devia o 


caminho que o Rev. Moon e a Igreja da Unificação estão a seguir, ser assim?  Esta é a questão: 


porque devia o caminho ser assim?  Este caminho é o caminho verdadeiro ou o caminho falso?   


Portanto, o Céu e o mundo satânico serão divididos.  Deste modo, a fundação foi estabelecida na 


Coreia através da Bênção dos trinta e seis casais, setenta e dois casais, e cento e vinte e quatro casais, 


e a fundação mundial foi estabelecida através da Bênção dos quatrocentos e trinta casais, setecentos 


e setenta e sete casais, e mil e oitocentos casais.  (86-239, 1.4.1976) 


 


Vocês (quatrocentos e trinta casais) receberam a Bênção no domínio da minha tribo.  Com base nisto, 


os setecentos e setenta e sete casais, e os mil e oitocentos casais foram ligados, e representam 


respectivamente o nível nacional e o nível mundial.  Os setecentos e setenta e sete casais 


representam a perfeição do número sete.  Todos os descendentes de Adão e Eva amadureceram 


através das suas famílias, passaram pelo processo dos três estágios de formação, crescimento e 


perfeição, perfazendo o número vinte e um (três vezes sete), e estão agora espalhados pelo mundo.   


Assim, os setecentos e setenta e sete casais podem ser considerados como representativos de todos 


os estágios ao nível mundial. Por essa razão, foram ligados aos vinte e um níveis do mundo.  (141-


209, 22.2.1986) 


 


Pela instituição do Dia de Deus, a fundação foi estabelecida na qual Deus pode finalmente interferir 


com e dominar tudo o que se passa na terra, e assim, a partir de mil novecentos e sessenta e oito, 


entrámos na era da confrontação de família com família e tribo com tribo.  Assim, eu ordenei que os 


setecentos e setenta e sete casais, abençoados em mil novecentos e setenta, percorressem também o 


curso de três anos.  Que é este curso de três anos?  É o período no qual famílias de todo o mundo 


vêm para a Coreia, se unem com as famílias na Coreia, e estabelecem a condição de expandir o 







nosso domínio nacional e mundial.  Pelo estabelecimento desta fundação, eu pude iniciar, no ano de 
mil novecentos e setenta, a fundação de indemnização da família e da tribo, através do curso de três 


anos que começou em mil novecentos e setenta e durou até mil novecentos e setenta e dois.   


Para isso, destruí imediatamente todos os planos preparados pelas famílias que tinham sido 


abençoadas até essa altura; isto é,  os trinta e seis, setenta e dois, cento e vinte, quatrocentos e trinta, 


e setecentos e setenta e sete casais, que tinham assegurado a sua subsistência e tinham filhos, de 


acordo com as suas circunstâncias de família.  Separei todas estas famílias e enviei-as em diferentes 


direcções, para o Sul e para o Norte.  Por outras palavras, ofereci estas famílias como sacrifício, 


fazendo-as percorrer o curso nacional de indemnização de três anos, de modo a salvar as tribos e 


povo desta nação.  (143-180, 18.3.1986) 


 


Para realizar o curso de três anos um ataque global tornou-se necessário.   O que aconteceu a seguir, 


depois da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, só pode ser descrito como uma ofensiva 


global centrada na Coreia.  Assim, no curso de três anos, todos os nossos casais abençoados foram 


mobilizados.  Mobilizámos os setecentos e setenta e sete casais nessa altura?  Mobilizámos mesmo 


os setecentos e setenta e sete casais.  Cada um dos casais deixou os filhos em casa e saiu para servir 


os interesses da nação.  Ainda parece que foi só ontem que cada um dos casais partiu, chorando e 


prometendo que salvaria a sua nação.  Para encher o poço de sofrimento desta nação, eles puseram 


os seus filhos, embrulhados em mantas, por detrás do muro da casa dos seus pais, adversos à igreja.  


Deixaram-nos simplesmente lá e começaram este curso, sem ter nada para comer durante muitos 


dias.  (196-248, 1.1.1990) 


 


Durante os três anos, a partir de mil novecentos e setenta, mobilizámos mesmo os setecentos e 


setenta e sete casais, não é verdade?  Vocês não fizeram o mesmo?  Isto foi ao nível mundial.  


Mobilizámo-los para passar por tribulações por causa da nação, durante os três anos.  Isto significa 


que não existe família na terra, representativa da nação ou mundo, que se possa comparar com as 


famílias da Igreja da Unificação.  Todas as famílias têm de tornar-se como as famílias da Igreja da 


Unificação.  Durante estes três anos fomos grandemente criticados.  Uma vez que os seus pais eram 


adversos à igreja, os casais embrulharam os seus bebés em cobertores e deixaram-nos, à noite, à 


porta da casa dos seus pais, antes de partirem.  Porque tiveram de fazer isso?  Porque tiveram de 


estabelecer a condição que amavam a sua nação mais que os seus próprios filhos e filhas.   


Para isso, alguns deles deixaram mesmo os seus filhos em orfanatos.  Alguns maridos separaram-se 


das suas mulheres.  Depois de os abençoar, em vez de os deixar viver felizes para sempre, eu forcei-


os a deitar fora os poucos utensílios que tinham em casa, panelas, frigideiras e coisas semelhantes, e 


obriguei-os a sair de suas próprias casas.  Fiz tudo isto, para que as famílias abençoadas da Igreja da 


Unificação, de vários clãs, pudessem sair para a nação, como representantes dos seus clãs, e os 


restaurassem por indemnização. 


Primeiro recebemos oposição ao nível nacional, mas, finalmente, as circunstâncias eram tais que 


ouvimos as mesmas pessoas que se nos opuseram a princípio, dizer: “Se quisermos defender-nos 


contra Kim Il Sung e salvar a nossa nação, temos de nos tornar como os membros da Igreja da 


Unificação”.   Mostrámos um exemplo para os outros, ensinando-lhes que, se quiserem salvar a 


nação, têm de fazer o mesmo que nós, e servir a nação, abandonando as suas mulheres e filhos.  No 


fim dos três anos, as pessoas que primeiro se nos opuseram, deram-nos as boas-vindas.  O facto que 


nos deram as boas vindas, significou a restauração da relação entre Caim e Abel.  (198-328, 


11.2.1990) 


 


Eu mobilizei mesmo os setecentos e setenta e sete casais.  Eles partiram de acordo com a ordem de 


mobilização, deixando por detrás as suas casas e mesmo os seus filhos como órfãos.  Este foi o 


período de indemnização, limpando tudo na nação, para sair para o mundo.  Como não havia outra 


solução excepto estabelecer um período de separação, através do curso de três anos, os casais, com 


base nas suas famílias, tiveram de cumprir os seus deveres de lealdade e patriotismo para com a 


Coreia na posição de proteger a nação de uma invasão planeada por Kim Il-sung.  Este foi o período 







no qual as famílias abençoadas tiveram de agir como famílias patrióticas exemplares.  (264-61, 
9.10.1994) 


 


O ano de mil novecentos e setenta marcou o começo de uma grande mobilização.  Assim, famílias 


abençoadas de mais de dez nações no mundo foram chamadas à Coreia, de modo a restaurar Canaã. 


Elas foram chamadas à Coreia, e uniram-se completamente aqui.  Vocês devem saber que isto 


aconteceu depois da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais.  Não foi essa Bênção realizada em 


mil novecentos e setenta?  A tribo da Unificação espalhada por todo o mundo e representando dez 


nações, veio participar para estabelecer tal fundação.  Indo para além do número nove, que significa 


a formação, crescimento e aperfeiçoamento, o número dez é o número de Deus, e também 


corresponde ao número doze.  Por conseguinte, as dez nações têm de estar ligadas providencialmente.  


(69-237, 1.1.1974) 


 


Os trinta e seis casais representam os doze apóstolos, e os setenta e dois casais estão na mesma 


posição que os setenta discípulos.   Não é verdade que Jesus teve setenta discípulos?  Em seguida, os 


cento e vinte e quatro casais estão numa posição semelhante aos cento e vinte discípulos, seguidos 


pelos quatrocentos e trinta, e setecentos e setenta e sete casais.  Restauração por indemnização tem 


lugar nesta ordem, expandindo-se para o resto do mundo.  Deste modo, a fortuna da reunificação da 


Coreia emergirá a partir daqui, nesta fundação mundial.  Aparecerá gradualmente, à medida que o 


tempo passa.  É deste modo que o Princípio Divino trabalha.   


As mulheres da Igreja da Unificação deviam viver em circunstâncias superiores às de Kim Il Sung, 


na Coreia do Norte.  Senão, não poderão ir para o Reino do Céu.  O tempo virá em que, num futuro 


próximo, toda a gente que acreditar na Igreja da Unificação viverá em circunstâncias muito 


superiores às de Kim Il-sung, na Coreia do Norte.  O tempo também virá, num futuro não muito 


distante, em que o simples facto de vocês serem um dos setecentos e setenta e sete casais, fará com 


que sejam um convidado de honra, onde quer que visitem; serão acolhidos com música de uma 


banda militar, e as pessoas em posições elevadas na nação farão tudo ao seu alcance para vos servir.  


(58-70, 6.6.1972) 


 


Até agora tem sido realmente complicado, não é verdade?  Em primeiro lugar, vocês tiveram de 


restaurar três filhos e filhas espirituais.  Até à altura da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, 


eu insisti que os candidatos à Bênção precisavam de restaurar pelo menos três filhos e filhas 


espirituais.  Contudo, não pedi isto àqueles que receberam a Bênção a partir daí.  A restauração de 


três filhos e filhas espirituais, representa a restauração de metade do domínio de Adão.  Através 


deles, metade desse domínio pode ser restaurado.  Os três filhos e filhas espirituais também 


representam a restauração do mundo dos três anjos.   


Antes dos Verdadeiros Pais aparecerem, mesmo eu tive de orar no nome de Jesus, pois não podia 


orar no nome dos Verdadeiros Pais.  Todavia, depois de realizar a Bênção pude finalmente orar no 


nome dos Verdadeiros Pais.   (288-28, 31.10.1997) 


 


Com base nos Verdadeiros Pais, os casais foram abençoados por esta ordem: começando com os três 


casais, em seguida, os trinta e seis casais, depois os setenta e dois, cento e vinte e quatro, os 


quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e sete, e, finalmente, os mil e oitocentos.  Estes são os sete 


estágios, o número sete.  Ainda há três estágios para restaurar, cumprindo número três.  Este é 


sempre o número de santificação.  Porque tem de ser o número três?  Porque não pode haver 


harmonia numa linha recta.  Uma área só pode ser formada com o número três.  Se se deixar o 


número três assim, forma uma linha recta, e numa linha recta não há caminho de regresso.  Todavia, 


com a adição de um terceiro ponto, é formado um caminho através do qual se pode regressar.  Por 


essa razão é sempre no terceiro estágio que se pode regressar.  Depois de se subir, pode-se sempre 


voltar e regressar.  (288-28, 31.10.1997) 


 


Eu já deixei abertos os portões do Reino do Céu para todos os clãs na Coreia.  Estes portões não 


podem ser bloqueados.  Não podem ser fechados, porque o amor universal centrado em Deus, é o 







amor do todo.  Todos os portões têm de permanecer abertos.  É deste modo que podemos seguir em 
frente.  A expansão para o resto do mundo é feita a partir daí, começando com os quatrocentos e 


trinta casais, e, em seguida, os setecentos e setenta e sete.  Através deles, podemos permanecer no 


nível mundial.  Vamos para além do nível nacional e entramos no nível mundial.  Por isso, os seis 


mil casais representam a humanidade.  Em seguida, vieram os seis mil e setecentos casais (incluindo 


duzentos da América).  Esta Bênção foi baseada na fundação do número sete, e permitiu-nos 


estabelecer o domínio libertado no mundo satânico, e mesmo no mundo espiritual.  (291-293, 


18.3.1998) 


 


Antes de tudo o mais, eu realcei a importância da restauração do arcanjo.  Isto consegue-se através 


da restauração de três filhos e filhas espirituais.  Dei ênfase a isto até à altura dos setecentos e setenta 


e sete casais.  A partir dos mil e oitocentos casais, passámos para a próxima fase.  Uma vez que o 


tempo tinha chegado no qual eu podia abençoar famílias como representantes das nações do mundo, 


não enfatizei a restauração do arcanjo.   A Bênção dos mil e oitocentos casais foi a sétima que 


conduzi.  Através dela, passámos para além do número sete.  A oitava foi a Bênção dos seis mil 


casais, e a nona foram os seis mil e setecentos casais.  Os trinta mil casais foram abençoados no 


nível horizontal.  No nível horizontal, a Bênção pode expandir-se e influenciar o mundo 


directamente.  Compreendem?  (288-288, 28.11.1997) 


 


O facto que a Bênção foi realizada com sucesso, significa que o domínio da família celestial veio a 


existir na terra, na fundação dos Verdadeiros Pais, apesar de oposição implacável pelo mundo 


satânico.  Muitas tribos estão incluídas nesse domínio.  Com base na Coreia, todos os tipos de tribos 


estão nesse domínio. Os portões desse domínio foram abertos pela  Bênção dos quatrocentos e trinta 


casais, e setecentos e setenta e sete casais, os quais, por sua vez, foram ligados ao resto do mundo.  


(164-165, 14.5.1987) 


 


O número dezoito é o número de aperfeiçoamento do mundo satânico.  O número dezasseis, que é o 


quadrado de quatro, é também um número ideal do mundo satânico.  Foi por isso que dezasseis 


nações da ONU tomaram parte na guerra da Coreia, e cento e sessenta nações participaram nos jogos 


olímpicos de Seoul.   A Coreia do Norte e a Coreia do Sul foram também a centésima sexagésima e 


a centésima sexagésima primeira nações a juntar-se à ONU.  É isto o que está a acontecer no mundo 


hoje.  (251-255, 31.10.1993) 


 


Satanás destruiu relações familiares, e, assim, nós estamos a conduzir um movimento internacional 


que liga a família ao domínio directo de Deus, com os setecentos e setenta e sete casais, e os mil e 


oitocentos casais.  A Bênção dos mil e oitocentos casais foi a última na criação deste movimento.  O 


número dezoito deriva do número satânico seis multiplicado por três, e representa a formação, 


crescimento e aperfeiçoamento. 


O facto de eu ter restaurado mil e oitocentos casais no mundo satânico, significa que fui para além 


do domínio da tribo. A minha vitória, ligada ao padrão nacional, é o ponto de começo do caminho 


que conduz ao mundo.  Os mil e oitocentos casais são três vezes o número seiscentos, o qual 


representa o domínio de Satanás.  Portanto, pelo estabelecimento das famílias nesta base, os mil e 


oitocentos casais tornaram-se o modelo de indemnização para as famílias no mundo satânico. 


Os seis mil casais ligam os cristãos, que estão na posição vertical, com os não cristãos no mundo 


inteiro; por outras palavras ligam os cristãos verticais com o mundo horizontal Caim.  O facto de eu 


os ter ligado com os seis mil casais, mostra que a era na qual o mundo satânico pode atacar as 


famílias abençoadas acabou.  É deste modo que a situação se está a desenvolver.  O meu curso, que 


estava a conduzir ao nível mundial, começou a partir daí.   


O padrão espiritual do estágio de crescimento foi estabelecido ao nível nacional.   Como a fundação 


espiritual do Cristianismo opera como a fundação mundial, ao estabelecer o padrão mundial, este 


padrão tinha de ser ligado ao domínio da cultura cristã.  E assim, para levar isto a cabo, eu fui para 


os EUA, e iniciei um movimento nacional de renascimento. Fui bem acolhido em todos os lugares. 







Deste modo, liguei toda esta fundação na América à Coreia, como representante do modelo nacional.  
Desse modo regressei vitorioso à Coreia.   (190-275, 19.6.1989) 


 


Nas nossas famílias abençoadas, o casamento sagrado internacional é algo de uma tradição.  Não 


realcei a importância dos mil e oitocentos casais?  Esse número derivou de seis vezes três.  Por essa 


razão, os mil e oitocentos casais foram abençoados.  Jesus precisava de cento e vinte casais, e o 


Senhor do Segundo Advento precisa de cento e oitenta casais.  


Cento e oitenta e cento e sessenta casais têm o mesmo significado numérico.  São ambos múltiplos 


do número quatro.  O número dezasseis vem de quatro vezes quatro, e o número dezoito vem de seis 


vezes três.  Eles representam a perfeição dos números de Satanás.   Não ordenei eu às famílias 


abençoadas que abençoassem cento e sessenta casais das suas tribos, por esta razão?  Originalmente, 


deviam ter sido cento e oitenta casais, mas cento e sessenta também são aceitáveis.  É mais fácil 


cumprir um número mais pequeno, e assim, eu disse que cento e sessenta eram suficientes, mas, de 


agora em diante, vocês têm de abençoar cento e oitenta casais.  A sétima Bênção que realizei foi a 


dos mil e oitocentos casais.  Começando pelos três casais, e passando pelos trinta e seis, setenta e 


dois, cento e vinte e quatro, quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e sete, e, finalmente, mil e 


oitocentos casais, podem contar-se ao todo sete Bênçãos.  Do número sete, temos de partir para o 


número oito, número nove e finalmente o número dez, o número de retorno à unidade.  Uma vez que 


atinjamos o número dez, podemos ir para a era da globalização da Bênção  (292-20, 27.3.1998) 


 


De agora em diante, eu estou livre.  Até agora, ensinei-vos tão claramente como um irmão mais 


velho ensinaria a um irmão mais novo, como Deus ensinaria aos Seus filhos e filhas amadas, como 


um marido à sua mulher, e um pai aos seus filhos.  Não vos ensinei de todas estas diferentes 


posições, até agora?  Eu eduquei, pelo menos três vezes, as famílias abençoadas, desde os trinta e 


seis casais até aos setenta e dois, cento e vinte e quatro, quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e 


sete, mil e oitocentos, seis mil, e finalmente seis mil e quinhentos casais.  Eduquei mesmo os trinta 


mil casais, e assim, agora, o meu trabalho acabou.  (235-124, 29.8.1992) 


 


2.4. A Bênção internacional do estágio de formação – trinta mil casais 


 


Até agora, muitas cerimónias da Bênção têm sido realizadas, e em mil novecentos e noventa e dois, 


eu conduzi a Bênção dos trinta mil casais.  Porquê o número trinta mil?  Isto foi uma Bênção 


internacional.  Em mil novecentos e cinquenta e dois, perdemos a era mundial original da Bênção, na 


qual teríamos sido capazes de realizar a Bênção numa escala mundial, centrada nos Verdadeiros Pais.  


Quarenta anos mais tarde, em mil novecentos e noventa e dois, fomos finalmente capazes de entrar 


na era da Bênção mundial, e, assim, a Bênção dos trinta mil casais foi realizada.  Isto é o estágio de 


formação da era mundial.  (275-282, 1.1.1996)  


 


A Bênção dos trinta mil casais, em mil novecentos e noventa e dois, foi o estágio de formação ao 


nível internacional.  A cerimónia transcendeu tudo, incluindo raças e culturas.  Que é o casamento?  


Não apareceu primeiro para o amor de Adão e Eva?  Eles negaram o Céu, centrados em Satanás, mas 


nós podemos restaurar isto, através de indemnização, afirmando o Céu, através da Bênção centrada 


em Deus e nos Verdadeiros Pais.  (277-135, 7.4.1996) 


 


Foram os nossos pais que se casaram de sua livre vontade, e se opuseram a que os seus filhos se 


tornassem membros desta igreja.  Por essa razão, na Igreja da Unificação, conferimos o direito à 


Bênção mesmo aos pais.  Temos de abençoar o mundo satânico juntamente com os nossos membros.  


Assim, na altura da Bênção dos trinta mil casais, abençoámos mesmo aqueles que só tinham 


frequentado o seminário de sete dias de conferências.  É deste modo que progredimos.  Nesta era 


mundial, uma altura talvez chegue, na qual três milhões e seiscentos mil casais de jovens poderão ser 


abençoados, a seguir à Bênção dos trinta mil, e trezentos e sessenta mil casais.  A situação corrente 


dos jovens, no mundo presente, esfarrapado e despedaçado, teve a sua origem na família de Adão.   







Jesus morreu porque não casou.  Foi tudo devido à relação de amor.  Tudo o que ocorreu até agora, 
será repetido nesta era.  As responsabilidades dos Verdadeiros Pais nesta era de perfeição, é casar os 


seus filhos de descendência directa assim como os jovens, e portanto, de agora em diante, não terei 


de me preocupar com a Bênção de casais previamente casados.  (243-325, 28.1.1993)  


 


Uma vez que dei grande realce à família, abençoei trinta mil casais no ano passado.  Isto foi como 


deitar uma bomba no mundo.  Pensem nisto, uma Bênção de trinta mil casais!  Estamos a viver num 


mundo, no qual, mesmo os pais não podem controlar os seus próprios filhos, e contudo, o Rev. 


Moon da Igreja da Unificação, uniu jovens de cento e trinta e uma nações, e casou-os.  Vocês podem 


pensar em algo, no mundo, mais milagroso, ou mais extraordinário?  (243-214, 10.1.1993) 


 


No dia dez de Abril de mil novecentos e noventa e dois, eu abençoei oito nações incluindo nações 


islâmicas, e, desse modo, estabeleci a condição de unir os Muçulmanos connosco.  Vocês não 


sabiam disto, não é verdade?  Não houve ninguém que tivesse abandonado a Bênção.  Mesmo 


muçulmanos tomaram parte.  A Bênção dos trinta mil casais foi uma Bênção internacional. 


Jovens Chineses, Coreanos e mesmo Norte Coreanos vieram à nossa igreja, atraídos pela Bênção.  


Eles foram convertidos do comunismo, restaurados, e alguns receberam mesmo a Bênção.  Expresso 


de modo simples, a Bênção espalhou-se agora a  todo o mundo. 


Eu uni trinta mil homens e mulheres jovens, de cento e trinta e uma nações, e casei-os usando as 


suas fotografias.  Se outra pessoa no mundo, que não eu, estivesse a fazer isto, vocês pensariam para 


vocês próprios, “Ele perdeu o juízo?”  Não há mais ninguém no mundo que pudesse realizar tais 


acções.  O Rev. Moon não perdeu o juízo.  Tudo o que eu faço, pode parecer incrível para vocês, 


mas isso só é porque eu sou demasiado competente, não vos parece?  (243-247, 17.1.1993) 


 


De agora em diante, indivíduos não deviam estar envolvidos no Partido da Família.  De preferência, 


famílias deviam participar nele.  Deste modo, elas têm de tentar abençoar toda a gente.  Vocês 


pensam que será fácil ou difícil?  Foi por essa razão, que eu enviei messias tribais.  Se vocês 


voltarem para a vossa terra natal e estabelecerem o padrão, como messias tribais, todo o vosso clã 


pode ser restaurado imediatamente. 


Se todos os trinta mil casais que receberam a Bênção voltassem para a sua terra natal, e cada um 


deles desse testemunho a doze casais, em três anos seria possível abençoar trezentos e sessenta mil 


casais.  Eu já criei o ambiente no qual isto pode ser realizado.  Pensem nisso.  Já houve alguém na 


história, para além de mim, que tivesse casado trinta mil casais de uma só vez?  O meu plano é 


realizar, a seguir, a cerimónia da Bênção dos trezentos e sessenta mil casais.  Se eu casasse um tão 


grande número de casais, mesmo se casasse dez mil casais por dia, isso demoraria um ano inteiro.  


Só depois de ter feito isso, eu posso ir para o mundo espiritual e dizer a Deus: “Pai, eu uni várias e 


complicadas esferas culturais, indiferente a discriminações raciais e coisas semelhantes, e unifiquei o 


mundo como Tu desejavas.”  Então, Ele riria em voz alta: “Ah, ah, ah...!” com grande alegria.  


Entrámos agora numa nova era, na qual, mesmo os jovens inteligentes da nossa Igreja da Unificação, 


podem realizar isto.  (241-137, 20.12.1992) 


 


Trinta mil casais, de cento e trinta e uma nações, receberam a Bênção ainda que só tivessem visto a 


fotografia dos seus noivos.  Isto foi um acontecimento histórico.  Podia o Papa realizar isto?  Ou o 


presidente dos EUA?  Não fui eu que desejei fazer isto, foram vocês.  Vocês pediram-me: “Por favor, 


Pai, faça isto por nós!”  Agora, que eu vos casei, pensam, ou não, que os casais se harmonizam bem 


um com o outro?  Todo o mundo sabe que eu formo casais, usando só fotografias.  Os membros da 


Igreja da Unificação são inteligentes, e é por isso que deixaram o casamento comigo.  Não penso que 


o farei na próxima vez.   


Então, haverá uma gritaria entre vocês.  Eles dirão: “Eu devia ter recebido a Bênção antes...”.  Onde 


é que vocês pensam que eu adquiri esta habilidade?  Simplesmente olhando, eu posso dizer se uma 


pessoa se harmoniza com outra, ou não.  Como tenho tal habilidade, sou capaz de actuar como o 


fundador da Igreja da Unificação.  Vocês pensam que é simples governar uma igreja?  Não é verdade 


que, desde o começo da história, ninguém tem sido mais perseguido que o Rev. Moon?  Mesmo num 







concurso televisivo a que assisti, quando a pergunta foi feita: “Desde o começo da história, que líder 
religioso foi mais perseguido? a resposta veio espontaneamente -  “O Rev. Moon!”  Não é verdade?  


(235-249, 20.9.1992) 


 


O tempo virá em que vocês terão de fugir de uma avalanche de gente.  E o tempo virá, quando se 


terá orgulho do facto que se ouviu falar da Bênção do mais elevado dos casais abençoados.  Entre 


receber testemunho de um dos trinta mil casais, e um dos seis mil, qual, pensam vocês, terá mais 


valor?  Assim, os membros que têm estado muito tempo na Igreja da Unificação, serão recebidos 


calorosamente onde quer que vão, quando explicarem acerca da Bênção.  (235-165, 29.8.1992) 


 


O facto que trinta mil jovens casais de países espalhados pelo mundo se reuniram para casar, é 


verdadeiramente algo para ser celebrado à escala universal.  É mais maravilhoso que o casamento de 


príncipes e princesas de um rei no seu palácio, e celebrado por toda a nação.  Este casamento é ao 


nível mundial.  Se a Bênção à escala mundial se desenvolvesse a partir daqui, para a segunda ou 


terceira do seu tipo, acontecimentos de proporções épicas teriam lugar como resultado.  (234-281, 


27.8.1992) 


 


Eu farei acessível ao público a Bênção dos trinta mil casais.  Eles receberão a Bênção depois de um 


período de educação de só quarenta dias, e então, os dois percorrerão juntos o curso de três anos.  


Mesmo aqueles que não fizeram nada para merecê-la, receberão benefícios.  Portanto, todos vocês 


deviam estabelecer novas tradições que sejam estimadas e adoradas pelas pessoas na sua vizinhança, 


e as façam exclamar: “É assim uma família abençoada!”  Então, as novas famílias abençoadas 


poderão vir para a sua família e unir-se-ão com vocês, como as doze tribos de Israel. 


Deste modo, vocês criarão um ambiente semelhante àquele que rodeia o Pai, e as pessoas dirão: “Oh. 


Oxalá eu pudesse tomar uma refeição com as pessoas daquela família!”  Uma vez que vocês se 


tornem a figura central do curso no qual dão, continuam a dar e se esquecem do que deram, tal como 


Deus, de acordo com os deveres do amor, o ambiente que vos rodeia nunca poderá ser como um 


deserto, mesmo que o queiram.  Então, o dia virá, no qual os gritos do povo unido e aplausos das 


Coreias do Sul e Norte unidas farão estremecer o mundo.  Em breve o Sul e o Norte serão libertados, 


e os membros da Igreja da Unificação darão três vivas de Mansei, e gritos de alegria.  (215-107, 


6.2.1991) 


 


2.5. A Bênção internacional do estágio de crescimento – trezentos e sessenta mil casais 


 


Vocês sabiam que, durante os passados dois ou três anos, a Igreja da Unificação atingiu um nível 


internacional?  Sabiam, ou não?  Então, como atingimos esse nível?  Ganhando muito dinheiro?  Ou 


dando testemunho a muita gente?  Foi através da Bênção.  Quando foi realizada a Bênção dos 


trezentos e sessenta mil casais?  Em mil novecentos e noventa e cinco.  A dos trinta mil casais? Em 


mil novecentos e noventa e dois.  Os trinta mil casais foram abençoados em mil, novecentos e 


noventa e dois, e os trezentos e sessenta mil casais, em mil, novecentos e noventa e cinco.  Em 


seguida, veio a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais.  Quem teria acreditado, na altura da 


Bênção dos trinta mil casais, que, na próxima, abençoaríamos trezentos e sessenta mil casais?  


Depois dessa Bênção, demorou menos de três anos para que celebrássemos a Bênção dos três 


milhões e seiscentos mil casais.  Fizemo-lo em dois anos e meio.  E foi mesmo em menos de dois 


anos e meio.  Quando eu primeiro dei as instruções para preparar a Bênção dos três milhões e 


seiscentos mil casais, nem sequer uma pessoa realmente acreditou que fosse possível.  Eu não posso 


falar por Deus, mas mesmo eu duvidei.  Pensem nisso.  É um dedo o mesmo que dez, ou não?  


Quantas colinas há?  Há dez colinas a subir.  Durante os três anos em que trabalhei em Jardim 


declarei a era da segunda geração, e também declarei durante esse período de tempo, a necessidade 


ter fé absoluta.  Agora, o tempo chegou, no qual vocês não têm alternativa senão acreditar, mesmo 


que não queiram.  (291-152, 11.3.1998) 


 







Quando eu disse a toda a gente que, a partir da Bênção dos trinta mil casais, nós avançaríamos para a 
dos trezentos e sessenta mil, ninguém me acreditou, e a providência sofreu um revés como resultado.  


Todos os membros se recusaram a acreditar-me e, devido à sua falta de fé, desqualificaram-se a si 


próprios. 


Além disso, quando eu lhes disse que, a partir da Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, nós 


avançaríamos para a dos três milhões e seiscentos mil, também não me acreditaram.  E então, eu 


disse-lhes que fizessem os preparativos para a Bênção dos trinta e seis milhões no fim de Maio, e 


mais tarde mudei o número para cento e vinte milhões.  Vocês pensam que pessoas que dizem tais 


coisas são normais, ou loucas?  (291-152, 11.3.1998) 


 


O casamento dos três milhões e seiscentos mil casais, representa o aperfeiçoamento dos estágios de 


formação, crescimento e perfeição.  Passando pelas Bênçãos dos trinta mil, e trezentos e sessenta mil 


casais, atingimos o estágio de aperfeiçoamento.   Quando se explica isto em termos do nível de água, 


seria o mesmo que água a entrar durante seis horas e a sair depois de doze.  A água que entrou seis 


horas mais cedo e a que entrou seis horas mais tarde, ainda estariam ao mesmo nível.  De facto, se a 


água que entrou mais tarde avançasse e substituísse a água que entrou primeiro, então, a primeira 


estaria à frente da segunda.  Portanto, podemos dizer que entrámos na era da igualização.  (282-181, 


12.3.1997) 


 


No ano em que conduzi a Bênção dos trinta mil casais, a Mãe avançou para a cena mundial como 


uma figura pública.  Isto foi uma Bênção internacional.  Finalmente, os Verdadeiros Pais puderam 


permanecer numa base de igualdade, e conduzir a Bênção internacional do estágio de formação, de 


modo que a Bênção se pôde expandir por todas as nações do mundo.  A próxima Bênção 


internacional foi a dos trezentos e sessenta mil casais, no estágio de crescimento.  E a Bênção dos 


três milhões e seiscentos mil casais foi conduzida no estágio de perfeição.  A partir da altura da 


Bênção dos trinta mil casais, o caminho foi aberto para a Bênção internacional, através da qual 


qualquer pessoa, independentemente de religião ou lugar de nascimento, podia receber a Bênção.  


Então veio a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, da era de crescimento como um grande 


acontecimento.  Agora estamos a conduzir a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, através 


da qual toda a gente, mesmo não crentes, pode herdar a Bênção em termos de igualdade.  (280-215, 


1.1.1997) 


 


De agora em diante, nações inteiras virão para o nosso lado.  Não tem sido difícil dar testemunho às 


pessoas, até agora?  Uma vez que avencemos para a era da tribo, nações virão para o nosso lado.  Se 


os presidentes e as nações nos aceitassem, podíamos mesmo abençoar três milhões e seiscentos mil 


casais imediatamente.   


Se eu persuadisse Kim Il Sung a conduzir a cerimónia da Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, 


envolvendo os jovens da Coreia do Norte, e a cerimónia fosse conduzida na realidade, vocês pensam, 


ou não, que a unificação das Coreias do Sul e Norte seria realizada?  Se conduzíssemos tal cerimónia, 


na qual trezentos e sessenta mil jovens homens da Coreia do Norte, e trezentos e sessenta mil jovens 


mulheres da Coreia do Sul fossem casados, a unificação seria, ou não, realizada?  Nesta altura, 


quando mesmo japoneses estão a casar-se com coreanos, há alguma lógica que diga que coreanos do 


Norte e Sul não podem casar-se?  Se Kim Il Sung é um verdadeiro homem, ele não pode oferecer 


oposição à união em casamento de jovens homens e mulheres.  É um assunto muito simples.  (240-


205, 13.12.1992). 


 


Primeiro, aqueles que tinham recebido a Bênção tinham de viver separados durante sete anos.  


Tinham de passar por esses sete anos.  O fim da indemnização está ainda num lugar elevado e tão 


longe, mas estamos a aproximar-nos, não é verdade?  Já quase atingimos o topo, através do número 


trinta e seis, conforme se pode verificar com os trezentos e sessenta mil, ou trezentos e sessenta 


milhões de casais.  Com base nas condições de indemnização, a história foi acelerada várias centenas 


de anos, e atingimos o estado presente.  Marchámos em frente, começando com os trinta e seis casais, 


e passando pelos três milhões e seiscentos mil casais, trinta e seis milhões, e trezentos e sessenta 







milhões.  De facto, em termos do coração, as pessoas de tempos mais recuados tornaram-se idosas e 
bastante arcaicas, e assim já não podem realizar actividades que sirvam de exemplo ao mundo. 


Não haveria pessoas estúpidas no Japão se todas elas pudessem receber a Bênção, porque 


rapidamente compreenderiam o valor dela, e se aperfeiçoariam.  Desta maneira, permanecem numa 


base de igualdade com as pessoas que receberam a Bênção antes deles.  Porque foi a Bênção 


conduzida na ordem dos trinta mil casais, trezentos e sessenta mil, três milhões e seiscentos mil, 


trinta e seis milhões e trezentos e sessenta milhões?  A Bênção dos trinta mil casais, foi a cerimónia 


de santificação.  Com base no número três, a Bênção foi conduzida para separar o mundo satânico 


do mundo de Deus, em termos da esfera da Bênção internacional.  (291-230, 13.3.1998) 


 


Quando vocês dizem Verdadeiros Pais, toda a gente sabe que se estão a referir ao Rev. Moon.  Quão 


extraordinário é isso?  O título Verdadeiros Pais automaticamente coloca o Rev. Moon na vossa 


mente; que mais poderiam esperar?  Não vos posso ensinar mais nada.  Há quarenta anos, para 


explicar a Segunda Vinda, eu tinha de passar pelos sessenta e seis livros da Bíblia, mas agora não é 


mesmo necessário falar acerca da Segunda Vinda.  Quando se pergunta: “Conhece o Rev. Moon?” a 


resposta seria que ele é o homem que abençoou trezentos sessenta mil casais, e abençoará três 


milhões e seiscentos mil, num futuro não muito distante.  Poder-se-ia perguntar: “Ele é uma pessoa 


ordinária, ou o Messias?”  Considerando tudo o que ele fez, a resposta certa seria que ele é o Messias; 


ninguém pensaria que ele só é uma pessoa ordinária. (275-66, 3.11.1995) 


 


O tempo chegou no qual o Rev. Moon da Igreja da Unificação pode, na posição de Verdadeiros Pais, 


casar pessoas, e enviar para o mundo centenas de milhares de casais como messias tribais.  Como a 


era chegou, na qual trezentos e sessenta mil casais estão a ser enviados, as tribos destes casais não 


podem declinar.  Depois de recebermos a Bênção podemos ter filhos e filhas.  Com base nas nossas 


famílias, podemos realizar tudo o que Jesus falhou em conseguir, porque as famílias de José e 


Zacarias não cumpriram a sua responsabilidade de se unirem. 


Por isso, o nosso trabalho será completado quando as famílias do marido e da mulher se unirem.  


Eles representam Caim e Abel.  O marido não vem do seu clã?  Tal como o marido tem o seu clã, a 


mulher também tem o seu.  Por conseguinte, o marido seria o genro do clã da mulher, e a mulher 


seria a nora do clã do marido; e no dia em que estes dois clãs se unirem, e pelo menos cento e 


sessenta casais de ambos os clãs se unirem, Satanás perderá a sua esfera de actividade dentro destes 


dois clãs.  (274-169, 29.10.1995) 


 


Como a raiz original começou de modo errado, tem de ser arrancada.  Por isso, mesmo agora, de vez 


em quando se ouve falar do movimento que investiga as origens da linhagem da humanidade.  


Através dos falsos pais e do seu casamento errado, a origem foi virada ao contrário, e assim, só é 


lógico e razoável que os Verdadeiros Pais têm de vir e realizar cerimónias de casamento 


internacionais.  Por isso, estamos a conduzir, primeiro, a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, 


e mais tarde, a dos três milhões e seiscentos mil.  Vocês pensam, ou não, que conseguiremos realizar 


a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais?  Teremos de manter uma atitude de expectativa, 


não é verdade?  Já está decidido.  A Bênção será realizada.  (273-247, 29.10.1995) 


 


Quando anunciei que conduziria a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, três anos depois de 


conduzir a dos trinta mil, houve uma única pessoa que tivesse acreditado que isso seria possível?  Só 


Deus e o Rev. Moon conheciam melhor o futuro.  Realizámos isto em cinco meses.  De agora em 


diante, mesmo a Bênção de três milhões e seiscentos mil casais não será um problema.  Há mais de 


cem milhões de hindus na Índia, e mais de setenta milhões de muçulmanos no Paquistão.  Ambas as 


nações dirão que podem, por si sós, encontrar três milhões e seiscentos mil casais.  Os EUA será 


reduzido à situação de fazer recados.  Estas nações duvidam que os EUA pudessem conseguir isso.  


É um problema sério.  (272-161, 10.1995)  


 


Vocês têm de compreender que não podemos deixar o mundo confuso, mau, e persistente na prática 


de amor livre e sem barreiras, na situação em que está. A SIDA está a dar um golpe esmagador ao 







mundo.  Sabendo que os pecados da humanidade requerem sempre uma punição e para proteger o 
mundo deste destino terrível, não tinha outra alternativa senão organizar o mundo numa grande 


família.   


Quando casei três milhões e seiscentos mil casais, vocês não pensam que as pessoas deviam ter 


analisado os pontos de vista da Igreja da Unificação sobre o casamento, antes de receber a Bênção?  


Este é um tempo de crise.  O mundo está em apuros, embora tenhamos conduzido a Bênção dos 


trezentos e sessenta mil casais.   


Estudantes de escolas secundárias, poderão perguntar aos seus professores: “Professor, nesta altura 


temos onze, doze anos de idade, e teremos de nos casar quando crescermos.  Outras igrejas dizem 


que as cerimónias de casamento da Igreja da Unificação são heréticas, más e do diabo, mas os 


trezentos e sessenta mil casais da Igreja da Unificação são felizes nos seus casamentos, embora 


tivessem vindo dos confins da terra, nunca se tivessem visto um ao outro pessoalmente, e se 


tivessem tornado noivos através de fotografias. 


Por outro lado, há pessoas na minha vizinhança que ficaram noivos, e mais tarde se casaram, mas se 


divorciaram dentro de uma semana.  Considerando isto, faz sentido ser-se casado na Igreja da 


Unificação?”  Então, como devia o professor responder?  Tal tempo está iminente.  (273-252, 


29.10.1995) 


 


Agora que realizámos a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, a próxima fase será a realização 


da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, três anos depois.  Depois de estas Bênçãos serem 


realizadas, vocês pensam que poderão encontrar algum lugar no mundo onde não haja pelo menos 


um casal abençoado?   Haverá famílias abençoadas em toda a parte. 


Então, alcançaremos grande poder.   


Em tal nação, as barreiras que separam cidades desaparecerão.  Não haverá problemas em ligar todos 


os lugares no mundo.  Então, vocês poderão ser capazes de se sentar na sua própria casa, e fazer 


amizades com pessoas de trezentas e sessenta nações no mundo, pelo telefone.  (272-138, 1.10.1995) 


 


Nesta era, em que se está indo para além das Bênçãos dos trinta mil, trezentos e sessenta mil, e três 


milhões e seiscentos mil casais, a esfera libertada de tal padrão mundial está agora a ser finalmente 


formada, e eu posso, por fim, aplaudir-me a mim próprio.  Até agora, a minha vida tem sido 


miserável.  Percorri o caminho da morte, a ranger os dentes, de modo a avançar para o dia no qual 


todo o universo se possa regozijar.  Os quatro mil anos de história tinham de ser indemnizados em 


quatrocentos anos, mas como uma pessoa não pode viver durante tanto tempo, tive de cumprir isto 


em quarenta anos da minha vida.  Pensem nisto vocês próprios, quão sério deve ter sido para mim, 


ter de cumprir a minha missão em quarenta anos, arriscando nela a minha própria vida.  (289-81, 


30.12.1997) 


 


Estamos a conduzir esta campanha no mundo inteiro, de modo a estabelecer a fundação para a esfera 


global dos Verdadeiros Pais.  Portanto, conduzimos as cerimónias da Bênção dos trinta mil, e 


trezentos e sessenta mil casais, e presentemente, estamos a preparar-nos para a Bênção dos três 


milhões e seiscentos mil.  Isto significa que passámos pelos estágios de formação e crescimento.  O 


facto que passámos o estágio de crescimento, significa que fomos para além do nível nacional. 


Como chegou a altura na qual podemos restaurar a nação perdida - a esfera restaurada de Israel que 


Jesus não foi estabelecida no tempo de Jesus -  deste ponto de vista, podemos agora restaurar a 


família, tribo, raça e nação, centrados em mim.  Por conseguinte, estamos agora a avançar para a era 


da dignidade real.  (277-287, 19.4.1996) 


 


2.6. A Bênção internacional do estágio de perfeição – três milhões e seiscentos mil casais 


 


A nossa expansão à escala mundial deve ter lugar com base nas famílias abençoadas.  O mundo está 


a tornar-se rapidamente uma família global, devido ao estabelecimento dos trinta mil casais, 


trezentos e sessenta mil, e três milhões e seiscentos mil. Como resultado, entrámos agora numa era 


na qual não só Deus sozinho, mas as Sua família e a família dos Verdadeiros Pais podem habitar na 







terra, sem ter de passar pelas prévias gerações históricas expressas verticalmente e pela sua presente 
expansão expressa horizontalmente.  Portanto eu pude proclamar o “Domínio do Descanso Cósmico 


para os Pais do Céu e Terra”.  Como tivemos êxito na realização das três Bênçãos, representando a 


formação, crescimento e perfeição, entrámos na era, na qual as famílias abençoadas da Igreja da 


Unificação espalhadas pelo mundo, podem ser bem-vindas onde quer que vão, sem obstáculos no 


seu caminho.  Isto significa que estamos a viver numa era onde Deus pode descansar em qualquer 


lugar. 


Por conseguinte, eu realizei esta cerimónia de declaração.  Agora, que o Céu declarou o domínio do 


descanso, o que acontecerá é que, com base nos trinta mil, trezentos e sessenta mil, e três milhões e 


seiscentos mil casais, realizaremos as cerimónias da Bênção dos trinta e seis milhões e trezentos e 


sessenta milhões de casais.  A realização destas duas cerimónias será fácil, porque será como descer 


um monte a partir do cume.  A Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais actuará como uma 


divisória, e uma vez que ultrapassemos este cume, toda a humanidade no mundo se tornará uma 


grande família. 


O que começou na família de Adão foi perdido, e tentámos restaurá-lo ao nível nacional, seguido do 


nível mundial.  Foi conseguido em ligação comigo, e, pela primeira vez na história, toda a 


humanidade será capaz de entrar no domínio libertado conseguido pelas nossas vitórias aos níveis, 


familiar, nacional e mundial.    (287-108, 19.9.1997) 


 


Que acontecerá depois da cerimónia da Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais ser 


realizada?  A Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais é o cume mais elevado, quando se trata 


da Bênção.  É como o Monte Evereste.  Nesta altura estamos a subir esta grande montanha, e isto 


será o cume mais difícil que teremos de atravessar.  Uma vez que passemos para o outro lado, 


poderemos então conduzir a Bênção dos trinta e seis milhões de casais, depois de completar a dos 


trinta mil, do estágio de formação, a dos trezentos e sessenta mil, do estágio de crescimento, e a dos 


três milhões e seiscentos mil, do estágio de perfeição.  Todos estes números estão relacionados com 


o número trinta e seis, excepto os trinta mil casais.  Porquê o número três?  O número três é um 


número que representa o processo.  A transição tem sempre lugar em três dimensões.  Por isso, eu 


abençoei trinta mil casais e não trinta e seis mil.  Como o número três representa sempre um período 


de separação, sobre a fundação que criámos pela Bênção dos trinta mil casais, trepámos até ao topo 


através da realização das Bênçãos dos trezentos e sessenta mil, e três milhões e seiscentos mil casais.  


Este foi o trabalho mais difícil que tivemos de realizar.  Todo o mundo nos estava a observar, para 


ver se podíamos fazê-lo. 


A comunidade religiosa duvidou e disse: “A Igreja da Unificação abençoou trezentos e sessenta mil 


casais, e está a dizer que abençoará três milhões e seiscentos mil casais, a seguir.  Pode ter sido fácil 


abençoar trezentos e sessenta mil casais, mas poderá abençoar três milhões e seiscentos mil?  Não 


decorreram vinte meses, desde a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais?  Nem sequer uma 


pessoa acreditou que teríamos êxito.  Todavia, realizámos a Bênção de três milhões e seiscentos mil 


casais, no dia quinze de Julho.  Quando contamos o número de casais que abençoámos até hoje, o 


número total poderia ultrapassar vinte e cinco milhões.  Foi ontem ou anteontem que a contagem 


final foi vinte e quatro milhões e quinhentos e setenta mil casais?  Considerando isto, o número total 


seria agora vinte e cinco milhões aproximadamente.  (288-16, 31.10.1997) 


 


Quando conseguirmos os três milhões e seiscentos mil casais, atravessaremos o cume final do 


mundo, e ao realizarmos isso, temos de estabelecer mais messias nacionais que o número de países 


na ONU.   O nosso sucesso na Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais estabelecerá a 


fundação, na qual messias de cada nação podem influenciar os ministros do governo das suas nações, 


com base nos embaixadores destas nações na ONU.  O que a ONU precisa agora é a instituição de 


Verdadeiros Pais, e o ingresso de mulheres e jovens na sua organização.  Uma vez que a Mãe e o Pai, 


Caim e Abel, mulheres, jovens e estudantes aderirem à ONU, todo o mundo se tornará unido e 


pacífico.  (282-36, 16.2.1997) 


  







A maior aspiração de todos os descendentes caídos, é serem ligados à minha linhagem.  Portanto, a 
sua maior esperança é formar uma relação de sangue com ele.  Quantos filhos e filhas tenho?  


Quantos netos?  O que lhes estou a perguntar é: quantos filhos deviam ter os meus filhos e filhas?  


Só deviam gerar um filho cada um?  Cada um dos meus filhos devia ter, pelo menos, mais de doze 


filhos. 


Não há muitas pessoas à espera?  Quer se trate de pretos, brancos ou amarelos, há pessoas à espera.  


Os asiáticos são amarelos, não é verdade?  Tal é a esperança da grande tribo, isto é, do mundo.  


Muitas linhagens de sangue podem estar ligadas entre si.  Não há nenhuma vizinhança no mundo 


que não esteja ligada através dos três milhões e seiscentos mil casais.  Em qualquer recanto do 


mundo, vocês serão capazes de encontrar, sem falha, pelo menos um casal abençoado.  (283-108, 


8.4.1997) 


 


Com base na família dos Verdadeiros Pais, a nossa Igreja da Unificação elevou-se, através de 


indemnização ao nível tribal, para a posição da qual a humanidade tinha caído.  Elevámo-nos para 


além do horizonte, e passando pelos quarenta anos, de mil novecentos e cinquenta e dois até mil 


novecentos e noventa e dois, avançámos para a era da Bênção global, a era da Bênção internacional. 


A Bênção pode agora ser realizada internacionalmente.  Atingimos um certo padrão vertical, relativo 


ao mundo espiritual, e daí avançámos para a era horizontal internacional.  Desse modo, fomos 


capazes de abençoar trezentos e sessenta mil casais em mil novecentos e noventa e cinco, e em 


seguida, quarenta milhões em treze de Junho de mil novecentos e noventa e oito.  Estas Bênçãos, dos 


trinta mil, trezentos e sessenta mil, e três milhões e seiscentos mil casais, foram realizadas na era 


internacional, e a dos três milhões e seiscentos mil casais foi o pico.  Ao atingir o pico, podemos 


entrar na era horizontal mundial.  (298-190, 2.1.1999) 


 


Para evitar qualquer falha, a operação tem de ser realizada perfeitamente, e, para isso, toda a gente 


tem de cumprir a sua responsabilidade.  O último recurso, a solução final para mim, depois de ter 


tido que adiar repetidamente o cumprimento da minha missão, foi estabelecer a condição para 


cumprir a minha responsabilidade neste último estágio, através das Bênçãos dos três milhões e 


seiscentos mil, trinta e seis milhões, e trezentos e sessenta milhões de casais.  É a minha 


responsabilidade e modo de pensar conseguir isto, de modo a poder libertar todas as pessoas no 


mundo.  Este é o caminho que tive de seguir, com a consciência que não cumpri nenhuma condição.  


(289-64, 30.12.1997) 


 


Temos de passar por doze picos da Bênção.  Uma vez que atravessemos os doze picos e nos 


expandamos para o resto do mundo, o universo está destinado a ser abraçado por esse mundo.  O 


tempo virá em que o mundo será abraçado pelas famílias abençoadas.  Por isso, eu instruí que a 


Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais devia ser completada antes de Agosto.  Devia ser 


completada antes de Agosto, e a Bênção dos trinta e seis milhões de casais, devia ser completada 


dentro de um ano.  Uma vez que tenhamos realizado a Bênção dos trinta e seis milhões de casais, 


não teremos problema em realizar a Bênção dos trezentos e sessenta milhões, dentro de um ano.  O 


que viria a seguir, seria a Bênção de três biliões e seiscentos milhões de casais, mas não há assim 


tantas pessoas no mundo.  Presentemente, a população do mundo é só cinco biliões.  Uma vez que 


realizemos estas Bênçãos várias vezes, todo o mundo será abençoado.  Se isto acontecer, no ano dois 


mil não haverá nenhum lugar no mundo para pessoas que não sejam um dos casais abençoados.  


(283-301, 13.4.1997) 


 


Temos de avançar para o padrão do mundo, com base na família.  Portanto, para realizar isto, a nossa 


Igreja da Unificação realizou vários casamentos em massa.  A partir da Bênção dos trinta e seis 


casais, com base no número dez, estamos a subir para o pico mais elevado, passando pelas Bênçãos 


dos trinta mil casais, trezentos e sessenta mil, e três milhões e seiscentos mil.  Atravessámos o pico 


mais elevado.  A escalada foi a parte mais difícil do nosso caminho, e agora, que atingimos o cume, 


os portões da Bênção foram abertos a todas as pessoas no mundo.  Com a Bênção dos três milhões e 







seiscentos mil casais, o padrão igualizado foi estabelecido no pico, e devido a isto, o padrão vertical 
foi elevado proporcionalmente. 


Assim, tal como qualquer pessoa no mundo, indiferentemente de tribo, raça ou nação, pode receber a 


Bênção, aqueles que estão no mundo espiritual, e mesmo na esfera do arcanjo, podem agora receber 


a Bênção.  (286-167, 9.8.1997) 


 


A realização da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, não é o fim.  Os casais abençoados 


de cada cidade, deviam erguer a bandeira e abençoar toda a gente nas suas cidades.  Eles têm de 


fazer isso.  Têm de abençoar aqueles nas suas cidades, com a bandeira voando alto acima deles.  


Através da Bênção, as pessoas que vivem no Inferno do mundo satânico, podem entrar no Céu como 


seus cidadãos, e toda a gente pode herdar a linhagem dos Verdadeiros Pais.  Uma vez que 


compreendam isto, todas as pessoas quererão receber a Bênção.  Portanto, as nossas famílias 


abençoadas deviam içar a nossa bandeira e abençoar, sem excepção, toda a gente que viva na sua 


vizinhança.  (285-240, 5.6.1997) 


 


Se realizarmos a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, antes do dia nove de Agosto de mil 


novecentos e noventa e sete, eu, que nessa altura terei setenta e sete anos, poderei declarar a Bênção 


de trinta e seis milhões de casais no dia sete de Julho às sete horas e sete minutos da manhã.  Toda a 


gente pode participar nesta Bênção, que é a libertação.  Uma vez que tenhamos realizado a Bênção 


dos trinta e seis milhões de casais, entraremos numa nova era, na qual os espíritos do mundo 


espiritual descerão à terra e conduzirão toda a gente a receber a Bênção.  (285-240, 5.6.1997) 


 


As religiões, até agora, têm falado acerca da salvação de um indivíduo, mas isto é muito fácil de 


conseguir.  Há ainda mais para realizar, nomeadamente a salvação da família, clã, nação, mundo e 


cosmos.  O tempo chegou, agora, para avançarmos da salvação da nação para a salvação do mundo, 


porque, com a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, avançámos para o nível mundial.  Por 


consequência, podemos finalmente abençoar os nossos antepassados no mundo espiritual. 


As pessoas que viveram na terra com os Verdadeiros Pais, como famílias abençoadas, tornam-se 


cidadãos do Reino do Céu na terra, ou do Reino do Céu no mundo espiritual, dependendo do facto 


de estarem no mundo físico, ou espiritual.  Por este motivo, temos de formar federações de clãs, de 


modo a libertar os nossos antepassados no mundo espiritual.  Presentemente, todos devíamos fazer 


esforços desesperados para cumprir isto. 


Quanto mais tempo vocês demorarem a conseguir isto, tanto mais tempo os seus antepassados terão 


de esperar, batendo os pés impacientemente no mundo espiritual, e exclamando: “Estúpidos! Porque 


estão a demorar tanto tempo?”  Eles querem ser libertados o mais depressa possível, e assim, a 


libertação do domínio do arcanjo terá lugar rapidamente.  Como estamos a abençoar o domínio do 


arcanjo na terra, devíamos também abençoar aqueles que estão no mundo espiritual.  Assim, logo 


que tivermos realizado a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, eu posso delegar a Heung 


Jin Nim e Dae Mo Nim o poder de abençoar as pessoas no mundo espiritual.  (284-164, 16.4.1997) 


 


O nome oficial do Rev. Moon, o nome instituído por Deus é Verdadeiros Pais.  Depois de escalar 


pelos oito estágios, eu finalmente nivelei o caminho para todas as outras pessoas.  De acordo com a 


lei de indemnização e o meu livre arbítrio, organizei uma grande família no mundo.  É nesta 


fundação que a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais terá lugar.  (280-77, 1.11.1996) 


 


O segundo curso de quarenta anos será encurtado de agora em diante.  Quando isto acontecer, 


avançaremos para a era do casamento livre.  Na era do casamento livre, os pais farão a escolha dos 


esposos para os seus filhos.  De agora em diante, não realizarei a cerimónia do casamento.  Uma vez 


que tenha abençoado os três milhões e seiscentos mil casais, só terei de abençoar um pequeno 


número de pessoas, desse tempo em diante.  Através da Bênção, tais relações serão aperfeiçoadas, e 


aqueles mais velhos que a Mãe, na altura da sua Bênção, serão libertados.  Por isso, nesta altura, 


estou a abençoar mesmo aqueles que têm dezanove, ou dezoito anos.  (271-104, 23.8.1995) 


 







As famílias abençoadas tem de ser colocadas no horizonte internacional, transglobal, inter-racial e 
inter-religioso.  Tudo acabará com a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais.  Então, para 


restaurar a família, o mundo terá de aprender a doutrina da Igreja da Unificação.  Com que poder, 


pode uma pessoa unir três milhões e seiscentos mil casais, transcendendo fronteiras nacionais?  O 


facto que eu tenho tal poder, é algo de que nos podemos orgulhar eternamente.  Então o casamento 


de um casal, semelhante à união de um casal de pombos, seria um grande problema?  Através da 


Bênção, poderemos escapar do ambiente no qual o clã tem de se preocupar com o casamento de um 


dos seus membros, e onde os pais têm de passar muitas noites sem dormir preocupados com planos 


de casamento.   


Portanto, mesmo professores do ensino primário têm de saber acerca da Bênção.  Quando lhes 


perguntarem: “Professor, é verdade que três milhões e seiscentos mil casais se casaram ao mesmo 


tempo?” que devia o professor responder?  Devia dizer que é mentira?  Então ele seria o mentiroso.  


E se não puder responder à pergunta: “Como foi o casamento realizado?” ele falhará como professor.  


(272-229, 5.10.1995)  


 


Eu estabeleci as condições de indemnização que toda a gente tem de seguir.  Entrámos numa era 


onde cento e sessenta casais e mesmo mil e seiscentos podem ser abençoados numa semana.  A 


situação não amadureceu através da Bênção de trezentos e sessenta mil casais?  Se perguntarem a 


coreanos: “O Rev. Moon, que abençoou trezentos e sessenta mil casais, ou casou setecentos e vinte 


mil casais, é uma pessoa boa ou má?” qual seria a sua resposta?  Se respondessem: “Ele é uma 


pessoa má” podem dizer-lhes que os seguidores de tal pessoa má incluem presidentes de nações, 


numerosos doutores, e personagens proeminentes.  Vocês podem também perguntar-lhes se pensam 


que são melhores que estas pessoas respeitáveis que receberam a Bênção, e eles não terão resposta.  


Não haverá nada de que nos poderão acusar mesmo que procurem durante anos.  Tal é a era em que 


estamos a viver.  (273-170, 22.10.1995) 


 


Uma vez que a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, dê lugar à Bênção dos três milhões e 


seiscentos mil, e finalmente, dos três biliões e seiscentos milhões, a sociedade humana assistirá à 


erradicação da SIDA, e à realização de um mundo de amor puro e verdadeiro, onde Deus e a 


humanidade vivem em completa união.  Isto não é um simples sonho.  O grande trabalho de 


estabelecer o Reino do Céu na terra, a realização desta providência, é uma verdade inevitável porque 


não é a obra da humanidade, mas de Deus.  (271-99, 23.8.1995)  







Capítulo III 


 


O Significado Providencial das Famílias Abençoadas 


 


1. Os Trinta e Seis casais 


 


1.1. Os primeiros três casais abençoados 


 


Em mil novecentos e sessenta, antes de realizar a minha própria cerimónia de casamento, prometi 


em casamento três dos trinta e seis casais, e depois da minha própria cerimónia de casamento 


sagrado ter sido conduzida, abençoei estes três casais.  Isso estabeleceu a condição para restaurar três 


filhos para o domínio ideal de Deus, tal como Jesus teria feito com Pedro, Jaime e João.  A fundação 


vitoriosa perfeita, inseparável, tinha sido estabelecida.  (55-164, 7.5.1972) 


 


Que tenho estado a fazer até agora?  Primeiro, abençoei os três casais. Abençoei-os, ou não?  


Abençoei.  Em mil, novecentos e sessenta, não teria sido capaz de conduzir a minha própria 


cerimónia de casamento, se não tivesse estes três casais como fundação.  Antes de receber a Mãe em 


casamento sagrado, encontrei primeiro esposos para os três, e, em seguida, realizei a minha própria 


cerimónia de casamento.  Depois disso, abençoei os três casais que tinham ficado noivos.  Foi assim 


que segui o caminho do Princípio.  (89-243, 1.12.1976) 


 


Os representantes dos três arcanjos e dos oito membros da família de Adão deviam ser organizados 


antes do novo Adão.  Pelo estabelecimento dos três filhos centrais – isto é, os três filhos espirituais - 


e do seu casamento, os oito membros de família seriam organizados, e então, Adão poderia 


comparecer perante Deus com a sua família e os três arcanjos.  Por essa razão, estabeleci primeiro 


três filhos e três filhas, os primeiros três dos trinta e seis casais, e prometi-os em noivado antes de 


realizar a minha própria cerimónia de casamento.  Isto foi tudo de acordo com o Princípio Divino; 


foi realizado pelo estabelecimento de uma fundação que não podia ser acusada de modo nenhum.  


Como o Adão original perdeu a sua família, tem de restaurá-la.  (126-49, 14.4.1983) 


 


Quando vocês olham para a minha família, podem ver que tenho filhos na posição vertical, e 


também na fundação horizontal.  Dentre os meus próprios filhos, quem permanece na posição do 


Abel horizontal?  É o Heung-jin.  Ele é o segundo filho.  Para estabelecer os trinta e seis casais, as 


pessoas representativas dos três discípulos principais de Jesus tinham de ser estabelecidas, 


restaurando o número três.  Os primeiros três, os casais de tipo arcanjo, ocuparam esta posição.   


Depois de o número três ter sido recuperado, trinta e seis casais representando as famílias de Adão, 


Noé e Jacob podiam ser formados.  Dos três casais representativos dos trinta e seis, o primeiro é o 


casal de Won Pil Kim.  Nem toda a gente pode permanecer nessa posição.  Ele deve ter uma 


linhagem ancestral apropriada, alinhada com a providência no mundo espiritual; senão não pode 


permanecer na posição do filho mais velho.  Aquele que cumpriu estes requisitos foi Won Pil Kim.  


Então, quem ocuparia a posição do segundo filho?  O segundo foi Hyo Won Yu, e o terceiro foi 


Young Hwi Kim.  (169-109, 29.10.1987) 


 


Com base nos três casais, doze tinham de ser organizados.  Estes doze receberão uma missão 


histórica; contudo, doze não seriam suficientes para cumprir esta grande missão.  É por isso que 


trinta e seis pessoas, doze do passado, doze do presente e doze do futuro tinham de ser decididas.  


Foi desse modo que apareceram os trinta e seis casais.  Pode dizer-se que os trinta e seis casais são a 


forma comprimida das dez gerações, desde a família de Adão até à família de Noé, das dez gerações 


desde a família de Noé até à de Jacob, e os doze filhos de Jacob, por outras palavras, os antepassados 


nos dois mil anos de história, que não estavam ligados.  (89-243, 1.12.1976) 


 


 


 







1.2. A importância dos trinta e seis casais 


 


Os trinta e seis casais consistem de três grupos de doze.  O primeiro grupo simboliza a era do Antigo 


Testamento, uma era em que as pessoas se casaram sem permissão de Deus.  O segundo grupo 


simboliza a era do Novo Testamento, uma era em que se desejou casar na terra escolhida por Deus.  


Todavia, com a morte de Jesus na cruz, este desejo não foi cumprido, e, assim, a era tornou-se a era 


da noiva, esperando que o seu noivo viesse.  O terceiro grupo simboliza a era do Testamento 


Completo, a era da perfeição, ansiando pelo começo da família de Deus. 


Hoje estamos a passar através da providência da restauração que simboliza a vitória de Jacob.  


Portanto, preciso restaurar através de indemnização, a era do servo e a era do filho adoptivo, e fazer 


aparecer a era dos verdadeiros filhos.  Os trinta e seis casais foram estabelecidos para restaurar estas 


três eras simbolicamente.    (A Vontade de Deus e o Mundo - 165) 


 


Dos trinta e seis casais, os primeiros doze são casais previamente casados, que representam a era do 


Antigo Testamento.  O segundo grupo de doze simboliza a era de Jesus, onde o casamento foi 


desejado, mas não realizado.  O terceiro grupo de doze, representando Jacob, que ultrapassou todas 


as tribulações e foi vitorioso, simboliza a era do Testamento Completo.  Em particular, os trinta e 


seis casais, sob a minha direcção, formam a fundação vitoriosa na qual as eras do Antigo Testamento, 


Novo Testamento e Testamento Completo são indemnizadas durante a minha vida.  Além disso, o 


significado histórico da Bênção dos trinta e seis casais é que essas três eras foram indemnizadas 


horizontalmente, na minha geração, através da sua perfeição vitoriosa.   (55-165, 7.5.1972) 


 


De um ponto de vista providencial, o primeiro grupo de doze, dos trinta e seis casais, está na posição 


da família restaurada de Adão.  Como a família de Adão, incluindo Caim e Abel é ligada a Noé pelo 


número doze, doze casais tinham de ser designados para indemnizá-la.   O segundo grupo significa a 


restauração do período que vai de Noé até Abraão, simbolizando as gerações alargadas até doze, 


para incluir Isaac e Jacob, que tiveram de indemnizar a invasão de Satanás na família de Abraão.  


Jacob teve doze filhos para restaurar por indemnização, na sua geração, (horizontalmente) pela 


primeira vez na história, as condições de indemnização acumuladas (verticalmente), através dessas 


doze gerações; isso é simbolizado pelo terceiro grupo de doze casais.  Os trinta e seis casais que 


foram chamados na fundação vitoriosa conseguida por Jacob, ao nível individual, simbolizam as eras 


do Antigo Testamento, Novo Testamento e Testamento Completo.    (55-165, 7.5.1972) 


 


Os trinta e seis casais representam trinta e seis gerações.  Eles são os antepassados.  Estão na posição 


de antepassados restaurados que remediaram todos os erros cometidos no decurso da providência da 


restauração.  Estão também na posição de indemnizar os doze discípulos de Jesus, representando o 


passado e o presente, isto é, as eras do Antigo Testamento e do Novo Testamento.  Em princípio, a 


era do Testamento Completo não pode começar antes das eras do Antigo Testamento e do Novo 


Testamento terem sido propriamente concluídas; portanto, para resolver tudo isto, os trinta e seis 


casais tinham de ser estabelecidos.  (54-293, 26.3.1972) 


 


Com base na minha vitória individual, eu precisava estabelecer uma fundação horizontal para 


restaurar a família e, portanto, abençoei os trinta e seis casais.   Não foi a base para a vitória, 


primeiro estabelecida pela família de Noé?  O segundo grupo de doze casais representa essa tradição. 


Em seguida, que significa o terceiro grupo de doze casais, representativo da família de Jacob?  Este 


grupo era composto de homens e mulheres virgens.  A partir daí, uma fundação perfeita tem de ser 


estabelecida na terra, depois de ter restaurado tudo por indemnização.  Só então pode a expansão 


horizontal em todas as direcções ser realizada, a partir destes doze casais.   


Os trinta e seis casais representam as posições dos doze anciãos tribais das três eras.  Com base na 


fundação de Jacob, eles representam as três eras de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  


Todas eles têm de unir-se completamente.  (47-199, 28.8.1971) 


 







Os trinta e seis casais representam todos os antepassados de bondade a quem foram confiadas 


missões na providência da restauração, no decurso da história.  Eles têm a responsabilidade, como as 


encarnações ressuscitadas dos antepassados, de restaurar horizontalmente, de forma substancial, tudo 


o que os antepassados falharam em conseguir através da história.  É necessário compreender que os 


trinta e seis casais representam os três biliões e seiscentos milhões de pessoas que vivem hoje no 


mundo.  (40-185, 1.2.1971) 


 


Observando as pessoas que vivem no mundo actual, podemos verificar que há pessoas que formaram 


família e aquelas que não a formaram. As últimas, podem ser subdivididas em dois grupos, um dos 


quais é constituído por pessoas que tiveram relações de amor com o sexo oposto, de sua livre 


vontade, mas que falharam em formar uma família.  Por conseguinte, podemos dizer que as pessoas 


no mundo podem ser divididas em três grupos: o das pessoas que se casaram de sua livre vontade; o 


das pessoas que estavam em relações que não resultaram na formação de famílias, como se pode 


verificar, frequentemente, neste tempo e era; e, finalmente, homens e mulheres virgens.  Estes três 


tipos de pessoas constituem o mundo de hoje.   


Por outras palavras, quando observadas de um ponto de vista vertical, as pessoas vivem em três 


níveis: matrimónio, noivado e celibato.  A segunda categoria de pessoas reflecte o estado de noivado 


entre Jesus e o Espírito Santo.  Elas poderiam formar uma nova família.  Para poder restaurar por 


indemnização todos estes diferentes tipos de pessoas, alguns representativos têm de ser chamados 


para formar famílias, de acordo com a providência divina.  Foi assim que os trinta e seis casais 


vieram a ser estabelecidos.  (58-183, 11.6.1972)  


 


Jesus estabeleceu os doze discípulos para tomarem o lugar das três eras da família de Adão até às 


famílias de Noé e Jacob, mas não pôde conseguir isto.  Para restaurar por indemnização a falha de 


Jesus, eu estabeleci os trinta e seis casais.  Foi deste modo que o processo da restauração foi 


desenvolvido substancialmente.  Conforme se pode verificar daqui, realizei cada uma das tarefas 


conscienciosa e sinceramente.   (23-62, 11.5.1969) 


 


O Senhor no seu Segundo Advento tem de restaurar por indemnização, a posição da família de Adão.  


Portanto, ele tem de procurar famílias que sigam o modelo das famílias de Adão, Noé e Abraão, e 


estabelecê-las como os antepassados.  Para isso, ele tem de restaurar primeiro doze famílias que 


sigam o modelo da família de Adão, em seguida, doze famílias que sigam o modelo da família de 


Noé, e finalmente, doze famílias que sigam o modelo da família de Abraão, e estabelecê-las como os 


antepassados verticais.  (22-215, 6.2.1969) 


 


Os trinta e seis casais são as encarnações ressuscitadas dos nossos antepassados na história.  Qual 


devia, então, ser o trabalho dos antepassados ressuscitados?  A humanidade, na terra, tem-se 


multiplicado verticalmente durante seis mil anos, e também se tem expandido horizontalmente.  


Todas as pessoas têm de ser reunidas.  Na indemnização vertical completa, doze gerações têm de ser 


indemnizadas.  Toda a gente na terra, está ligada entre si através destas doze gerações.  Mesmo na 


terra, a esfera de formação corresponde aos casais previamente casados, a esfera de crescimento 


corresponde aos casais que estavam noivos, mas nunca formaram família, e a esfera de perfeição 


corresponde aos homens e mulheres virgens.  (122-97, 1.11.1982) 


 


Os trinta e seis casais estão todos relacionados com o número doze.  As dez gerações de Adão até 


Noé perfazem o número doze, quando Caim e Abel são incluídos. As dez gerações de Noé até 


Abraão também perfazem o número doze, quando Isaac e Jacob são incluídos. Do mesmo modo que 


a família de Jacob se expandiu horizontalmente através dos seus doze filhos e se fixou na terra, a 


Igreja da Unificação também tinha de estabelecer trinta e seis casais.     


Os modelos das famílias de Adão, Noé e Jacob correspondem respectivamente ao primeiro, segundo 


e terceiro grupo de doze dos trinta e seis casais.  Com base nestas famílias, tudo na história, todos os 


acontecimentos que ocorreram nas era do Antigo e Novo Testamentos, podem ser reunidos com a 


era do Testamento Completo.  Como representantes do mundo espiritual, estas famílias estão ligadas 







entre si, como os antepassados na terra.  Por essa razão, cada um dos trinta e seis casais, está na 


posição de antepassado.  (164-269, 17.5.1987) 


 


Quem são os trinta e seis casais?  A primeira família dos trinta e seis casais, é o grupo de casais que 


se tinham casado de sua livre vontade, que foram trazidos à presença de Deus, e ligados com Ele 


através da Bênção.  Em seguida, a segunda família é o grupo de pessoas que estavam noivas, mas 


que não se casaram antes da Bênção.  Acasalar e abençoar pessoas em casamento não são coisas que 


faço descuidadamente. Porquê?  Porque estes casais se destinam a salvar toda a humanidade.  O 


terceiro grupo é o grupo de homens e mulheres virgens.  Todos os casais previamente casados 


deviam obedecer absolutamente ao primeiro grupo dos trinta e seis casais. Vocês compreenderão isto 


mais claramente, quando forem para o mundo espiritual. O segundo grupo tem de obedecer 


absolutamente ao terceiro grupo de casais. 


Quando o tempo chegar para a Vontade de Deus ser realizada na terra, é o terceiro grupo dos trinta e 


seis casais que se tornará o centro.  Vocês estão a ouvir-me dizer isto pela primeira vez.   Assim, 


para quem viria primeiro o Senhor da Segunda Vinda?  Ele não vem para ver os casais previamente 


casados, nem para ver as pessoas cujas relações falharam no passado, mas para encontrar homens e 


mulheres virgens.  (148-284, 25.10.1986) 


 


Não haveria lugar onde vocês pudessem permanecer, se eu não tivesse abençoado os trinta e seis 


casais.  Sabiam isto?  Quando nos expandimos a partir dos trinta e seis casais, todo o mundo será 


ligado a eles.  Se pensássemos nos casais previamente casados como o estágio de formação, o 


segundo grupo seria o estágio de crescimento, e o terceiro grupo os estágio de aperfeiçoamento.  É 


por essa razão, que nos referimos aos três conjuntos de casais como as famílias de Adão, Noé, e 


Jacob.  Só no tempo de Jacob fomos capazes de entrar na era da expansão horizontal. 


Estamos a entrar na era da expansão mundial horizontal, com base nas doze tribos.  Devia haver 


doze tribos enraizadas em mim, tal como há doze portões de pérolas no Céu, e tal como há doze 


meses na terra.  Deste modo, elas têm de estar de acordo entre si.   


Tal como havia doze irmãos na família de Jacob, e doze discípulos de Jesus, há trinta e seis casais à 


minha volta, e doze destes casais, eram homens e mulheres virgens.  Centrados nestes últimos, vêm a 


seguir as pessoas que formaram relações de sua livre vontade, e depois, as pessoas com famílias.  


Não é possível entrar no Céu a não ser que estes casais tenham estabelecido a condição de unidade.   


(148-284, 25.10.1986) 


 


Os casais constituídos por homens e mulheres virgens que foram casados e abençoados por mim, 


permanecem na fundação na qual se podem ligar directamente comigo.  Assim, daqui em diante, o 


centro serão sempre os casais que foram abençoados como homens e mulheres virgens, quando se 


trata do estabelecimento da fundação ao nível da família.  Com isto em mente, todos vocês têm de 


reconhecer, de agora em diante, a ordem dos grupos de família.  Entre os três grupos dos trinta e seis 


casais, o terceiro é o grupo central.  (31-284, 4.6.1970) 


 


Os trinta e seis casais têm de pavimentar o caminho para a providência global, começando com 


Adão até Noé, de Noé até Abraão, de Abraão até Jacob e, finalmente, até aos seus doze filhos.  Isto 


não é para reviver a história do passado, mas para restaurar horizontalmente, por indemnização, 


neste tempo, os erros cometidos pelos nossos antepassados.  A luta para realizar isto tem lugar 


centrada nos trinta e seis casais.  Eu não os abençoei por não saber aquilo que se está a passar no 


mundo. Tomei responsabilidade por este grande trabalho, porque as circunstâncias de Deus são 


muito mais desesperadas que as circunstâncias da humanidade e a Sua vontade muito mais elevada 


que a dela.     


Abençoei os trinta e seis casais porque tinha de restaurar, através de indemnização, o sofrimento 


histórico de Deus de perder os Seus filhos, e porque estava na posição de ter de restaurar, na 


realidade, horizontalmente, a história vertical.  Isto era necessário para poder restaurar e estabelecer 


a origem dos antepassados e o padrão que eles tinham tentado estabelecer.  (16-60, 26.12.1965) 


 







Qual é a responsabilidade dos trinta e seis casais?  É satisfazer todas as condições de indemnização, 


acumuladas através da história, até agora .  Por outras palavras, eles têm de tornar-se a barreira 


perfeita que possa bloquear Satanás completamente.  Portanto, estas famílias deviam estabelecer 


novas tradições e ideologia, completamente separadas de Satanás.  Com centro nestas tradições, os 


setenta e dois, e cento e vinte casais, têm de expandir essa base.  Considerando tudo isto, vocês 


deviam compreender quão importante é a responsabilidade dos trinta e seis casais.  (28-60, 3.1.1970) 


 


No mundo espiritual, a Bênção recebida por homens e mulheres solteiros e puros é muito diferente 


da Bênção recebida pelos casais previamente casados.  Há três níveis no mundo espiritual, tal como 


há três classes na sociedade de hoje: alta, média e baixa. 


Quando consideramos os trinta e seis casais, que consistem de três conjuntos de doze casais, 


representando as famílias de Adão, Noé e Jacob, que conjunto é o mais precioso?  É o terceiro grupo.  


No futuro, vocês terão de servir tais famílias.  Neste momento, não as estamos a distingui-las entre si, 


porque o tempo para isso ainda não chegou, mas isso não significa que elas sejam todas a mesma 


coisa. São muito diferentes entre si.  (30-189, 22.3.1970) 


 


Eu investi todo o dinheiro que tinha na compra de alianças de casamento, roupa e tudo o mais que, 


aqueles que receberam a Bênção, precisavam.  Porque fiz isso?  Não pedi aos trinta e seis casais que 


pagassem mesmo os honorários de casamento, não é verdade?  Reuni os filhos e filhas de outras 


pessoas e casei-os em muito melhores circunstâncias que se fossem os meus próprios filhos.   


Cumpri isto com dignidade, embora todo o mundo se me tivesse oposto.  A Bênção foi conduzida 


em três fases.  Se vocês fizessem tal coisa, obteriam algo como recompensa, como por exemplo terra 


ou dinheiro?  Obteriam algo?  Pensem nisso: se eu me preocupasse com tais ninharias, alguma vez 


realizaria esta espécie de actividades?  Não importa quanto barulho toda a nação da Coreia, as outras 


igrejas, os EUA e todo o mundo fizeram, eu não vacilei uma vez sequer.  Foi assim que cheguei até 


este ponto.  (126-299, 28.4.1983) 


 


1.3. Anedotas da Bênção dos trinta e três casais 


 


A Bênção dos trinta e três casais, em mil novecentos e sessenta e um, foi realizada entre confusão e 


caos.  Finalmente, tivemos de pôr alguém à porta, como guarda de segurança, antes de podermos 


prosseguir com a cerimónia.  Contudo, fiz tudo o que devia fazer, por mais barulho que as pessoas 


estivessem a fazer.  Os pais dos trinta e três casais invadiram o lugar, gritaram toda a espécie de 


insultos contra nós, e, em suma, fizeram uma algazarra.  Alguns, foram tão longe ao ponto de enviar 


dezenas de cartas anónimas ao tribunal da justiça, exigindo que eu fosse para a prisão.   Com 


resultado, tive de aparecer no tribunal em várias ocasiões.  Doze pessoas, em particular, trabalharam 


freneticamente para destruir a Igreja da Unificação, lançando pó de carvão por toda a parte. 


A Igreja da Unificação cresceu em tais circunstâncias.  Tivemos de pavimentar o caminho para a 


vitória, no mesmo lugar em que as pessoas se nos opunham.  Levámos a cabo o trabalho 


desencorajador de estabelecer a fundação para a vitória, entre oposição feroz vinda de todos os lados.  


(23-317, 8.6.1969) 


 


Na altura em que estávamos a realizar o casamento em massa dos trinta e três casais, enviei convites 


de casamento, no meu nome, aos pais das noivas e noivos.  Nos convites, tinha escrito: “Caro pai, 


mãe, em tal data o vosso filho/filha casar-se-á na igreja de Cheong Pa Dong.  Por favor, lembrem-se 


que só podem comparecer na cerimónia se usarem vestuário sagrado de determinado estilo; senão 


não serão bem-vindos!”  Esses convites criaram o caos entre os pais; vocês não podem imaginar o 


barulho que eles fizeram por causa disto, dizendo: “Como é que uma coisa destas pode acontecer?  


Quem ousa enviar aos pais convites de casamento dos seus próprios filhos?”  Eles puderam fazer 


todo o barulho que quiseram.  Uma vez que eu tenha decidido fazer alguma coisa, vou até ao fim.  


Mesmo que tivessem chamado a polícia, no fim, tudo seria feito à minha maneira, e não à deles.  


(162-321, 17.4.1987) 


 







Quando os trinta e três casais se estavam a casar, tiveram de tratar os seus próprios pais como o 


arcanjo caído.  Nenhum deles informou os pais acerca do casamento.  No último momento, porque 


não havia outra alternativa, enviei-lhes convites, cerca de uma semana antes do casamento, incluindo 


neles muitas condições, tais como a necessidade de usar vestuário sagrado, e assim por diante.  


Então, os pais insultaram-me, gritando que eu não tinha o direito de remover deles os seus filhos e 


casá-los.  Em suma, fizeram um escândalo terrível, mas nada podia evitar que isso acontecesse.  


Pensem, por um momento, quão desagradável isso devia ter sido para os pais.  Assim, finalmente 


tivemos de fechar os portões de ferro, e impedir, a todo o custo, que entrassem.  Tais foram as 


acções que tivemos de levar a cabo para nos separamos do arcanjo caído e proteger a situação.  (90-


124, 21.10.1976) 


 


Dentre os trinta e seis casais, há uma líder com um pai muito famoso.  O pai era um homem muito 


importante, e tinha-me em muito pouca estima.  De facto, ele não tinha mais consideração por mim, 


do que por qualquer outro homem por quem passasse na rua.  Quando o tempo chegou para abençoar 


a sua filha, enviei-lhe um convite.  Ele veio para assistir à cerimónia, porque queria ver o casamento 


da sua filha, e passou pela porta muito orgulhosamente.  Informámo-lo que, se quisesse assistir à 


cerimónia de casamento da Igreja da Unificação, precisava usar um trajo sagrado.  Ele usava o seu 


melhor fato de cerimónia e ficou atrapalhado, porque o tínhamos impedido de entrar nos portões.  


Insistiu em entrar, porque, afinal, se tratava do casamento de sua filha, mas mesmo assim foi 


impedido por nós.  Finalmente, não teve outra hipótese senão dirigir-se a um dos nossos membros, 


suplicar-lhe que lhe emprestasse o seu trajo de cerimónia, e assistiu ao casamento usando o trajo 


sagrado emprestado.  (75-216, 5.1.1975) 


 


Na altura da Bênção dos trinta e três casais, vocês pensam que os noivos e noivas podiam facilmente 


participar a Bênção aos pais?  Os pais gostariam que os filhos os contactassem, e discutissem com 


eles a perspectiva de se casarem numa igreja a que eles se opunham?  Vocês não pensam que eles 


não gostariam?  Isso é uma coisa natural.  Se os pais viessem ao casamento, eles teriam sido algo 


desagradável no que, de outro modo, teria sido o dia mais feliz dos casais.  Sabendo isto, devia eu ter 


notificado os pais acerca do casamento, e pedido a Bênção deles?  Como os pais tinham, pelo menos, 


de ser notificados, enviámos-lhes convites, que lhes deveriam ser entregues no dia anterior ao 


casamento, com a seguinte mensagem: “O vosso filho/filha vai casar-se em matrimónio sagrado, por 


isso, pedimo-vos, amavelmente, que nos honrem com a vossa companhia.”  (61-313, 3.9.1972) 


 


O meu modo de agir destruiu completamente as tradições de casamento existentes.  Destruiu as 


tradições do Cristianismo e da Coreia.  Como foi isto possível?  Negámos os pais e as mães.  


Quando vocês estavam a receber a Bênção, eu discuti alguma vez os detalhes com os seus pais?  Não, 


porque a Bênção é uma ordem que vos estou a dar.   Eu sou o sujeito.  Na altura da Bênção dos trinta 


e três casais, impedimos aos seus pais que viessem ao casamento.  Dissemos-lhes que só poderiam 


entrar, se usassem trajes sagrados.  Eles fizeram um alvoroço acerca disto.  Foi a revolução das 


revoluções, que completamente destruiu tradições do passado.  (213-17, 13.1.1991) 


 


Na altura da Bênção dos trinta e três casais, a que horas foi conduzida a primeira parte da Bênção?  


Não foi de manhã cedo?  Famílias das noivas e noivos estavam lá fora, tentando desesperadamente 


entrar e gritando: “Liberte o meu pai!” ou “Liberte a minha filha!”  Estas palavras tornaram-me num 


ladrão, no homem que tinha roubado o pai de alguém e a filha de outra pessoa.  Eles estavam a fazer 


de mim um ladrão, e gritavam: “Você, Moon!  Saia!  Você destruiu a nossa família e transformou a 


nossa filha numa doida furiosa!” 


Quando uma pessoa se casa, a coisa apropriada a fazer é obter, primeiro, permissão dos pais.  Porém, 


no nosso caso, enviámos convites de casamento aos pais, e pedimos-lhes que usassem trajes 


sagrados, se quisessem vir.  Isso foi muito insensato.  Eu sei que foi uma coisa afrontosa.  Se eu não 


soubesse isso, teria prosseguido com a Bênção com um coração tão leve como uma pena, mas tive 


de a realizar sabendo isso, e isso foi o aspecto mais difícil.  Não é assim?  Se eu não pensasse que era 


insensato, suportaria os insultos que me eram dirigidos e pensaria: “Porque me estão a chamar 







nomes?”  Mas eu estava a conduzir a cerimónia, sabendo que me amaldiçoariam por causa dela. 


Conduzi a cerimónia ate ao fim, sabendo tudo isto.  Indemnização não teria sido possível, se eu não 


procedesse deste modo.  Eu não podia simplesmente fechar os olhos e proceder descuidadamente.   


(211-332, 1.1.1991) 


 


Quando os trinta e três casais se estavam a casar, a cerimónia foi conduzida em três partes: a 


primeira ao amanhecer, a segunda durante o dia, e a terceira à noite.  Porquê?  Porque todos os pais 


das noivas e noivos se opuseram ferozmente a que os seus filhos se casassem.  Do ponto de vista da 


Vontade de Deus, como a história humana começou com falsos pais, eu tive de preparar tudo da 


posição de um Verdadeiro Pai.  Os pais opuseram-se ao casamento, e o mesmo aconteceu com o 


governo. Antes de realizar a cerimónia de casamento, tive de comparecer no tribunal e fazer um 


depoimento que ficou registado.  Não há sequer uma pessoa que saiba aquilo por que passei, ao 


realizar o meu trabalho.  Não havia lugar onde eu pudesse permanecer. Estava a arriscar tudo.  (91-


259, 23.2.1977) 


 


Vocês querem que eu lhes conte uma história engraçada?  Quando estávamos a conduzir a Bênção 


dos trinta e três casais, na Coreia, um homem veio ver-me.  A propósito, o seu genro está aqui 


presente connosco.  O homem disse que ambas as suas filhas tinham aderido, de olhos fechados, à 


Igreja da Unificação.  Ele era o director de uma escola, e já tinha escolhido dois professores, com 


determinadas características, como seus genros, e, por isso, não podia permitir que as suas filhas 


participassem no casamento em massa.  Todavia, tudo aquilo que eu lhe disse, foi: “Se se quiser opor, 


oponha-se, mas as suas duas filhas serão abençoadas por mim!”  (22-261, 4.5.1969) 


 


Quando eu estava a escolher os trinta e seis casais para a Bênção, vocês pensam que discuti o 


assunto com os seus pais?  Reuni os filhos de outras pessoas e casei-os, como melhor entendi, sem 


discutir com os pais ou falar-lhes acerca da Bênção.  Uma vez que fiz isso, eles não só me teriam 


amaldiçoado, mas também me teriam batido com paus, se tivessem tido oportunidade para isso.  Se 


fôssemos os israelitas dos tempos antigos, o meu vestuário seria arrancado à força e rasgado, e eu 


seria esfaqueado até à morte.  Contudo, realizei tudo num abrir e fechar de olhos, antes que os pais 


tivessem a menor ideia do que se estava a passar.  Reuni filhos de Satanás, tornei-os filhos de Deus e 


casei-os.  No meu trabalho de completar o curso da restauração, favorecido pela fortuna celestial do 


cosmos, com quem devia eu ter discutido o assunto?  Ao realizar a Bênção, com quem, 


possivelmente, poderia eu ter discutido a matéria?  Tudo teve de ser feito como eu bem entendia.   


Os trinta e seis casais são os antepassados.  Ao realizarem o amor através do qual se podiam tornar 


nos antepassados, deviam ter discutido o assunto com os seus pais físicos?  Isto era um assunto para 


ser discutido com Deus.  (18-207, 8.6.1967) 


 


Como a Bênção dos trinta e três casais teve de ser conduzida no meio da noite, quando era escuro, 


tínhamos as portas fechadas à chave, quando a cerimónia foi realizada.  Durante a cerimónia, 


ouvimos muitos gritos vindos de fora, gritos como: “Deixe o meu filho sair, deixe o meu marido sair, 


que pensa você que está a fazer com os filhos das outras pessoas?”  Eles estavam a protestar, porque 


o casamento dos filhos devia ser arranjado pelos pais, e, no entanto, ali estava o fundador da Igreja 


da Unificação, casando-os como lhe agradava.  Estavam a protestar, porque eram as mães e pais no 


mundo satânico.  Como os filhos e filhas de Deus foram roubados por Satanás, roubei-os, de novo, 


das garras de Satanás e restaurei-os por indemnização.  Foi por isso que conclui a cerimónia tão 


apressadamente.  Não tive outra alternativa, porque estava a tentar cumprir restauração através de 


indemnização.  (19-120, 31.12.1967) 


 


 


 


 


 


 







2. Os Setenta e Dois Casais 


 


2.1. O significado da Bênção dos setenta e dois casais 


 


É verdade que tudo, até agora, falhou devido unicamente à falha dos antepassados em cumprir a sua 


responsabilidade?  Não, isso não é verdade.  Evidentemente que os antepassados cometeram erros, 


mas os irmãos Caim e Abel também erraram.  Portanto, os setenta e dois casais foram estabelecidos 


para permanecer na posição dos irmãos Caim e Abel, perante os trinta e seis casais.  Através da 


Bênção, os setenta e dois casais puderam permanecer na fundação horizontal na terra, estabelecida 


na geração de Jacob. Devido a isto, as famílias de antepassados, de linhagem directa, até à data, 


podiam ser manifestadas na terra, na forma de famílias restauradas.  Deste modo, um importante 


centro foi estabelecido.  Com base em doze dos trinta e seis casais, a forma das tribos de Israel podia 


finalmente tomar forma.  Como estabelecemos os setenta e dois casais, foi possível manifestar, aqui 


na terra, as fundações históricas dos antepassados.  (47-200, 28.8.1971) 


 


Como era a vontade da providência, organizar famílias de acordo com o modelo dos dois filhos, 


perante os antepassados, setenta e dois casais, que é o dobro dos trinta e seis casais, foram 


estabelecidos.  No curso vertical da história, o que não foi cumprido na família de Adão, devia ter 


sido completado pelas famílias de Caim e Abel, mas elas falharam em estabelecer a condição de 


indemnização.  Contudo, pela Bênção dos setenta e dois casais, que seguem o modelo das famílias 


de Caim e Abel, a providência vertical prolongada pôde ser consumada com êxito num ponto de 


inter com a horizontal.  Pelo estabelecimento dos trinta e seis, e setenta e dois casais, a fundação do 


tipo Caim-Abel pôde ser completamente estabelecida na terra – por outras palavras, a restauração 


horizontal do modelo vertical de família.  Essa família é o modelo para restaurar a família de Adão.  


(16-62, 26.12.1965) 


 


Os trinta e seis casais estabeleceram o padrão de ter restaurado todos os insucessos das primeiras 


trinta e seis gerações, e, assim, tornaram-se os antepassados.  Porém, não é suficiente tê-los como 


antepassados.  Onde começou o conflito?  O primeiro conflito ocorreu entre os filhos de Adão e Eva, 


Caim e Abel.  Foram eles que arruinaram o mundo e o tornaram do modo como hoje existe.   Eu 


quero dizer com isso, que eles criaram um mundo, no qual todos os seus descendentes estão em 


constantes lutas entre si.  Isto tem de ser restaurado por indemnização.  Para isso, temos de 


estabelecer a condição que os filhos e filhas das trinta e seis gerações, se uniram, pacificamente, 


perante Deus.  Foi por essa razão que estabeleci os setenta e dois casais, que é o dobro do número 


trinta e seis, e representa a separação entre Caim e Abel.  Através do estabelecimento dos setenta e 


dois casais, foram preparadas as bases históricas dos antepassados, nas quais Caim e Abel se podiam 


unir, não para lutar, mas para formar uma base de quatro posições.  Deste modo, o padrão absoluto, 


através do qual nos podíamos proteger de Satanás, foi estabelecido.  Todos vocês compreendem a 


seriedade da posição em que se encontram os setenta e dois casais?  (19-120, 31.12.1967) 


 


Os setenta e dois casais foram estabelecidos na base da Bênção dos trinta e seis casais, e simbolizam 


famílias restauradas de Caim e Abel, centradas na família de Adão. Para que Adão e Eva 


permaneçam na posição de pais aperfeiçoados, como os antepassados da humanidade, Caim e Abel 


têm de se unir completamente.  Os trinta e seis casais simbolizam a família de Adão, e estão na 


posição de antepassados.  Assim, só quando os trinta e seis casais permanecem na fundação das 


famílias unidas de Caim e Abel, poderão atingir a posição de pais.  A razão pela qual os setenta e 


dois casais são o dobro dos trinta e seis casais, é porque estão nas posições de Caim e Abel.  (55-167, 


7.5.1972) 


 


Quem são os setenta e dois casais?  Nalgumas partes da Bíblia está escrito que Jesus tinha setenta 


discípulos, e noutras, setenta e dois.  A verdade, é que o número correcto de discípulos é setenta e 


dois.  Com base nas doze tribos e no número seis (seis representantes por cada tribo), duas vezes seis 







são doze, e uma vez seis são seis.   Multiplicando doze por seis obtemos setenta e dois.   Por isso, o 


número correcto é setenta e dois discípulos.   


Estes setenta e dois casais são como os filhos e filhas dos trinta e seis casais, os quais são os casais 


centrais, assim como os antepassados.  Os setenta e dois casais são os descendentes.  O nosso ponto 


de vista é que os antepassados falharam em cumprir a Vontade de Deus, porque Caim e Abel, os dois 


filhos da primeira família da história, falharam em unir-se, desse modo adiando o cumprimento da 


Sua vontade.  A fundação de família, na qual Caim e Abel, os filhos e filhas, e os irmãos se deviam 


ter unido, não foi estabelecida.  Então, quem são os setenta e dois casais?  Em termos numéricos, 


setenta e dois é o dobro de trinta e seis.  Por isso, consideramos os setenta e dois casais como Caim e 


Abel, os filhos dos trinta e seis casais; trinta e seis casais de tipo Abel, e trinta e seis casais de tipo 


Caim, fazendo um total de setenta e dois casais.  Isto significa que eles são os casais representativos, 


escolhidos para restaurar por indemnização o que os antepassados históricos falharam em cumprir: a 


união completa entre Caim e Abel.  (84-144, 22.2.1976) 


 


Os trinta e seis casais, setenta e dois, e os cento e vinte, formam uma equipa.  Eles não podem ser 


separados.  Os trinta e seis casais referem-se às gerações sucessivas de antepassados.  Os setenta e 


dois casais representam os filhos e filhas.  Os cento e vinte casais significam os sumo-sacerdotes das 


nações do mundo.  Falando de modo mais simples, representam as doze tribos, as ramificações das 


doze tribos que se espalharam pelo mundo.  O assunto em questão, consiste em unir os antepassados, 


Caim e Abel, e as doze tribos num só corpo.  Nisso consistem os grandes trabalhos da restauração.  


(82-237, 31.1.1976) 


 


Cada pessoa é o fruto do passado, o centro do presente, e o começo do futuro.  Por outras palavras, é 


o ponto de encontro das três eras. Quando se multiplicam as três eras pelo número doze, obtém-se 


trinta e seis casais, e como os filhos e filhas, na posição de Caim e Abel, têm de ser restaurados com 


base nestes trinta e seis casais, segue-se que setenta e dois casais têm de aparecer a seguir.  (34-262, 


13.9.1970) 


 


A questão que se levanta sempre numa família diz respeito à união completa dos pais e filhos.  Por 


exemplo, na família de Adão, Adão devia ter-se tornado um com Caim e Abel.  Para se puderem 


tornar numa família que possa permanecer na presença de Deus, em unidade completa, os pais e os 


dois filhos têm de estabelecer a condição que se uniram completamente.  Senão, eles não poderão, de 


modo nenhum, comparecer perante Deus.  É aqui que se justifica o aparecimento dos setenta e dois 


casais, que são o dobro dos trinta e seis.  Os setenta e dois casais também correspondem aos setenta 


e dois discípulos de Jesus.  Eles foram estabelecidos para organizar as tribos que Jesus teria 


restaurado através das famílias dos seus doze apóstolos, e setenta e dois discípulos.  Por outras 


palavras, os trinta e seis, e os setenta e dois casais correspondem respectivamente às doze tribos de 


Israel e aos setenta e dois discípulos de Jesus, e, por isso, estão na posição de representativos 


restaurados que podem dirigir Israel.  Eles são também os números básicos recuperados, que Deus 


tinha tentado restaurar através de Israel..  (54-293, 26.3.1972) 


 


Quem são os setenta e dois casais?  Antes de a família poder ser restaurada completamente, as 


famílias de Caim e Abel têm de unir-se, primeiro, numa só.  Se Adão e Eva querem permanecer 


perante Deus, em forma perfeita, têm de permanecer na fundação, na qual Caim e Abel se uniram 


completamente.  Os antepassados estão na posição de pais.  Para que aqueles que estão na posição de 


pais, possam comparecer perante Deus, em perfeição, a fundação de Caim e Abel tem de ser 


restaurada.  Os trinta e seis casais são os antepassados.  Se os antepassados querem permanecer 


perante Deus, precisam ter a fundação das famílias unidas de Caim e Abel, e é a isto que os setenta e 


dois casais, que são o dobro dos trinta e seis, devem a sua origem. 


Os setenta e dois casais correspondem aos setenta e dois discípulos de Jesus.  Uma vez que eles 


realizaram na terra uma fundação de indemnização, a providência de Deus pode continuar a 


expandir-se.  Através da unidade dos setenta e dois casais, representando Caim e Abel, com os trinta 







e seis casais, representando Adão e Eva, todos os requisitos providenciais foram satisfeitos, e a 


restauração da família foi completada. Tal é o significado da Bênção dos setenta e dois casais. 


Com a realização da Bênção dos setenta e dois casais, uma base centrada em Deus foi conseguida, 


na terra, pela primeira vez, tanto horizontal como verticalmente.  Por conseguinte, um padrão central 


foi estabelecido. 


Assim, a base vertical – um lugar central que devia ser determinado através da providência de Deus 


– só pode ser estabelecida quando os trinta e seis casais, e os setenta e dois casais estão unidos, como 


as pessoas vitoriosas aperfeiçoadas da história.  Uma vez que esse ponto central seja determinado, o 


domínio central de vitória dos antepassados, desejados por Deus durante tanto tempo, será 


finalmente realizado.  Como essa é a fundação perfeita, tem de ser desenvolvida horizontalmente.  


(55-167, 7.5.1972) 


 


Porque não pôde Jesus estabelecer o Reino do Céu?  Porque o seu clã, e, em seguida, os seus doze 


apóstolos, falharam em ajudá-lo no seu trabalho.  Ele tentou construir uma ponte que ligaria a nação 


ao seu clã, doze apóstolos, e setenta discípulos, mas essa ponte desmoronou-se à sua volta.  Por 


conseguinte, não pôde estabelecer a fundação aos níveis da família, clã, ou igreja, durante a sua vida 


na terra. 


O problema seguinte foi que os setenta discípulos não se uniram completamente com ele.  Eles 


representavam as doze tribos e os setenta anciãos de Israel.  O número correcto, na realidade, devia 


ser setenta e dois, e não setenta.  Se seis pessoas fossem escolhidas de cada uma das doze tribos, o 


número total seria setenta e dois.  Por isso, a Igreja da Unificação abençoou setenta e dois casais.  


Quando se lê a Bíblia, o Novo Testamento diz que houve setenta e dois discípulos no Novo 


Testamento, e setenta anciãos no Antigo Testamento.  O número correcto é setenta e dois e não 


setenta.  (67-327, 22.7.1973) 


  


A história da restauração é a história de Caim e Abel.  Como é a história de Caim e Abel, se duas 


pessoas, representando Caim e Abel, são colocadas em frente de representantes dos primeiros 


antepassados, pode ser estabelecida a condição através da qual todos os erros cometidos pelos nossos 


antepassados podem ser indemnizados.  Qual foi o erro cometido pelos antepassados?  Foi a falha de 


Caim e Abel em unirem-se completamente.   


As fundações de fé e substância deviam ter sido estabelecidas por Caim e Abel.  Contudo, o padrão 


de Caim e Abel, centrado nos antepassados, não foi completado, e assim, a condição através da qual 


isso pode ser completado, alinhada com a fundação horizontal na terra, é a Bênção dos setenta e dois 


casais.  (75-148, 12.1.1975) 


 


Antes que o Reino do Céu possa ser estabelecido na terra, a família tem de ser estabelecida.  Os três 


discípulos e doze apóstolos de Jesus representam as três eras – a era de formação, a era de 


crescimento e a era de aperfeiçoamento.  Eles são, por sua vez, representados pelos trinta e seis, e 


setenta e dois casais.  Como Caim e Abel lutaram, ao nível da família, os setenta e dois casais, como 


seus representantes, têm de os restaurar.  Os setenta e dois casais podem também ser considerados 


como os representantes de setenta e duas raças.  (74-270, 31.12.1974) 


 


Dentre a humanidade, há pessoas semelhantes a Adão, porque casaram de sua livre vontade; pessoas 


que seguem o modelo de Jesus, porque estão à procura de esposos; e, finalmente, há aquelas que 


seguem o modelo do Senhor da Segunda Vinda.  A segunda Vinda tem de restaurar todas as três 


posições.  Primeiro, a família que segue o modelo da família de Noé tem de ser restaurada, porque 


Noé, como Abel e Jesus, ocupa a posição do segundo filho do lado de Deus.  Os setenta e dois casais 


são as formas restauradas da família de Noé, dividida em Caim e Abel.  (22-216, 8.2.1969) 


 


O erro que Caim cometeu, por não ter sido obediente a Abel, não foi indemnizado pelos 


antepassados, e, assim, a providência foi prolongada até agora.  Para indemnizar isto, a fundação da 


obediência de Caim a Abel tem de ser indemnizada perante cada uma das famílias dos antepassados.  







Os setenta e dois casais têm a sua razão de ser nesta finalidade.  O número setenta e dois é o dobro 


do número trinta e seis.  (22-193, 2.2.1969) 


 


A finalidade do estabelecimento dos trinta e seis casais é a restauração de trinta e seis antepassados.  


Por isso, os mundos espiritual e físico unem-se num só, centrados nos trinta e seis casais.  Os setenta 


e dois casais estão na posição de Caim e Abel, perante os trinta e seis casais.  A Igreja da Unificação 


estava numa posição semelhante a Jacob, preparando-se para a caminhada para o Egipto, com 


setenta e dois membros de família, quando abençoou os setenta e dois casais.  (13-125, 16.11.1963) 


 


A Bênção é a autorização para a criação de um novo Israel.  Quando um casal Caim e outro Abel são 


colocados em frente de cada um dos trinta e seis casais, o que resulta são os setenta e dois casais.  


(12-47, 10.9.1962) 


 


O modelo da unidade das três gerações de Abraão, Isaac e Jacob, tem de ser ultrapassado em três 


anos.  Não nos poupámos a esforços quando abençoámos setenta e dois casais este ano.  De todos 


eles, só estou satisfeito com um pequeno número.  (12-50, 13.9.1962) 


 


3. Os Cento e Vinte e Quatro Casais 


 


3.1. O significado do estabelecimento dos cento e vinte e quatro casais 


 


Os cento e vinte casais, representativos dos cento e vinte discípulos de Jesus, estão ao nível mundial.  


Como os representativos das nações do mundo, os cento e vinte casais são a fundação sobre a qual a 


condição de indemnização global pode ser satisfeita.  Pelo estabelecimento destes casais pode ser 


assegurada a base sobre a qual Deus pode vir para o mundo.  Por isso, pode dizer-se que a altura em 


que o número de nações membros da ONU excedeu cento e vinte, marca o começo dos Últimos Dias.  


(16-62, 26.12.1965) 


 


Os cento de vinte casais foram estabelecidos na posição que representa todas as nações no mundo.  


(20-342, 20.7.1968) 


 


O Senhor, na sua Segunda Vinda, tem de restaurar por indemnização a posição da família de Adão.  


Portanto, ele tem de procurar famílias que sigam o modelo das famílias de Adão, Noé e Abraão, e 


estabelecê-las como os antepassados.  Para isso, ele tem de encontrar primeiro doze casais de acordo 


com o modelo da família de Adão, em seguida, doze casais de acordo com o modelo da família de 


Noé, e, finalmente, doze casais de acordo com o modelo da família de Abraão, e estabelecê-los como 


os antepassados verticais.  Por essa razão, estabeleci os trinta e seis casais.  Com base nestes 


antepassados, os setenta e dois casais foram estabelecidos como os representantes das famílias de 


Caim e Abel.  Os cento e vinte casais simbolizam os líderes das cento e vinte nações do mundo.  (22-


215, 6.2.1969) 


 


Os cento e vinte casais são o modelo mundial, expandindo-se horizontalmente em todas as direcções. 


Portanto, eles representam cento e vinte nações.  (13-125, 16.11.1963) 


 


Passámos por um curso de sete anos, antes de podermos abençoar cento e vinte e quatro casais.  


Como agora temos cento e vinte casais, com base no domínio do novo Israel, uma fundação foi 


estabelecida sobre a qual as cento e vinte nações do mundo podiam ser restauradas.  Por 


consequência, todos os números importantes que Jesus tentou restaurar através da sua família, foram 


cumpridos globalmente pela Bênção dos cento e vinte casais.   (54-293, 26.3.1972) 


 


O que vocês precisam fazer agora, é restaurar oitenta e quatro pessoas, e cento e vinte, nas suas 


tribos.  Essa é a parte vertical.  A Bênção não teve lugar na ordem dos trinta e seis casais, setenta e 


dois, e cento e vinte?  Os cento e vinte casais são representantes do mundo.  Por isso, depois da 







ressurreição de Jesus, cento e vinte pessoas reuniram-se num sótão, no dia de Pentecostes.  Elas 


eram representantes do mundo.  Quando abençoei cento e vinte e quatro casais, o número de nações 


membros da ONU era também cento e vinte e quatro.  Todos estes números têm de estar de acordo 


entre si.  (198-17, 20.1.1990) 


 


Os cento e vinte discípulos de Jesus representam o número doze.  Os cento e vinte e quatro casais 


foram abençoados de modo a organizar e estabelecer no mundo o modelo de governo tribal e 


nacional.  Na realidade, cento e vinte e quatro casais foram abençoados, quatro dos quais eram extra. 


Porque foram incluídos na Bênção?  Se não tivessem sido incluídos, então, não seria possível salvar, 


daqui em diante, outros casais previamente casados.  Este número quatro representa portões situados 


nas quatro direcções de este, oeste, norte e sul.  Portanto, com base nos quatro casais, o caminho tem 


de ser aberto para a ressurreição de casais previamente casados.  Foi por isso que abençoei cento e 


vinte e quatro casais.  (158-170, 27.12.1967) 


 


Os cento e vinte casais representam os cento e vinte discípulos de Jesus.  Adicionalmente, quatro 


casais que tinham casado previamente foram incluídos, porque são aqueles que têm de abrir os 


portões da Bênção nas quatro direcções.  (20-145, 26.5.1968)   


 


Jesus teve de derramar sangue na cruz, porque os setenta e dois discípulos e os doze apóstolos, 


perfazendo um total de oitenta e quatro, não se uniram completamente.  Por conseguinte, cada um de 


vocês tem de restaurar substancialmente, por indemnização, oitenta e quatro pessoas.  Somente na 


fundação de restauração por indemnização assim estabelecida, vocês podem viver como pessoas 


casadas.  O mesmo se aplicou a mim.  Para cumprir isto, abençoei os trinta e seis casais, os quais 


podem ser subdivididos em três grupos de doze cada um, representando a formação, crescimento e 


aperfeiçoamento.  Rigorosamente falando, eles são três grupos, mas podem ser condensados num só; 


o mesmo se aplica aos setenta e dois casais. Nessa fundação, os cento e vinte casais foram 


abençoados, e, na fundação deles, o mundo pode ser unido.  Depois da ressurreição e ascensão de 


Jesus, não se reuniram os cento e vinte discípulos, no dia de Pentecostes?  Eles simbolizam 


representantes do mundo.  (122-117, 1.11.1982) 


 


Os cento e vinte casais estão na posição de dissolver a angústia que Jesus sentiu por não ter podido 


restaurar o padrão do Judaísmo.  É por essa razão que lhes estou a dizer que vão para a linha de 


frente e se sacrifiquem.  Todos os líderes regionais recentemente educados para a mobilização 


pertenciam aos cento e vinte casais.  Eles têm de sacrificar-se.  Estão na mesma posição que os cento 


e vinte discípulos do tempo de Jesus, como os representativos das cento e vinte nações, e estão a 


formar tribos globais.   (47-202, 28.8.1971) 


 


Não estabeleceu Jesus cento e vinte discípulos, na altura da sua ascensão?  Os cento e vinte casais 


significam os cento e vinte discípulos e também representam cento e vinte nações na terra e no 


mundo espiritual, respectivamente.  Uma vez que os seus clãs tomem os seus lugares entre as 


categorias de representantes nacionais, o vosso campo de actividade será expandido às cento e vinte 


nações, as quais podem então ser ligadas ao Reino do Céu.  Assim, vocês poderão herdar tais 


posições, e, a partir daí, poderão ligar-se às bases sobre as quais podem realizar as suas actividades.  


(215-219, 6.2.1991) 


 


Jesus não teve só os doze apóstolos e setenta discípulos.  No dia de Pentecostes, cento e vinte 


discípulos reuniram-se para começar o seu trabalho missionário à escala mundial.  Eles são 


representados pelas cento e vinte nações.  Na altura em que os cento e vinte casais foram abençoados, 


havia cento e vinte e quatro nações membros na ONU.  Também abençoámos cento e vinte e quatro 


casais, e, entre estes casais, quatro eram criminosos das quatro direcções, este, oeste, norte e sul.  


Incluídos nos cento e vinte e quatro casais, estão criminosos que foram condenados uma vez, duas 


vezes, três vezes e mesmo quatro vezes.  Porquê?  Porque temos de salvar mesmo aqueles que estão 


no inferno.  Precisamos salvar aqueles que estão aprisionados.   (215-129, 6.2.1991) 







 


Tal como eu tenho os cento e vinte casais, todos vocês têm os seus próprios cento e vinte membros 


de clãs, através do décuplo das doze tribos no mundo espiritual.  Presentemente, consideramos o 


número de nações no mundo, nas quais estamos a realizar trabalho missionário, como cento e vinte, 


ou cento e sessenta.  Por isso, na altura dos jogos olímpicos, representantes nacionais de cento e 


vinte nações, reuniram-se para formar um só corpo.  De modo semelhante, com centro nos seus clãs, 


vocês têm de estabelecer representantes de cento e vinte nações, e fazer com que se unam 


completamente com vocês, como os representantes das nações no mundo.  Só quando fizerem isso, 


poderão restaurar por indemnização, a base dos cento e vinte discípulos na terra, na altura da 


ressurreição e ascensão de Jesus. 


É por isso que precisamos cento e vinte casais.  Só quando eles forem estabelecidos na terra, 


reunidos e completamente unidos num só corpo, os cento e vinte representantes no mundo espiritual 


podem ser ligados com as tribos.  Deste modo, mesmo o mundo espiritual pode ser ligado com as 


cento e vinte nações.  Por essa razão, os cento e vinte casais são-nos absolutamente indispensáveis.  


(215-129, 6.2.1991) 


 


Quando vocês entram no Reino do Céu, têm de levar convosco pelo menos cento e vinte famílias - 


algo que Jesus queria fazer.  Quem são os cento e vinte casais?  São os representantes nacionais do 


mundo físico.  Portanto, durante a sua vida, vocês têm de dar testemunho a, pelo menos, cento e 


vinte casais, de modo a assegurar que os levarão consigo para o Reino do Céu.  Este devia ser o 


objectivo na vida de todos os membros. Cada pessoa é enviada para a sua tribo, como representante 


de Jesus que não morreu, mas veio de novo à terra.  É o envio de tribos na posição de Abel para 


tribos na posição de Caim, na capacidade de messias.  Tal é a missão dos messias tribais.  (215-185, 


17.2.1991) 


 


A questão consiste em saber como vocês podem estabelecer a tradição de amor, a tradição eterna do 


ideal da criação, com os seus filhos e filhas, os membros do seu clã, e as pessoas que restauraram.  


Quando forem para o mundo espiritual, vocês formarão um grupo juntamente com o resto da sua 


família, clã, e povo, e estabelecerão a dignidade eterna e ordem da sua vida. Têm de se ocupar do 


seu clã, e levar consigo, pelo menos, cento e vinte famílias.  Penso que expliquei mais que o 


suficiente para que vocês compreendam.  Estou a dizer-lhes que se preparem, para que não fiquem 


embaraçados.  Não só ficarão embaraçados, mas serão despidos nus e expulsos.  (213-139, 16.1.1991) 


 


O número cento e vinte, que é dez vezes o número doze, derivou dos doze apóstolos de Jesus, e pode 


representar o mundo horizontal.  Por conseguinte, cento e vinte casais foram abençoados para 


estarem de acordo com os cento e vinte discípulos.  Originalmente, o número devia ter sido cento e 


vinte, mas eu abençoei cento e vinte e quatro casais, adicionando quatro casais, que representam as 


quatro direcções.  (16-62, 26.12.1965) 


 


Abençoei os cento e vinte e quatro casais, representando as cento e vinte nações do mundo, e o 


número quatro, ao nível global, na fundação do estabelecimento do centro de tribos.   Isto significa 


que famílias foram formadas, que representarão o centro de todo o Cristianismo, originado nos cento 


e vinte discípulos de Jesus, os quais simbolizam a fundação de cento e vinte nações.  Portanto, estes 


casais têm como responsabilidade estabelecer a base de quatro posições ao nível individual, sob a 


minha direcção, e reunir os antepassados, em seguida, as raças, e finalmente, o mundo.  Por causa 


disso, de agora em diante, o caminho será aberto para todas as nações do mundo avançarem em 


direcção a um destino comum.  (75-150, 2.1.1975) 


 


Os cento e vinte discípulos representam o mundo.  Jesus tentou começar o seu trabalho mundial com 


estes cento e vinte discípulos, mas não pôde fazê-lo.  Contudo, nós temos de realizá-lo.  No caminho 


da restauração do mundo, os meus descendentes têm de ser escolhidos em várias fases para actuar 


como pontes ligando-se a todas as pessoas.  Ao fazer isto, não posso simplesmente seleccionar 


qualquer pessoa para se tornar meu descendente, mas tenho de fazer uma selecção cuidadosa, porque 







eles estarão na posição de representar o mundo.  Como foi isto feito?  Através da cerimónia do 


casamento sagrado dos trinta e seis casais, setenta e dois, e cento e vinte e quatro, na Igreja da 


Unificação.  (34-262) 


 


3.2. A cerimónia pública de dedicação e a designação de lugares sagrados em cento e vinte 


nações 


 


Depois da cerimónia do casamento sagrado dos cento e vinte e quatro casais, eu levei a cabo a 


cerimónia de dedicação pública.  O Senhor, na sua Segunda Vinda, vem como o ser ressuscitado 


substancial, com a missão de estabelecer as fundações aos níveis individual, familiar, tribal e racial - 


um trabalho de Deus que permaneceu incompleto no tempo de Jesus.  Eu trabalhei nesta missão 


durante os últimos três anos.  Este período de três anos corresponde ao período da restauração de 


filhos (período vertical).  Durante este período, fui chamado como o ser ressuscitado substancial de 


modo a cumprir esta missão, tal como Jesus tencionava salvar os seguidores do Judaísmo e o povo 


judeu.   (13-11, 12.9.1963) 


 


Os cento e vinte casais estão ao nível mundial.  Aqui está também a razão porque designei, em mil 


novecentos e sessenta e cinco, cento e vinte lugares sagrados em quarenta países à volta do mundo.  


(18-260) 


 


Depois de restaurar as pessoas, precisamos restaurar a terra.  Eu viajei através de quarenta nações, à 


volta do mundo, para designar lugares sagrados.  Eu pôde fazer isto porque tinha estabelecido o 


padrão antes da Queda, na Coreia.  Designei lugares sagrados em cento e cinco lugares de quarenta 


nações à volta do mundo.  Os cento e vinte casais simbolizam cento e vinte nações.  Deste dia em 


diante, precisamos estabelecer cento e vinte lugares sagrados.  (16-7, 21.12.1963) 


 


Quem são os cento e vinte casais?  Eles representam as cento e vinte nações.  Contudo, do ponto de 


vista da organização celestial, embora os antepassados, os modelos de famílias, e agora, os 


representantes do mundo tivessem sido estabelecidos, ainda não tínhamos terra.  Como não tínhamos 


território, embora tivéssemos formado uma organização de pessoas perante Deus, ainda não 


tínhamos a fundação na qual Deus pudesse restaurar esta terra profanada.  Portanto, eu designei 


cento e vinte lugares sagrados em quarenta nações, para fazer estes números corresponder entre si.  


Foi deste modo que a fundação para a restauração da terra foi estabelecida. 


Assim, quando vocês vão orar aos lugares sagrados, deviam estar conscientes destes antecedentes.  


No contexto da mobilização de espíritos benévolos para descerem à terra e se espalharem à volta do 


mundo, vocês deviam orar como representantes dos cento e vinte, setenta e dois, e trinta e seis casais 


e dos Verdadeiros Pais, como o centro do trono celestial. 


Por isso, de agora em diante, para fazer avançar a Igreja da Unificação, mesmo Deus será 


mobilizado, tal como os antepassados comuns e patrióticos.  De facto, toda a gente no mundo 


espiritual devia ser mobilizada.  As pessoas no mundo espiritual estão na posição de Caim, ao passo 


que nós, que vivemos na terra, estamos na posição de Abel, e assim, todos eles nos assistirão, 


focando-se na terra.  Deus, os anjos e os nossos antepassados têm de nos ajudar.  (158-129, 


26.12.1967) 


 


4. Os Quatrocentos e Trinta Casais 


 


4.1. O significado matemático dos quatrocentos e trinta casais 


 


Quem são os quatrocentos e trinta casais?  Eles são a fundação horizontal da sua nação inteira.  Por 


isso, precisam se unir completamente.  Atingimos um estado onde podemos influenciar o mundo, 


com base na nação, e por essa razão devíamos avançar para o estágio mundial.  Portanto, o meu 


período de quarenta anos de vida devia ser restaurado pelo estabelecimento do número quarenta e 


três.  A condição tem de ser estabelecida ao nível mundial.  Por conseguinte, estamos agora a entrar 







na era na qual a Igreja da Unificação influenciará a história.  Então, que devíamos fazer agora?  Os 


clãs deviam unir-se completamente num só corpo, e avançar para a restauração da raça.  No dia em 


que a raça for restaurada, a nação seguir-se à automaticamente.  (29-103, 25.2.1970) 


 


Precisamos abençoar quatrocentos e trinta casais, este ano, porque mil novecentos e sessenta e sete 


marca o quatro milésimo tricentésimo ano da era Dangun, e estes números têm de estar de acordo 


com a condição providencial.  Além disso, os Israelitas demoraram quatrocentos e trinta anos para 


regressar a Canaã da terra do Egipto.   Por outras palavras, o importante aqui é o número quarenta e 


três.  Esse número é o momento decisivo da história, marcando a altura da nossa entrada numa nova 


era.  Portanto, completámos o curso de sete anos centrados no número quarenta e três.  Quando todos 


estes números estiverem de acordo entre si, podemos avançar para a nova era.  Deste dia em diante, 


a Igreja da Unificação fará rápido progresso.  (19-171, 1.1.1968) 


 


Os números quatro e três representam o número sete, e também os quatrocentos e trinta anos que os 


israelitas permaneceram no Egipto, antes de saírem para restaurar Canaã.  Por isso, o número 


quatrocentos e trinta representa o tempo para um novo começo.  Além disso, a Bênção também teve 


lugar no quatro milésimo tricentésimo ano da história da Coreia.  Isto não é uma mera coincidência.  


O trabalho levado a cabo por Deus, é sempre matemático.  O facto que quatrocentos e trinta casais 


foram abençoados no ano que marcou o quatro milésimo tricentésimo ano da história coreana 


significa que, uma porta comum foi aberta para todos os clãs no mundo, porque a fundação 


construída pela vitória de um só tipo de religião num clã, não é suficiente.  (84-146, 22.2.1976) 


 


A Bênção dos quatrocentos e trinta casais foi significativa, porque foi realizada no quatro milésimo 


tricentésimo da Era Dangun.  Nesse ano, os portões foram abertos através dos quais qualquer família 


coreana, podia entrar no reino de Deus.  Mesmo aqueles que se nos opuseram, podiam agora entrar 


no reino de Deus.  Não importa de que clã ou tribo proviessem, os cidadãos da Coreia podiam entrar 


no reino de Deus, mesmo os descendentes de carniceiros do passado, os quais são considerados 


como membros da classe mais baixa da Coreia. 


Por isso, a Bênção dos quatrocentos e trinta casais marca o tempo no qual toda a tribo também tem 


de tomar parte.  A era de especificação deu agora lugar à era da universalidade.  Por exemplo, se o 


clã Kim é escolhido por Deus, toda a gente com o sobrenome Kim pode entrar de mãos dadas.  Em 


mil novecentos e sessenta e nove, eu também abençoei quarenta e três casais, representando as 


muitas nações do mundo.  Realizei a Bênção na Alemanha, EUA, e Japão.  Estes quarenta e três 


casais estão na posição de objecto em relação aos quatrocentos e trinta casais ao nível nacional.  


Isto significa que, a fundação interna foi estabelecida, na qual todas as outras tribos e raças no 


mundo podem também fazer parte dessa esfera, porque todas as tribos na Coreia receberam o 


privilégio de fazer parte do domínio de Deus.  Além disso, pela ligação desta condição relacional, as 


tribos no mundo externo podem também ser ligadas ao povo da Coreia, que permanece na condição 


de indemnização da terra natal.  (100-31, 4.10.1978)  


 


Tal como os israelitas partiram do Egipto para restaurar Canaã, os quatrocentos e trinta casais 


significam que nós também partimos para restaurar o mundo, o nosso Canaã.  Enquanto eles 


partiram no quatro centésimo trigésimo ano da sua estadia no Egipto, nós permanecemos no número 


quarenta e três, representando os quatro mil e trezentos anos.  Estamos a avançar a partir deste ponto.  


Ao avançar, não trabalhamos individualmente, mas em unidades familiares  Temos de avançar com 


as nossas famílias.  É necessário compreender isto.  A unidade já não o indivíduo, mas a família.  


Por isso, vocês não deviam abandonar as suas famílias e avançar sozinhos.   


Além disso, a pessoa central na posição de Moisés não devia abandonar os israelitas.  Ele tem de 


conduzi-los para fora do Egipto, e entrar em Canaã.  Se um deles estiver na prisão, ele devia ajudar 


essa pessoa a sair, para poder ir com os outros.  


 Eu abençoei os quatrocentos e trinta casais para representar todos estes números.  Nos quatrocentos 


e trinta casais estão representadas todas as pessoas no mundo, quer sejam boas, religiosas, ou de 


qualquer outro tipo; toda a gente está incluída.  Todos os outros números são derivados do número 







doze; os números quarenta, trinta, cento e vinte, todos derivam desse número.  Os trinta dias dum 


mês também derivam daí.  Os números centrais no universo estão todos incluídos nesse número.  Por 


isso, nós partimos no quatro milésimo tricentésimo ano, centrados nos quatrocentos e trinta casais.  


Subimos um degrau.  Este é o ano no qual toda a gente está incluída, não só os coreanos, mas 


também todas as outras tribos no mundo.  Com a Coreia como representante do mundo, todo o 


mundo foi incluído na Bênção dos quatrocentos e trinta casais.  É necessário compreender isto 


claramente.  Estamos a caminho da expansão.  (98-186, 16.7.1978) 


 


Através da Bênção dos quatrocentos e trinta casais, a Coreia podia agora ligar-se com a Igreja da 


Unificação.  Isto significa que, embora muitos coreanos não fossem religiosos, com base nos 


quatrocentos e trinta casais, as condições de indemnização puderam ser cumpridas dentro da esfera 


na qual eles podiam gozar dos privilégios do terceiro Israel.  Portanto, eu pôde fazer um anúncio 


público que a Coreia era a nação do povo escolhido.  Por outras palavras, o domínio do povo 


escolhido foi finalmente estabelecido.  Agora posso expandir esta fundação globalmente. 


Depois de abençoar os quatrocentos e trinta casais, o que vem a seguir é a expansão da terra e do 


povo coreano por todo o mundo.  Com isso, eu quero dizer semear a terra, designar lugares sagrados, 


e enxertá-los aos quatrocentos e trinta casais.  Por conseguinte, eu designei lugares sagrados em 


quarenta nações.  Em seguida, fiz uma viagem à volta do mundo, durante a qual abençoei quarenta e 


três casais.  Liguei quarenta e três casais do Japão, EUA e Alemanha, como os companheiros 


relacionais dos quatrocentos e trinta casais na Coreia.  Isto é verdadeiramente histórico.  Através 


deste acto, as muitas pessoas no mundo que não acreditam em nós, podem também receber os 


benefícios da esfera de Israel.  O mundo passou por quatro mil anos de história do Judaísmo antes de 


Cristo, ou seis mil anos incluindo a história cristã, durante os quais tradições foram transmitidas de 


geração em geração, e as pessoas acreditaram nos benefícios delas derivados.  Todavia, agora estão a 


receber o privilégio de fazer parte da esfera de benefício nesta era horizontal, embora não acreditem.  


Tal fundação foi finalmente estabelecida.  (110-123, 10.11.1980) 


 


Que é a Bênção?  É a consolidação de famílias.  Centrados na minha família, três casais, trinta e seis, 


setenta e dois, e cento e vinte e quatro foram abençoados, e através destas Bênçãos as condições de 


indemnização ao nível mundial puderam ser cumpridas.  Então, a questão dos quatrocentos e trinta 


casais levanta-se.  Embora os cento e vinte e quatro casais fossem estabelecidos como os 


representantes do padrão da Bênção ao nível mundial, ainda há muita gente na Coreia que não 


acredita em religião, e por isso, não vive vidas religiosas.  Não é verdade?  A providência divina tem 


de considerar todas as religiões existentes, e condições de indemnização são necessárias para elas.  


Então, que acontece àqueles que não acreditam em religião?  Eles não podem simplesmente ser 


separados completamente e lançados fora. 


Finalmente, as muitas nações e clãs têm de ser enxertados horizontalmente à esfera da ideologia 


dominante, através das religiões.  Embora o caminho que conduz ao mundo, em geral, tivesse sido 


preparado, e os portões existam através dos quais as pessoas religiosas podem passar, não existe 


lugar para as outras.  Pessoas ordinárias, sem religião, não podiam ser admitidas.  Portanto, as muitas 


tribos sem religião na Coreia têm de ser enxertadas, e essa foi a razão subjacente ao estabelecimento 


dos quatrocentos e trinta casais: eles representam os quatro mil e trezentos anos de história coreana.  


(110-123, 10.11.1980) 


 


Quem são os quatrocentos e trinta casais?  Não existem centenas de sobrenomes na Coreia, tais 


como Park ou Kim?  De modo semelhante, há também muitos sobrenomes noutras nações através do 


mundo, e o caminho através do qual todos eles podem ser ligados, foi aberto pela Bênção dos 


quatrocentos e trinta casais. Os quatrocentos e trinta casais da Coreia formam uma relação recíproca 


com quarenta e três casais do Japão, EUA e Europa.  Deste modo, as cinco raças no mundo foram 


reunidas na forma dos quarenta e três casais, que correspondem aos quatrocentos e trinta.  (100-279, 


22.10.1978) 


 







Os quatrocentos e trinta casais correspondem aos quatro mil e trezentos anos de história na Coreia.  


Nestes casais estão incluídas todos os tipos de pessoas: pecadores e pessoas com todos os 


antecedentes possíveis, incluindo criminosos e ladrões.  Só então foi criada a entrada através da qual 


toda a gente no mundo podia passar.  (118-331, 20.6.1982) 


 


Os quatrocentos casais têm de tornar-se a força principal da Igreja da Unificação.  Quando eu estava 


nos meus quarenta anos, como muitos de vocês agora estão, as minhas lutas assumiram proporções 


globais.  Na altura em que atingi os quarenta e cinco anos, tinha estabelecido todas as fundações, 


firmado a condição de indemnização para a Coreia, ligado todas as nações, e designado cento e vinte 


lugares sagrados em quarenta nações.  Foi a altura em que comecei a preparar-me para essas lutas.  


(141-226, 22.2.1986) 


 


Vocês sabem quão importantes são os quatrocentos e trinta casais?  Originalmente, a Bênção devia 


ter tido lugar centrada no ano de mil novecentos e sessenta e sete, que foi o ano passado, porque o 


dia vinte e dois de Fevereiro desse ano, marca o vigésimo aniversário do meu encarceramento na 


prisão de Heung Nam.  Desse modo, a conclusão dos vinte anos do meu curso de restauração 


espiritual e física tem grande significado.  Portanto, vocês estamos numa posição muito significativa 


ao comemorarem esse importante dia comigo.  Deviam compreender que é uma grande honra ter o 


direito de participação em tão importante acontecimento.  Esse dia não é um dia triste.  É também o 


dia do aniversário natalício de George Washington.  Sabendo isto, todos vocês deviam trabalhar 


duramente para formar as suas próprias famílias exemplares.  (159-43, 1.3.1968) 


 


Os quatrocentos e trinta casais são os representantes do povo da Coreia.  Incluídos neles, há todos os 


tipos de sobrenomes.  Deste modo, eles podem ficar na posição de Adão e ligar-se ao povo da Coreia, 


como a nação de Adão permanecendo na fundação mundial. Eles também incluem um casal 


representativo da nação de Eva.  De outro modo, as duas nações não podiam ser ligadas.  Por isso, o 


casal Kuboki do Japão foi incluído na Bênção dos quatrocentos e trinta casais.   Todas as outras 


nações podiam ser ligadas a partir daí.  (164-269, 17.5.1987) 


 


Em mil novecentos e sessenta e oito, juntamente com a instituição do Dia de Deus, eu preparei as 


bases na Coreia nas quais as famílias de Deus podiam ser ligadas mundialmente.  Só depois disso 


tinha preparado a fundação adequada para nos expandirmos por todo o mundo. Assim, o Japão pôde 


participar na Bênção dos quatrocentos e trinta casais, e não antes. Esta participação foi feita pelo Sr. 


Kuboki.  Deste modo, estamos a avançar para a era mundial.  Pelo estabelecimento de tais condições 


de indemnização, estamos a pavimentar o nosso caminho no mundo, e fazendo progresso triunfante, 


à medida que caminhamos.  (163-145, 1.5.1987) 


 


Do ponto de vista do princípio, o Kook Jin é o meu quarto filho e a sétima criança que nasceu na 


minha família, e ele foi também o oitavo, de entre todos os meus filhos, a casar-se.  Todos estes 


números estão de acordo com o Princípio.  Os seus sogros são um dos quatrocentos e trinta casais, 


porque estes casais representam todos os sobrenomes.  Sobrenomes tornaram-se muito diversificados 


no mundo.  Abençoar os quatrocentos e trinta casais foi o mesmo que indemnizar os quatro mil e 


trezentos anos de história coreana, através de pessoas, se pensarmos que cada casal indemniza dez 


anos.  O mesmo se passa com a indemnização ao nível familiar. 


No passado, através da Bênção dos quatrocentos e trinta casais, indivíduos podiam progredir; 


contudo, com a selecção da esposa de Kook-jin de entre um dos quatrocentos e trinta casais, o tempo 


chegou agora quando pessoas de todos os sobrenomes no mundo - do este, oeste, norte e sul - podem 


ser restauradas, como famílias, em vez de individualmente, através da minha família.  Portanto, 


vocês têm de compreender quão grande é a influência, no resto do mundo, da Bênção de Kook Jin.  


Através do seu casamento, as famílias abençoadas expandir-se-ão em todas as direcções à minha 


volta.  (185-304, 17.1.1989)  


 







Quem são os quatrocentos e trinta casais?  Os números quatro e três correspondem aos quatro mil e 


trezentos anos de história da Coreia.  Além disso, quando se multiplica quatro por três obtém-se doze, 


e quando se adiciona quatro a três obtém-se sete.  Todos os números importantes no Princípio 


Divino, quer sejam somados ou multiplicados, envolvem os números sete, três e quatro.  Deste modo, 


o número quatrocentos e trinta foi determinado como o número de casais a ser abençoado.  Em 


seguida, uma vez que a Coreia é o centro, um número correspondente de casais teve de ser escolhido 


do mundo, como a contraparte dos quatrocentos e trinta casais, e assim, quarenta e três casais 


seleccionados de nações no mundo foram abençoados.  Pelo estabelecimento dos quarenta e três 


casais do Japão, Europa e EUA, foi formada uma esfera relacional mundial.  Deste modo, foi 


completada a fundação horizontal na qual todas as pessoas no mundo podiam entrar em contacto 


com o Céu. 


O caminho através do qual toda a gente pode passar através da porta da Bênção e reunir-se num 


lugar, devia ser aberto para todas as pessoas religiosas, mesmo que essas pessoas estejam a viver nos 


confins da terra.  Tal é o significado dos casamentos em massa da Igreja da Unificação; pela 


formação de uma ligação mundial centrada nos quatrocentos e trinta casais, a Igreja da Unificação 


desenvolveu-se, horizontalmente, para formar um domínio internacional de pessoas.  Ela não é só 


para coreanos.  O facto que os quatrocentos e trinta casais e os quarenta e três foram ligados na 


fundação da família ao nível mundial significa o começo da formação de uma nova raça 


transcendendo etnias e nacionalidade.  Este é o meu ponto de vista.  (100-171, 14.10.1978) 


 


O Dia de Deus inaugurado na terra no Novo Ano de mil, novecentos e sessenta e oito, foi um dia 


vitorioso para a Igreja da Unificação.  Esse período foi também marcado pela Bênção dos 


quatrocentos e trinta casais.  Tal dia de vitória tinha de ser ligado ao mundo horizontalmente, e por 


isso, eu viajei à volta do mundo, em mil novecentos e sessenta e nove, e abençoei quarenta e três 


casais, ligando, desse modo, dez nações a essa esfera de actividade.  As nossas vitórias na Coreia 


precisavam ser ancoradas mundialmente.  Cumpri isto pela Bênção dos quarenta e três casais de dez 


nações, correspondente à Bênção dos quatrocentos e trinta casais.  Os quatrocentos e trinta casais 


representaram os quatro mil e trezentos anos da história da Coreia, permitindo assim que todos os 


coreanos se tornassem a fundação para a Bênção.  (58-223, 11.6.1970) 


 


Na altura da Bênção dos trinta e seis casais, estávamos muito desesperados.  Portanto, só depois de 


passar pelas eras dos trinta e seis casais, setenta e dois, e cento e vinte, e só depois de todos eles se 


terem estabelecido na terra, podíamos entrar na era dos quatrocentos e trinta casais, na qual nos 


podíamos finalmente espalhar pelo resto do mundo, em todas as direcções, trezentos e sessenta graus, 


Este, Oeste, Norte e Sul.  Essa foi a história inicial da Igreja da Unificação.  Durante este curso de 


vinte e um anos, desde mil, novecentos e sessenta, eu abri os portões da Bênção em todas as 


direcções para ligar todas as pessoas e tribos.  As cinco raças do mundo têm de entrar através desses 


portões.  Por isso, a nossa Igreja da Unificação centrou-se sempre na fase mundial, depois da Bênção 


dos quatrocentos e trinta casais. 


Que representam para a Coreia os quatrocentos e trinta casais?  O número quatrocentos e trinta 


significa um novo começo, centrado na Bênção dos quatrocentos e trinta casais, no quatro milésimo 


tricentésimo ano da história da Coreia.  O número quatrocentos e trinta também representa o número 


de anos que os israelitas permaneceram no Egipto, antes de terem partido para Canaã.  Eles partiram 


para a terra abençoada de Canaã depois de quatrocentos e trinta anos.  Por isso, através deste número, 


a restauração mundial de Canaã, centrada na família, pode começar.  (100-277, 22.10.1978)  


 


Os quatrocentos e trinta casais significam a reunião de toda a nação.  Eles não estão limitados 


unicamente à Igreja da Unificação.  O número quatrocentos e trinta significa a partida para a terra 


abençoada de Canaã, ao nível mundial, com base nos quatro mil e trezentos anos de história da 


Coreia, e é equivalente à partida dos israelitas para Canaã. O caminho foi aberto para toda a gente 


seguir, quer se trate de pessoas religiosas, ou não.  Por outras palavras, em vez dos israelitas partirem, 


ao nível nacional, depois de quatrocentos e trinta anos, os quatrocentos e trinta casais partem ao 


nível mundial, depois de quatro mil e trezentos anos.  Eles partem para a terra abençoada de Canaã, 







ao nível mundial.  Com base nos quatrocentos e trinta casais, toda a nação devia ser ligada à Bênção, 


e esta ligação devia expandir-se para incluir o mundo inteiro.  É por isso que abençoei os quarenta e 


três casais no mundo inteiro, como a contraparte dos quatrocentos e trinta casais.   Essa é a condição: 


através destas Bênçãos, os quatrocentos e trinta casais podem ligar-se a qualquer tribo na Coreia, 


enquanto os quarenta e três casais, como representativos do mundo, podem ligar-se a qualquer nação.   


(91-259, 23.2.1977) 


 


Originalmente, eu tinha planeado realizar a Bênção em mil novecentos e sessenta e sete, e por isso 


fui para o Japão, mas não pude.  Portanto, quando estava a abençoar os quatrocentos e trinta casais, 


em mil novecentos e sessenta e oito, estabeleci, antecipadamente, a condição para a Bênção, pela 


participação de Kuboki como representante do Japão.  Abençoei primeiro o Japão, em seguida os 


EUA; e com base na Alemanha, a nação satânica na posição de Adão, a âncora de Deus foi lançada 


em quatro nações.  Portanto, vocês têm de compreender que a fundação vitoriosa ao nível global, 


representando todas as nações, foi agora construída sobre a qual condições de indemnização podem 


ser estabelecidas.  Regressei depois de ter realizado tudo isto.  (23-291, 8.6.1969) 


 


Como todos vocês tomaram parte no meu curso de sete anos, eu assumi a responsabilidade de 


abençoar toda a gente até aos quatrocentos e trinta casais.  Todos os casais abençoados são uma parte 


de mim; todos eles são extraordinários porque contribuíram para o meu curso de restauração mundial.  


(22-68, 21.1.1969) 


 


4.2. Os quatrocentos e trinta casais e o messianismo tribal 


 


Na altura da Bênção dos quatrocentos e trinta casais, eu disse-lhes que deviam trabalhar como 


messias tribais.  Isso não significava que deviam viver felizes, centrados em si próprios.  Por outras 


palavras, dei-lhes a missão semelhante à de Jesus e do Espírito Santo, isto é, de trabalharem como 


messias tribais, para salvar as suas tribos, como encarnações substanciais de Jesus e do Espírito 


Santo ressuscitados.  Isso significa que deviam cumprir a missão de messias tribais, não como 


espíritos, mas como encarnações substanciais.  (40-216, 1.2.1971) 


 


Eu pedi aos quatrocentos e trinta casais que trabalhassem como messias tribais, mas nenhum deles 


compreendeu porque lhes disse estas palavras: “Enquanto viverem na terra, todos vocês têm de dar 


testemunho aos seus pais e parentes.”  Por conseguinte, uma família devia dar testemunho a, pelo 


menos, cento e vinte pessoas.  Esta é a vossa missão na vida.  O caminho que os membros da Igreja 


da Unificação deviam seguir, é avançar centrados neste objectivo.  (34-261, 13.9.1970) 


 


Que é o segundo curso de sete anos?  É um período de tempo durante o qual as famílias de vocês se 


têm de tornar famílias de tipo Abel.  Para poderem cumprir essa responsabilidade, têm de restaurar 


famílias de tipo Caim.  Que formariam, quando famílias Abel restauram famílias Caim?  Formariam 


tribos.  Vocês têm de tornar-se messias tribais.  Os quatrocentos e trinta casais são messias tribais.  


Isto significa ser global.  Deste modo, todas as condições deviam ser cumpridas.  (34-104, 29.8.1970) 


 


A instrução que eu dei aos quatrocentos e trinta casais, que abençoei em mil novecentos e sessenta e 


oito, foi que se tornassem messias tribais.  Eles têm de cumprir esta missão.  Tal como organizei os 


trinta e seis casais na igreja, membros abençoados cujo sobrenome seja Kim, por exemplo, devem 


também organizar trinta e seis casais no seu clã Kim.  Se for muito difícil estabelecer trinta e seis 


casais, deviam, pelo menos, tornar-se os antepassados de doze casais.  O modo de conseguir isto 


consiste na formação de trindades com os seus filhos, estabelecendo assim o modelo de messianismo 


tribal.  (31-276, 4.6.1970) 


 


Então, quem são os quatrocentos e trinta casais?  Agora, que entrámos na era dos quatrocentos e 


trinta casais, entrámos, subsequentemente, na era de messias tribais.  Cada um dos quatrocentos e 


trinta casais representa as fundações de família nas quais todos os clãs do mundo espiritual podem 







descer uma vez mais à terra e ser ressuscitados, por outras palavras, as fundações de família de Jesus 


ressuscitado, concedidas a todas as raças.  Por isso, os quatrocentos e trinta casais são as famílias 


messiânicas das suas tribos.  Isso significa que os quatrocentos e trinta casais são como as famílias 


de Cristo, no seu Segundo Advento, em relação às suas tribos.   


Por isso, os trinta e seis casais, setenta e dois, e cento e vinte, fazem parte de mim.  Estes três grupos 


de casais correspondem ao padrão vertical, ao passo que os quatrocentos e trinta casais foram 


estabelecidos, horizontalmente, em todas as direcções.  Por isso, eles entram na esfera de messias 


tribais e eu disse-lhes: “Trabalhem como messias tribais!”  Como já restaurei os trinta e seis casais, e 


os setenta e dois, que formam o centro, assim como os cento e vinte casais, tudo o que vocês 


precisam fazer agora é restaurar cento e vinte pessoas por casal.  Então, tudo pode ser indemnizado, 


tanto vertical como horizontalmente.   


Como tal, vocês têm de compreender que é a responsabilidade dos quatrocentos e trinta casais 


abençoados pela Igreja da Unificação, reunir cento e vinte pessoas nas suas tribos.  Então, 


cumpriram, ou não, esta responsabilidade?  Já alguma vez, pelo menos, pensaram nisto, ou não?  


Vocês não compreenderam isto até agora, não é verdade?  Agora, que ouviram a minha explicação, 


compreendem?  (84-157, 22.2.1976) 


 


Depois de restaurar os indivíduos, as famílias têm de ser restauradas a seguir.  Depois da vitória ao 


nível individual, entramos no estágio de famílias Abel.  Quer vocês sejam o marido, ou a esposa, 


todos são Abeis na vossa família, e assim, a partir daí têm de trabalhar como messias tribais.  Como 


esta missão só pode ser realizada por famílias, eu confiei-a aos quatrocentos e trinta casais.  Vocês 


não compreendem isto claramente, não é verdade?  Que significa que os quatrocentos e trinta casais 


são messias tribais?  Isto é logicamente inevitável.    Estas palavras aplicam-se a toda a gente.   (39-


119, 10.1.1971) 


 


5: Os Setecentos e Setenta e Sete Casais 


 


5.1. Os setecentos e setenta e sete casais representam o mundo 


 


Os setecentos e setenta e sete casais formados por jovens homens e mulheres de dez nações, foram 


abençoados em mil novecentos e setenta de modo a criar novas famílias e novas tribos baseadas no 


amor de Deus, e transcendendo diferenças nacionais e raciais, no desbravamento do caminho da Sua 


vontade para o mundo.  Assim, uma nova estrutura mundial devia ser preparada para o Senhor, na 


sua Segunda Vinda, e assegurados os trabalhadores requeridos que serviriam qualquer nação e povo, 


de acordo com o seu plano.  (53-255, 29.2.1972) 


 


Os setecentos e setenta e sete casais representam o mundo.  Eles são os casais globais.  Como tal, a 


nossa igreja pode ser fortalecida por eles.  Todavia, o sistema de famílias da Igreja da Unificação 


ainda está muito desorganizado.  Nenhuma família, até agora, cumpriu a sua missão, e assim, tive de 


incluir os setecentos e setenta e sete casais, que representam o nível global.  Originalmente, esta 


missão devia ter sido confiada aos quatrocentos e trinta casais.  Foi deste modo que nos expandimos 


até agora.  Os setecentos e setenta e sete casais representam o mundo.  Os três setes referem-se aos 


estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Em mil novecentos e setenta, centrados nos 


setecentos e setenta e sete casais, completámos a estrutura da família global, e subsequentemente, 


entrámos na era transracial.  Portanto, qualquer dos setecentos e setenta e sete casais, incluindo os 


japoneses, podia tomar o lugar de qualquer dos trinta e seis, setenta e dois, cento e vinte e quatro, ou 


quatrocentos e trinta casais que se desviasse da sua posição.  Deste modo, o caminho da providência 


da restauração está a ser pavimentado.  (79-104, 22.6.1975) 


 


Devíamos estar prontos para nos unirmos num só corpo globalmente, transcendendo nacionalidade e 


raça.  Raça ou cor da pele não devia constituir um problema para nós.  Como julgámos necessário 


promover um movimento para formar uma estrutura de família transcendendo as nossas próprias 







nações, ou raças, o casamento em massa, sem precedentes, dos setecentos e setenta e sete casais, foi 


realizado.  (53-190, 22.2.1972) 


 


Os setecentos e setenta e sete casais que abençoei em mil, novecentos e setenta significam a 


perfeição total simbolizada pelo número vinte e um – a soma dos seus três setes – assim como os três 


estágios do processo de crescimento.  Em vez de tentar separar estes estágios, procurei agrupá-los 


todos simultaneamente, e fi-lo num único lugar.  Dez nações participaram na Bênção, como 


representantes do mundo, para indemnizar o número dez.  Deste modo, uma nova tribo, centrada na 


família, pôde ser organizada mundialmente e um modelo transracial foi estabelecido para a criação 


dessa tribo.  (54-295, 26.3.1972) 


 


O facto que eu abençoei setecentos e setenta e sete casais significa que tudo foi completado através 


dos sete anos de formação, setes anos de crescimento, e sete anos de perfeição.  É por isso que reuni 


um grande número de pessoas de dez nações, e as abençoei.  Deste modo, o caminho foi aberto, 


através do qual toda a gente na terra, sem excepção, pode formar uma família do reino de Deus.  


Toda a gente pode começar a ter tal família.  (105-156, 10.4.1979) 


 


Agora, que entrámos no Novo Ano de mil novecentos e setenta e um, que nos devíamos determinar a 


cumprir?  A nossa Igreja da Unificação é o núcleo, o centro do mundo, e por conseguinte, não 


devíamos passar nenhum tempo sem propagar ao mundo a ideologia do Senhor.  Na fundação das 


dez nações representadas pelos setecentos e setenta e sete casais, devíamos cumprir a nossa 


responsabilidade de interligar o mundo do amor de Deus, transcendendo raça, nacionalidade e cor da 


pele, e unirmo-nos completamente com a Sua vontade.  A Bênção dos setecentos e setenta e sete 


casais foi realizada para defender isto, e representa verdadeiramente um acontecimento histórico.  


(38-213, 3.1.1971) 


 


Que são os setecentos e setenta e sete casais?  A sua cerimónia de casamento foi a última que 


realizei na Coreia.  Através desta Bênção, em mil, novecentos e setenta, as muitas raças do mundo 


foram ligadas ao Céu. 


Qual foi o resultado da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais?  Ao reunir muitas família e 


tribos do mundo e ao ligá-las ao Céu, abri o portão global através do qual qualquer família, tribo, e 


povo podem formar uma relação com Deus.  Todas as pessoas podem entrar no Céu, se entrarem 


através do portão dos setecentos e setenta e sete casais, e seguirem o caminho que se abre a partir daí.  


Esse portão está agora aberto.  Esta Bênção realizada em mil, novecentos e setenta foi assim a última 


do seu tipo, antes de a providência ter atingido a sua presente dimensão global.  (100-279, 


22.10.1978) 


 


O mundo começará gradualmente a mover-se de acordo com a fortuna da Igreja da Unificação.  


Nesta conexão, o primeiro casamento em massa internacional foi conduzido em mil novecentos e 


setenta.  Essa foi a Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, a qual significou que tudo na terra 


estava a convergir globalmente.   


Como parte da Bênção dos quatrocentos e trinta casais, abençoei quarenta e três casais não coreanos, 


no estrangeiro, em vez de os trazer para a Coreia.  Contudo, a Bênção dos setecentos e setenta e sete 


casais na Coreia foi o primeiro casamento em massa, com participantes de dez nações. Os 


participantes na Bênção vieram de dez nações à volta do mundo.  Deste modo, com base no ideal da 


família, o caminho foi completado, através do qual, qualquer nação na terra pode voltar para Deus.  


Daqui em diante, tornou-se possível que a fortuna do mundo se alinhasse com a fortuna da Igreja da 


Unificação.  (55-171, 7.5.1972) 


 


Vocês, os setecentos e setenta e sete casais, são dignos do nosso orgulho.  Assim, deviam 


permanecer na linha de frente, quando entrarmos em mil novecentos e oitenta, e transmitir a nossa 


tradição a todas as famílias.  Quem de entre vocês assumirá esta posição?  Cumprindo a vossa 







responsabilidade, expandirão a vossa influência a todo o mundo.  Vocês são os casais que 


representam as tribos do mundo. 


A vossa situação é semelhante à do clã de Jacob, que não pôde ser formado num curso de sete anos, 


e, por isso, teve de passar por três cursos de sete anos.  Todos vocês têm de compreender que a 


Bênção dos setecentos e setenta e sete casais significa a organização da tribo que pode ter uma 


relação com o mundo em todas as direcções.  O facto que pessoas de várias nações receberam a 


Bênção, prova que uma tradição foi estabelecida, através da qual todo o mundo pode ser ligado ao 


Céu.   Por isso, vocês têm de tornar-se famílias sinceras constituídas por verdadeiros maridos, 


esposas, pais, e filhos que possam estabelecer o modelo da realização da vontade de Deus.  Tal é a 


responsabilidade de vocês, que estão presentemente nos vossos trinta anos, porque são os casais que 


melhor representam as famílias da Igreja da Unificação.  Os casais com quarenta anos são demasiado 


velhos, e aqueles por volta dos vinte anos, não são suficientemente maduros para este trabalho.  


Como aqueles de vocês, por volta dos trinta anos, estão em tal posição, quando cumprirem estes 


deveres que vos foram confiados, a fundação da tradição celeste pode ser estabelecida, sobre a qual o 


valioso legado da Igreja da Unificação pode ser transmitido ao mundo. 


Fazendo isso, não se tornariam heróis e antepassados das famílias mundiais imortalizadas na história?  


Sabendo que possuem tais antecedentes históricos extraordinários, se forem arruinados depois de ter 


feito um esforço supremo, podem dirigir a mim os vossos protestos.  Na realidade, nunca serão 


arruinados.  (109-109, 26.10.1980) 


 


Em mil novecentos e setenta, setecentos e setenta e sete casais, de dez nações à volta do mundo, 


foram abençoados.  Eles são os casais dos “três setes”; três vezes sete são vinte e um. Os setecentos 


e setenta e sete casais representam todo o mundo, e também os estágios de formação, crescimento e 


aperfeiçoamento; através da sua Bênção, qualquer família pôde herdar o direito de entrar livremente 


no Céu. Tal é o significado deste número. 


Tendo, então, abençoado os setecentos e setenta e sete casais,   posso agora viajar para qualquer 


parte do mundo com a minha família: Alemanha, África – qualquer lugar na terra.  Isto significa que 


posso cumprir a vontade de Deus, onde quer que vá.  Qualquer lugar é o mesmo.  Como existe um 


caminho através do qual qualquer pessoa pode vir para mim, segue-se que eu também posso ir para 


qualquer nação.  A Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, em mil, novecentos e setenta, 


tornou possível que a minha família vá para qualquer lugar no mundo. Estabeleci a fundação na qual, 


se a Coreia se continuar a opor a mim, posso levar a minha família para qualquer nação da minha 


escolha e realizar a Vontade de Deus.  Portanto, posso agora avançar para a era global.  (75-152, 


2.1.1975) 


 


Entre as famílias na Igreja da Unificação, se os trinta e seis casais, setenta e dois, cento e vinte, e 


quatrocentos e trinta, não cumprirem as suas responsabilidades, elas serão transferidas para vocês, os 


setecentos e setenta e sete.  Vocês são os casais dos “três setes”.  Quando digo três setes, vocês estão 


possivelmente a pensar para si mesmos: “Três setes é o número favorecido pelo mundo.  


Corresponde aos vinte e um anos dos três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e é 


o número da perfeição, o número impecável derivado do número sete e dos três estágios.”  Contudo, 


vocês não deviam tentar tirar partido do nome dos setecentos e setenta e sete casais, enquanto ainda 


estão a lutar entre si mesmos, sendo tão cobiçosos como dantes, e negligenciando tudo o que se 


relaciona com a Vontade de Deus.  (109-98, 26.10.1980) 


 


Os setecentos e setenta e sete casais foram abençoados no dia vinte e um de Outubro de mil, 


novecentos e setenta.  Vieram de dez nações do mundo, e têm de ligar-se a ele.  Eles são os casais 


dos “três setes”.   Entre eles não há discriminação racial - quer sejam japoneses ou americanos.  


Toda a gente tem de criar unidade; só então, podem todas as nações do mundo seguir a Coreia até ao 


Céu.  (281-42, 2.1.1997) 


 


A Bênção dos setecentos e setenta e sete casais foi realizada no dia vinte e um de Outubro de mil, 


novecentos e setenta, simbolizando vinte e um, como o produto de três por sete; daqui, os três setes.  







Esta Bênção foi a última que realizei antes de globalizar a minha missão; através dela, e com os anos 


setenta como a fronteira, qualquer raça pode agora ser ligada, através do casamento, com a linhagem 


de Deus. Por isso, a partir da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, entrámos na era dos 


casamentos transraciais, e a Igreja da Unificação não é uma igreja focada exclusivamente no povo da 


Coreia.  Através da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, já estabeleceu a fundação para 


formar uma nova tribo, pela ligação entre si das pessoas no mundo.  Esta Bênção marca o começo de 


uma nova era transcendendo raças e tribos, na qual uma nova tribo do mundo pode ser formada.  A 


partir dessa altura, a Igreja da Unificação começou o seu trabalho ao nível mundial.  (100-171, 


14.10.1978) 


 


Todos vocês têm de seguir também o caminho que eu segui.  Esse caminho foi muito longo, e 


demorei muito tempo a percorrê-lo, mas vocês deviam, pelo menos, estabelecer a condição de 


indemnização menor que seguiram um caminho de certo modo semelhante ao meu.  Isso é inevitável. 


A Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, em que vocês tomaram parte, veio depois da minha 


Bênção, da dos três casais, trinta e três, setenta e dois, cento e vinte, quatrocentos e trinta, e os 


quarenta e três casais que abençoei enquanto fiz uma viagem à volta do mundo.  Portanto, foi a 


sétima Bênção dentro da nação, e de um ponto de vista global, foi a oitava.  Foi a última Bênção.  É 


por isso que vocês são os setecentos e setenta e sete casais, e a data foi fixada no dia vinte e um de 


Outubro porque três vezes sete são vinte e um.  Este é o último momento crucial.  De agora em 


diante, não terei de realizar a Bênção, e por isso incluí participantes de dez nações.  (62-336, 


26.9.1972) 


 


A ideologia da Igreja da Unificação existe para o benefício do mundo.  É desse modo que difere de 


outras religiões.  Os membros da Igreja da Unificação também são diferentes.  Embora eu seja 


criticado pela sociedade secular, as pessoas comentam sobre as minhas acções, dizendo: “O Rev. 


Moon da Igreja da Unificação faz tudo de modo tão grandioso”.    


Desta vez, reuni pessoas de dez nações no mundo, numa cerimónia de casamento em massa.  


Originalmente, eu tinha prometido abençoar os setecentos e setenta e sete casais, mas, na realidade, 


o número total foi setecentos e noventa e um.  Embora tivesse prometido abençoar setecentos e 


setenta e sete, na realidade tive de prometer em casamento mais do que esse número, porque era 


possível que alguns dos casais não pudessem comparecer no dia do casamento, por motivo de 


doença, ou por terem de cumprir o serviço militar.  Para assegurar que o número não seria inferior ao 


prometido, na realidade, acabei por abençoar setecentos e noventa e um casais.  (38-263, 8.1.1971) 


 


Na altura da Bênção dos setecentos e sete casais, a maior parte dos participantes americanos tinham 


mestrados.  Contudo, fizeram as malas, deixaram a sua nação, e voaram milhares de milhas para 


receber a Bênção aqui na Coreia.  O preço de um bilhete de ida e volta de avião dos EUA para a 


Coreia é cerca de dois mil dólares.  Assim, seria quatro mil dólares para um casal.  Isso seria cerca 


de um milhão e trezentos mil Won, em moeda coreana.  Porquê, então, teriam estas pessoas gasto 


tanto dinheiro só para se casarem aqui na Coreia?  A resposta é que é muito mais precioso casar na 


Coreia do que no país deles, os EUA.  É muito melhor. 


Porque é dezenas de vezes melhor para eles gastarem esse dinheiro e virem aqui, eles vieram, 


embora se lhes tivesse dito que não viessem.  Ninguém faria algo que lhe causasse uma perda.  Este 


fenómeno só foi absolutamente possível devido ao poder do Princípio Divino.  Para estas pessoas, 


nada mais teria resultado.  (39-273, 15.1.1971) 


 


Realizei a cerimónia do casamento em massa para os membros da Igreja da Unificação.  Na altura da 


cerimónia, pessoas de todo o mundo vieram à Coreia.  Não existe alguém, no mundo inteiro, que 


possa realizar tal tarefa, excepto o Rev. Moon.  Se as pessoas que realizam o maior número de 


casamentos recebessem um prémio, eu definitivamente receberia o primeiro prémio por reunir 


setecentos e setenta e sete casais de dez nações à volta do mundo.  Quando vocês consideram todos 


estes factos, não podem deixar de ficar espantados.  (41-43, 12.2.1971) 


 







Tenho a certeza que, entre aqueles reunidos aqui hoje, estão alguns dos setecentos e setenta e sete 


casais.  Eles representam o mundo.  É por isso que incluem todos os tipos de pessoas.  Na altura da 


Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, alguns dos candidatos não eram mesmo membros, 


propriamente ditos, da Igreja da Unificação, e assim, quando vocês olham para eles, vêem têm níveis 


diferentes de maturidade espiritual.  Então, vocês sabem porquê eu reuni todas estas pessoas 


diferentes?  Porque elas tinham de estar na posição de representar o mundo. 


Vocês têm de compreender que o que reuniu estas pessoas foi o amor de Deus, que queria legar ao 


mundo o Seu ilimitado domínio de perdão.  Alguns dos setecentos e setenta e sete casais não 


compreendem mesmo claramente a Sua Vontade.  De facto, alguns deles não têm nenhuma 


compreensão dessa Vontade.  Todavia, pelo menos as esposas, reunidas hoje aqui, deviam tornar-se 


pessoas justas.   


Tudo foi arruinado no Jardim do Éden, devido ao erro cometido pela mulher; se as mulheres de hoje 


dedicassem a sua vida a trabalhar pela causa da justiça, o resto do mundo teria de trabalhar ao 


mesmo ritmo que nós.  Então, os homens não teriam hipótese senão seguir-nos.  Se não o fizessem, 


não teriam onde se meter.  (44-302, 24.5.1971) 


 


Depois de serem abençoadas na Igreja da Unificação, que é que as pessoas fazem durante um 


mínimo de quarenta dias?  As pessoas no mundo nem sequer imaginariam isso. As famílias 


japonesas abençoadas, e os setecentos e setenta e sete casais viveram como celibatários durante 


cinco anos, embora tivessem vivido debaixo do mesmo telhado com os seus esposos.  Isso é 


verdadeiramente espantoso.  Por essa razão, problemas tais como a corrupção sexual de jovens só 


podem ser resolvidos pela Igreja da Unificação.  Se esta desordem não puder ser rectificada, todo o 


mundo se tornará uma oferta sacrificial a Satanás.  O que estamos a tentar fazer, é resolver todos 


estes difíceis problemas pela união das pessoas do mundo e sua transformação em cidadãos do Reino 


de Deus.  Isto parece ser trabalho fácil?  (85-335, 4.3.1976) 


 


Com a Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, entrámos na era do casamento internacional.  


De agora em diante, toda a gente será unida.  Desse ponto, podemos passar através dos estágios de 


formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Desta vez, eu poderia mesmo unir todos vocês pelo 


casamento.  Em que era é que eu disse que estamos a viver agora?  Estamos agora na era dos 


casamentos internacionais e inter-raciais.  (100-34, 4.10.1978) 


 


Na manhã resplandecente de vinte e um de Outubro de mil novecentos e setenta, setecentos e setenta 


e sete casais içarão alto a bandeira da libertação, perante todo o mundo, significando o renascimento 


das bases da vitória cósmica.  Quantos de vocês sentiram nos seus corações, o valor, a importância 


de um tal dia incrível e extraordinário?  Pessoas de dez nações afluíram à Coreia, para formar a 


nação, clã, e família dos Verdadeiros Pais, como os seus filhos e filhas.  Essas nações, incluindo a 


Coreia e o Japão, reflectem a vastidão da diversidade cultural.  Não existe um padrão cultural fixo.  


(35-235, 19.10.1970) 


 


Os setecentos e setenta e sete casais significam três vezes sete, que são vinte e um, e portanto, 


incluem todo o mundo.  A sua cerimónia da Bênção teve lugar no dia vinte e um de Outubro de mil 


novecentos e setenta.  Neste dia foi construída a ponte que conduzirá qualquer tribo no mundo, 


directamente ao Céu.  Três vezes sete são vinte e um.  Qual é a finalidade de restaurar por 


indemnização o tempo crucial da Queda e o sofrimento relacionado com os três setes?  É escapar do 


domínio da acusação de Satanás, relativamente aos mundos espiritual e físico - ou homem e mulher - 


no curso de vinte e um anos de Adão e Eva.  Para conseguir isto globalmente, a Igreja da Unificação 


estabeleceu a fundação completa na qual famílias podem escapar do domínio de acusação, através da 


Bênção dos setecentos e setenta e sete casais de dez nações.  


Começando com a minha cerimónia do casamento sagrado em mil novecentos e sessenta, em 


seguida a Bênção dos meus três filhos espirituais, depois os trinta e três casais, em seguida os setenta 


e dois, cento e vinte, quatrocentos e trinta, e terminando, finalmente, com os setecentos e setenta e 


sete casais, um total de sete Bênçãos foram realizadas.  Nestes sete estágios, todas as Bênçãos foram 







completadas.  Como todas as Bênçãos foram completadas, agora, o que pertence à Coreia pode 


pertencer ao mundo, e vice-versa. 


O padrão para a restauração do indivíduo, família, tribo e povo, que estabeleci na Coreia, elevar-se-á, 


verticalmente, até que a nação seja restaurada.  Começando pelo indivíduo, os estágios elevam-se 


para a família, tribo, povo, e finalmente, a nação.  Por outras palavras, estamos a subir na ordem 


inversa.  (58-59, 6.6.1972) 


 


Na altura da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, alguns pais aproximaram-se de mim e 


pediram: “Rev. Moon, o nome da minha filha é tal e tal.  Como o senhor é o fundador da Igreja da 


Unificação, esperamos sinceramente que seleccione um bom marido para ela.”  Desde quando esteve 


o Rev. Moon em tão elevada posição?  O mundo mudou.  Pensei que ainda era Inverno, mas, quando 


olhei, a Primavera tinha chegado.  Finalmente, acho que vale a pena viver neste mundo.  Se eu não 


esperasse, antecipadamente, com prazer, que tais coisas acontecessem no futuro, para quê viveria?  


(38-187, 3.1.1971) 


 


Um número substancial de participantes na Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, não tinham 


as qualificações necessárias.  Aos olhos de Deus, havia muito poucas pessoas realmente qualificadas 


para a receber.  Contudo, pela inclusão nela de mesmo aqueles que não estavam qualificados, eles 


próprios podiam reviver, e uma fundação nacional foi estabelecida, na qual os seus parentes, podiam 


também formar uma ligação connosco.  Foi por isso que os incluí na Bênção.  Os noivos dos 


setecentos e setenta e sete casais teriam pensado que seria natural que as suas noivas viessem viver 


com eles.  Como era costume, eles teriam pensado que as suas noivas viriam para suas casas e 


serviriam os seus pais e irmãos.  Mas, longe disso, logo que foram abençoadas, as noivas foram 


enviadas para a linha de frente, sem terem informado os maridos acerca disso.  Eu sei que pode 


haver repercussões desta drástica acção, mas nada a podia evitar.  (38-29, 1.1.1971) 


 


Nos anos setenta, temos de temos de restaurar por indemnização sete mil anos de história, e 


estabelecer a dignidade de Adão na Coreia.  Por isso temos de comprar uma casa.  Se vocês não me 


comprarem uma casa, não cumprirão a vossa responsabilidade.  Foi por isso que não tive outra 


alternativa senão estabelecer e abençoar os setecentos e setenta e sete casais.  Desse modo, estabeleci 


a condição para eles comprarem a melhor casa e o melhor carro na Coreia. Vocês não sabem quanto 


pessoas satânicas se opuseram a mim nesse processo.  De facto, tenho a certeza que foi a mais 


complicada compra de uma casa em Seoul. 


Assim, pensei para comigo: “Ah, isto também faz parte da restauração por indemnização!”  Temos 


de comprar esta casa, mas é tão complicado que ainda estamos a lutar por casa dela.  Os donos 


prometeram vender-nos o lugar, mas há alguns problemas legais, e assim, ainda nem sequer a 


pagámos, e só estamos à espera.  Penso que também teremos de restaurar isto por indemnização.  


Não vos parece?  (38-122, 3.1.1971) 


 


Ser servido boas refeições ou viver num bom ambiente faz de mim o inimigo desta nação.  O 


Lincoln Continental, enviado dos EUA, chegou ao porto de Busan.  Recebi-o como presente, na 


altura da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais, mas ainda estou a considerar se devia usar o 


carro para mim próprio.  Seria bom se eu pudesse vendê-lo, mas foi-me enviado no nome de 


lágrimas sagradas da história e da honra do Céu, e assim, no dia em que o vendesse, não seria capaz 


de manter a dignidade de ter abençoado setecentos e setenta e sete casais.  Por isso, terei de 


conservá-lo.  (43-85, 18.4.1971) 


 


De agora em diante, onde quer que eu conduza este carro, as pessoas falarão entre si e dirão:  “O Rev. 


Moon da Igreja da Unificação tem o melhor carro da Coreia.”  Se perguntassem: “Onde arranjou o 


dinheiro para comprar tal carro?”  então a resposta seria: “De que estão a falar? Ele recebeu-o como 


presente na altura da Bênção dos setecentos e setenta e sete casais.” Houve um artigo acerca disto 


nos jornais.  Mesmo que eu conduza esse carro na Coreia, não o comprei com o meu dinheiro, foi 







um presente.  Por isso, não tenho problemas de consciência quando conduzo um carro tão bom, pelo 


contrário, tenho orgulho nele.  (46-161, 13.8.1971) 


 


6. Os Mil e Oitocentos Casais 


 


6.1. Antecedentes da Bênção dos mil e oitocentos casais 


 


No dia oito de Fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco, foi realizada a Bênção dos mil e 


oitocentos casais.  Agora, que os membros da nossa Igreja da Unificação fizeram a sua estreia, 


primeiro individualmente, e, em seguida, ao nível de família, não só os membros da minha família, 


mas todos os membros da Igreja da Unificação deviam tornar-se conhecidos no mundo.  Como esta é 


a Vontade de Deus, temos de nos tornar monumentos vivos que representem esta vitória ao nível de 


família, e dêem testemunho dela.  Portanto, com base no mérito de termos ultrapassado as 


tribulações do primeiro, segundo e terceiro cursos de sete anos, podemos finalmente expandir as 


nossas famílias, horizontalmente, com base nos Pais, no terceiro curso de sete anos.  Isto foi 


corajosamente demonstrado na cerimónia do dia oito de Fevereiro.  (77-217, 12.4.1975) 


 


Os mil e oitocentos casais representam o produto de três por seis, e significam também o fim do 


mundo satânico, porque no número satânico há três seis.  Os portões da Bênção mundial foram 


abertos mesmo ao mundo satânico, o que significa que foram abertos ao mundo do inimigo.  Foram 


os mil e oitocentos casais que abriram os portões do mundo à Bênção da Igreja da Unificação.  Para 


vocês entrarem no registo de família no padrão tribal, representando o mundo, precisam restaurar 


cento e sessenta famílias.  Esse número deriva da multiplicação do número quatro por si próprio, e 


assim, é o número ideal de Satanás.  Portanto, é tratado do mesmo modo, tanto em valor como em 


conteúdo, como o número quatro do mundo satânico. 


Originalmente, vocês deviam estabelecer cento e oitenta famílias.  Todavia, cento e sessenta famílias 


são também aceitáveis.  É desse modo que todas as famílias no mundo satânico podem também 


juntar-se a nós.  (281-42, 2.1.1997) 


 


Mil e oitocentos casais representam o produto de três por seis, onde o número três representa as três 


eras que tomam o lugar do número seis, e o número seis tem o mesmo significado que o número três, 


ou o número da perfeição de Satanás.  Assim, os mil e oitocentos casais representam toda a 


humanidade.  Através da sua Bênção, foram preparadas as bases nas quais as futuras famílias, não 


somente dos crentes, mas também dos não crentes, no domínio do mundo satânico, podem ser 


ligadas ao Céu.  Este é o trabalho que temos estado a realizar até agora.  (114-41, 15.5.1981) 


 


Nos mil e oitocentos casais, o número dezasseis é o produto de quatro por quatro, e o número 


dezoito são seis vezes três.  Eles são basicamente a mesma coisa.  O número quatro é o número para 


a terra, e assim, quatro multiplicado por quatro, é um número dimensional.  O número dezoito é o 


número satânico seis multiplicado por três.  O número três é derivado das três eras dos Testamentos 


Antigo, Novo e Completo, e assim o resultado é o número cento e oitenta.  Por essa razão, no 


processo de indemnização para a Igreja da Unificação, a restauração de cento e oitenta famílias por 


casal é requerida, e os mil e oitocentos casais estão ao nível mundial.  (265-176, 20.11.1994) 


 


Como Satanás destruiu relações de família, estamos a estabelecer um movimento transnacional que 


liga a família ao Domínio Directo de Deus com os setecentos e setenta e sete casais, seguidos dos 


mil e oitocentos casais.  A Bênção dos mil e oitocentos casais será a última a criar este movimento.  


O número dezoito deriva do número satânico seis multiplicado por três, representando os estágios de 


formação, crescimento e aperfeiçoamento.   


O facto que eu restaurei os mil e oitocentos casais do mundo satânico, significa que fui para além do 


domínio da tribo.  A vitória que consegui ao nível nacional é o ponto de partida do caminho que 


conduz ao mundo.  Os mil e oitocentos casais são três vezes o número seiscentos, o qual representa a 


esfera do domínio directo de Satanás.  Por conseguinte, pelo estabelecimento da família nesta base, 







os mil e oitocentos casais tornaram-se o modelo de indemnização para a família no domínio de 


Satanás.  (190-275, 19.6.1989) 


 


Deus é um ser matemático.  Nada do que Ele faz é ao acaso, ou baseado em estimativas grosseiras.  


É por isso que famílias em todo o mundo, se estão a envolver no nosso trabalho, em vários níveis, 


sem que se apercebam disso.  Os mil e oitocentos casais representam o produto de três por seis.  


Todos os números envolvidos na restauração são baseados no número seis; tudo envolve este 


número.  A Bênção dos seis mil casais realizada desta vez na Coreia, e também a Bênção dos dois 


mil e cem casais, foram realizadas de acordo com o Princípio.  (126-52, 10.4.1983) 


 


Para as famílias abençoadas, o casamento sagrado internacional é uma tradição.  Eu não dei muita 


importância aos mil e oitocentos casais?  Esse número deriva de três vezes seis.  Foi por isso que mil 


e oitocentos casais foram abençoados.  Jesus precisa cento e vinte casais, e o Senhor, na sua Segunda 


Vinda, precisa cento e oitenta casais.  Cento e oitenta casais, e cento e sessenta têm o mesmo 


significado numérico e providencial.  Ambos são múltiplos do número quatro.  O número dezasseis é 


o produto de quatro por quatro, e o número dezoito deriva de seis vezes três.  Eles são os números de 


aperfeiçoamento de Satanás, que procuramos recuperar para Deus. 


Não é verdade que eu ordenei às famílias abençoadas que abençoassem cento e sessenta casais das 


suas tribos, por esta razão?   Originalmente, deviam ser cento e oitenta casais, mas cento e sessenta 


também são aceitáveis.  É mais fácil cumprir um número mais pequeno, e assim, eu disse que cento 


e sessenta também estava bem, mas, no futuro, vocês têm de abençoar cento e oitenta casais.  A 


sétima Bênção que realizei, foi a dos mil e oitocentos casais.  Começando com os três casais, trinta e 


três, setenta e dois, cento e vinte e quatro, quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e sete, e 


finalmente, mil e oitocentos casais, pode contar-se um total de sete Bênçãos.  Do número sete, temos 


de avançar para os números oito, nove e finalmente dez, o número unitário.  Uma vez que atinjamos 


o número dez, podemos avançar para a era da globalização da Bênção.  (292-20, 27.3.1998) 


 


Os cento e sessenta casais derivam do número quatro multiplicado por quatro.  Devido à falha de 


Adão e dos seus filhos em estabelecer a base de quatro posições, foi impossível abrir os portões do 


Reino do Céu na terra.  Porém, na era da indemnização, com base no dia quatro-quatro (4.4 Jeol), 


podemos restaurar esta fundação, porque quatro vezes quatro são dezasseis – o número que 


simboliza o ideal de Deus, que foi usurpado por Satanás.  Isso significa que, se o número seis é a 


fundação na qual podemos recuperar para Deus o mundo satânico, esse número vezes três, 


representando os estágios de formação, crescimento e perfeição, seria igual a dezoito, e é por isso 


que abençoei os mil e oitocentos casais.  Os mil e oitocentos casais correspondem a mil e seiscentos.  


Este é o número que pode destruir Satanás completamente.  (296-179, 9.11.1998) 


 


Cento e vinte casais deviam ter sido restaurados na era de Jesus, mas na era do Senhor, no seu 


Segundo Advento - a era da globalização -  deviam ser cento e oitenta.  Por isso, abençoei mil e 


oitocentos casais, e avancei para a Bênção dos seis mil.  Como precisávamos de um número que 


pudesse ultrapassar tudo o que pertencia a Satanás, alcançámos o número dezoito.  (304-291, 


9.11.1999) 


 


Abençoei mil e oitocentos casais este ano.  Originalmente, a Bênção devia ter tido lugar no ano 


passado, em mil novecentos e setenta e quatro.  Todavia, não haveria problema algum desde que 


realizássemos a Bênção antes de Abril deste ano.  Como as cerimónias da Bênção começaram 


primeiro em Abril de mil novecentos e sessenta, até Abril deste ano, estamos ainda no período de 


tempo de catorze anos.  Por essa razão realizei a Bênção em Fevereiro, e assim, conseguimos tudo 


isto num período de catorze anos.  Por consequência, o facto que abençoámos os mil e oitocentos 


casais ao nível mundial, significa que completámos a fundação para a restauração mundial.  Então, 


que são os mil e oitocentos casais?  O número dezoito deriva do número seis somado consigo 


mesmo três vezes.  O número de casais corresponde a este número.  Este número significa que 


ganharemos supremacia sobre o mundo satânico. Agora que estabelecemos a fundação mundial, 







podemos seguramente concluir que entrámos na era, na qual podemos mover a nação e o mundo, de 


acordo com a vontade de Deus.  (81-109, 1.12.1975) 


 


A Bênção dos mil e oitocentos casais, que teve lugar no dia oito de Fevereiro de mil novecentos e 


setenta e cinco, foi um acontecimento global.  Todos os jornais, em todas as nações, deviam trazer 


um artigo acerca dela.  Todo o mundo devia saber. 


Por isso, é necessário compreender que o ano de mil novecentos e setenta e cinco é verdadeiramente 


um ano histórico.  Entrámos na era de proclamação mundial.  A nossa ascensão a esse nível foi 


anunciada pela Bênção dos mil e oitocentos casais.  (87-62, 1.5.1976) 


 


Os mil e oitocentos casais incorporam o resultado do produto de três por seis.  Os três seis 


representam a perfeição do número satânico, e assim, custe o que custar, precisamos preparar uma 


nova origem, através da qual possamos avançar para a era mundial.  Foi assim que vim a pensar que, 


neste ano, devia ir para além do número mínimo de mil e oitocentos casais.  Com tal convicção em 


mente, eu instruí: “Vocês precisam arranjar mil e oitocentos casais,” e realizámos este grande 


trabalho.  (79-104, 22.6.1975) 


 


Presentemente existem cento e oitenta nações membros da ONU.  Não abençoámos mil e oitocentos 


casais?  De modo semelhante, neste período de transição, cento e oitenta nações têm de ser 


convertidas.  Os números cento e oitenta, e mil e oitocentos significam a perfeição do número 


satânico.  Estes números derivam do número seis multiplicado por três e do número quatro 


multiplicado por quatro.  São números que Satanás usurpou de Deus.  Por isso, originalmente, como 


messias tribais, devíamos restaurar cento e oitenta famílias.  Contudo, o número pode ser reduzido 


para cento e sessenta.  Os dois números são equivalentes providencialmente.  De facto, o número 


quatro vezes quatro é o número ideal. 


Nos Jogos Olímpicos de Seoul, cento e sessenta nações participaram.  O número dezasseis está 


também envolvido na aderência à ONU da Coreia do Norte e da Coreia do Sul: a Coreia do Norte, 


um estado suserano de Satanás, aderiu à ONU, como o centésimo sexagésimo membro, e a Coreia 


do Sul, como o centésimo sexagésimo primeiro, significando um novo começo.  Em termos de 


indemnização, a Coreia do Sul permanece à frente.  (272-284, 8.10.1995) 


 


Desde a altura da Bênção dos mil e oitocentos casais, eu não dei ênfase à importância de filhos e 


filhas espirituais.  Agora, que estamos a entrar na era da Bênção mundial, tudo tem de ser resolvido 


dentro da família.  Tudo o que é horizontal tem de expandir-se verticalmente, e tudo o que é vertical 


tem de expandir-se horizontalmente.  Os filhos e filhas espirituais têm de centrar-se nos seus avós, 


pais, e irmãos mais velhos. Os seus avós tornar-se-ão então os seus netos.  Então, que se tornarão os 


pais?  Que se tornarão os pais, se os avós se tornarem os netos?  Tornar-se-ão os filhos.  Qual será a 


posição dos irmãos mais velhos?  Tornar-se-ão os irmãos mais novos. (292-114, 28.3.1998) 


 


O dia oito de Fevereiro de mil, novecentos e setenta e cinco é o dia mais inesquecível da minha vida.  


Formei casais com os candidatos à Bênção, até uma hora e meia antes da altura em que a cerimónia 


devia começar.  Vocês já ouviram falar de tal casamento?  A cerimónia da Bênção começou às dez, e 


eu estive a formar os casais até às oito e meia.  Estive acordado toda a noite.  Porém, o casamento é 


um acontecimento muito importante na vida de uma pessoa, e não se pode tornar uma forma de 


divertimento.  Assim, quando um acasalamento foi rejeitado, propus outro, em seguida outro, e 


assim por diante.  (83-226, 8.2.1976 ) 


 


7. Os Seis Mil Casais 


 


Os seis mil casais ligaram cristãos, na posição vertical, com não cristãos no mundo inteiro – por 


outras palavras, os cristãos verticais com o mundo horizontal Caim.  Isso significou que tinha 


acabado a era em que o mundo satânico atacava as famílias abençoadas.  







O padrão espiritual de crescimento tinha sido estabelecido ao nível nacional.  Com o 


estabelecimento do padrão mundial, o Cristianismo espiritual torna-se a fundação mundial, e assim, 


para ligar a fundação substancial mundial à esfera da cultura Cristã, fui para os EUA e realizei 


actividades de renascimento por toda a nação. Onde quer que fosse, fui bem-vindo.  Deste modo, 


liguei à Coreia, como representante do padrão nacional, toda esta fundação na América.  Foi assim 


que regressei vitorioso à Coreia.  (190-275, 19.6.1989) 


 


Vocês são os ramos que têm a sua origem numa única raiz.  Os ramos crescem a partir do tronco, e 


estão ancorados pelas raízes.  Vocês pensam que eles podem crescer por si próprios?  Pensem nisso. 


Do mesmo modo, vocês não podem operar efectivamente, com base nos vossos próprios conceitos 


limitados.  Portanto, só se podem expandir na fundação da tradição centrada na família de 


Verdadeiros Pais.  Assim, começando pelos trinta e seis casais, abençoei os setenta e dois, cento e 


vinte e quatro, quatrocentos e trinta, então, os setecentos e setenta e sete, mil e oitocentos, e seis mil, 


como os representantes da oferta condicional para a expansão mundial.  (145-15, 30.4.1986) 


 


Os seis mil casais abriram completamente os portões históricos das famílias abençoadas mesmo à 


esfera comunista do mundo e ao mundo satânico.  Ao mesmo tempo, lutaram, arriscando a vida, para 


que a América fosse elevada ao nível de uma nação de Deus, e para estabelecer a terra natal.  (135-


178, 13.11.1985) 


 


Com a conclusão da Bênção dos seis mil casais, a cólera de Deus em relação à terra foi, finalmente, 


aplacada.  Eu assumi a pesada responsabilidade de cumprir o que o Cristianismo e os EUA falharam 


em conseguir, e cumpri tudo através da Igreja da Unificação.  (233-123, 31.7.1992) 


 


Graças aos seis mil casais, mesmo aqueles que estavam na prisão, ou no inferno, puderam receber a 


Bênção.  O número seis mil abriu não só os portões ao mundo Caim, mas mesmo ao inferno na terra 


e no mundo espiritual.  Os seis mil casais abriram esses portões.  Como os portões foram abertos, 


todos os tipos de fenómenos se manifestaram no mundo inteiro.  Assim, os portões do Reino do Céu 


foram abertos a toda a humanidade, e mesmo àqueles que estão no inferno.  (281-42, 2.1.1997) 


 


Os seis mil casais são a forma do número satânico seis recuperado ao nível global.  Vocês sabiam?  


Começando com os três casais, abençoei os trinta e três, setenta e dois, cento e vinte e quatro, 


quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e sete, mil e oitocentos, e, então, os seis mil.  Como a 


última Bênção foi a nona, foi nela que fomos perseguidos ao máximo.  É por isso que os seis mil 


casais sofreram mais tribulações que quaisquer outros casais abençoados.  (283-84, 8.4.1997) 


 


Se eu não tivesse avançado para o nível mundial, toda a nação do Japão teria estado em dificuldades.  


Por conseguinte, percorri o curso de indemnização até agora, através dos casais abençoados.  


Começando pelos três casais, as Bênçãos dos trinta e três, setenta e dois, cento e vinte e quatro, 


quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e sete, mil e oitocentos, e seis mil foram todas realizadas 


de modo a percorrer o caminho mundial de indemnização.  Adão e Eva não se casaram?  É por isso 


que indemnização tem lugar através do casamento.  (234-84, 4.8.1992) 


 


A Igreja da Unificação realiza casamentos em massa para estabelecer um mundo de amor.  A nossa 


igreja não reconhece raças.  Vocês diriam que o verdadeiro amor é diferente para as pessoas brancas 


e pretas?  É isso que faz a Igreja da Unificação tão extraordinária, e os seus membros diferentes de 


outras pessoas religiosas.  Na altura da Bênção dos seis mil casais, casei cerca de setenta mulheres 


japonesas com pretos.  Não as forcei a aceitar a Bênção, elas aceitaram-na de sua livre vontade.  


Vocês pensam que tal coisa é possível?  (140-259, 12.2.1986) 


 


Presentemente há cento e oitenta e duas nações membros da ONU.  Estamos agora na esfera do 


número cento e oitenta e três.  Considero que esse número tem o mesmo significado que o número 


cento e oitenta.  Contudo, como o número cento e sessenta é mais pequeno que cento e oitenta 







famílias ou cento e oitenta países de missão, e como toda a gente prefere o número mais pequeno, 


estabelecemos esse número como alternativa.   


Assim, abençoei os seis mil casais, na fundação dos mil e oitocentos.  Isso representa a restauração 


completa do número seis, do domínio de Satanás.  O número seis mil significa que as famílias 


abençoadas não têm qualquer ligação com Satanás. Através dos seis mil casais, ultrapassando o 


número do mundo satânico, podemos avançar para a esfera da libertação.  (260-150, 2.5.1994) 


 


Não se importem que as pessoas causem problemas!  Se causarem problemas, eu não posso perder.  


Mesmo quando estávamos a conduzir a Bênção dos seis mil casais, e milhares de casais estavam a 


entrar para a cerimónia, pessoas em todo o lado estavam a fazer uma barulheira.  Eu disse-lhes: 


“Muito bem, oponham-se como quiserem!  Vejamos se alguém deixa de comparecer.”  Embora 


parecesse que toda a gente estava contra nós, nem sequer uma pessoa faltou à cerimónia.  Porque 


estamos a fazer isto?  Porque precisamos dar a Bênção tão rapidamente quanto possível à juventude 


do mundo.  De agora em diante, para onde quer que eu vá, por mais que alguém se oponha a mim 


será inútil, porque os nossos casamentos em massa são bem conhecidos em todo o mundo.  O Japão 


opôs-se a mim, e no fim saiu-se mal; portanto, isso foi como um aviso para o resto do mundo, que já 


não se pode opor-se a nós.  (136-182, 22.12.1985) 


 


Eu aguentei uma ofensiva de Satanás, a toda a escala, precisamente na linha de frente histórica do 


mundo.  Pavimentei este caminho, perseverando através de um ataque total da Coreia e da Ásia, mas 


agora as coisas são diferentes para vocês.  De facto, serão calorosamente recebidos na vossa missão.  


Compreendem?  Por isso têm de criar um tal ambiente que possam abrir, completamente, os portões 


em todas as direcções, nas suas igrejas-lar, abrir mesmo aquelas portas que estiveram fechadas até 


agora, e dizer às pessoas que podem passar por elas livremente.  Só então, o Reino do Céu pode ser 


estabelecido.  As pessoas de tais lugares deviam ser trazidas uma a seguir à outra, pelos seis mil 


casais da Coreia.  (135-337, 15.12.1985) 


 


Vocês sabem quantas conferências internacionais nós organizamos presentemente?  Organizamos 


tantas que as pessoas já não me informam sobre todas elas.  Tomemos como exemplo a Bênção dos 


seis mil casais.  Uma cerimónia de casamento numa pequena cidade envolve muitas lutas e 


preocupações com coisas insignificantes, mas, quando casei os seis mil casais, a cerimónia decorreu 


maravilhosamente do princípio até ao fim, sem ser perturbada nem mesmo pelo incidente mais 


insignificante.  Portanto eu estou verdadeiramente grato a Deus por tudo.  Como tenho de viajar 


tanto de avião, é muito possível que acidentes ocorram no ar, ou que eu seja envolvido num acidente 


de viação ou coisas desse tipo, mas, até agora, Deus tem-me protegido e estou verdadeiramente grato 


por isso.  (130-64, 11.12.1983) 


 


 


8: Os Seis Mil e Quinhentos Casais 


 


É o número que é três vezes o número satânico, indemnizando os seis mil anos que representam as 


eras do Antigo Testamento, Novo testamento e Testamento Completo, e restaurando por 


indemnização todas as famílias da história, dentro da esfera da bênção de Deus.  Essa foi a Bênção 


dos setecentos e setenta e sete casais. A Bênção dos mil e oitocentos foi a sétima a ser realizada.  O 


número sete é o número através do qual podemos avançar para a era global.  Em seguida, vem a 


Bênção dos seis mil casais, como a oitava, e então, a dos seis mil e quinhentos casais, conhecida 


como a Bênção dos seis mil e setecentos casais.  Os seis mil e setecentos casais representam a 


humanidade, indemnizando tudo com base no número seis e no número sete no mundo satânico.  


Como não pudemos ir para além do número sete na Bênção dos seis mil casais, abençoei os seis mil 


e quinhentos casais para indemnizar isso.  Eles são também conhecidos como os seis mil e 


setecentos casais, porque são os seis mil e quinhentos mais duzentos dos EUA.  Através dessa 


Bênção, que foi a nona a ter lugar, avançámos para além do número nove.  (288-116, 25.11.1997) 


 







No dia trinta de Outubro do penúltimo ano, eu casei mais de seis mil coreanos e japoneses.  


Japoneses foram casados com homens e mulheres coreanos, e coreanos foram casados com homens 


e mulheres japoneses.  Estou a exprimir-me assim, porque é isto que vocês gostam de ouvir, não é 


verdade?  (203-277, 27.6.1990) 


 


O facto que coreanos, que representam a nação na posição de Adão, e japoneses, que representam a 


nação na posição de Eva, se casaram entre si, tem grande significado.  De que outra maneira se 


poderiam unir?  Através do casamento entre nações, ultrapassámos a dimensão nacional, ao ligar as 


nações numa família unificada.  Agora, que fomos para além do nível nacional, podemos avançar 


para a era mundial.  É por isso que os casamentos interculturais do ano passado são importantes. 


Deus tinha começado a Sua providência centrada na Coreia, como a nação destinada a ser unida, mas 


ela falhou em seguir a Vontade de Deus.  Assim, Kim Il Sung e o mundo satânico infiltraram a 


nação e dividiram-na em Norte e Sul.  Esta divisão é a causa de todos os problemas no mundo.  Uma 


vez que a nação foi dividida, não podemos recuperar a terra original a não ser que mude o destino 


através do qual a nação possa ser reunificada.  Em relação a isto, eu voltei no ano passado e realizei 


o casamento de representantes da nação na posição de Adão e da nação na posição de Eva, com base 


no Dia da Fundação da Nação do Mundo Unificado, indo deste modo para além do nível nacional 


das famílias abençoadas, pelo menos condicionalmente.  Vocês têm de considerar isto em termos da 


família.  É o modelo das famílias abençoadas.  Vocês não poderão ignorar isto.  (194-116, 


17.10.1989)  


 


Compreendem agora a razão por detrás do casamento entre os japoneses e coreanos nesta Bênção?  


As nações nas posições de Adão e Eva são a Coreia e o Japão respectivamente, e como Adão e Eva 


se casaram de sua livre vontade, foram motivo de vergonha para si próprios e, consequentemente, o 


mundo ficou arruinado. Assim, através do casamento entre pessoas de diferentes nações e raças, o 


que eles tinham semeado por intermédio da Queda, sofreu uma reviravolta completa, devido aos 


frutos colhidos pela Bênção ao nível nacional.  


Através de indemnização, tudo foi virado ao contrário e colocado de novo na posição correcta.  


Assim, em termos do princípio mundial, não há uma única pessoa no mundo satânico que possa 


profanar esta fundação de amor, onde as posições de Adão e Eva foram invertidas e serão 


consolidadas através da Bênção da geração mais jovem dessas duas nações. (188-313, 1.3.1989) 


 


Eu sei muito bem: o Japão tem a forma de uma mulher bela, deitada nua, adornada de jóias dos pés 


até à cabeça.  É uma mulher completamente nua.  Quatro seres masculinos têm os olhos postos nela.  


Estes são os três arcanjos e o Adão aperfeiçoado.  Para que o Adão perfeito possa ter autoridade 


sobre os outros, tem de realizar o casamento entre as duas nações, dizendo assim aos outros, “Todos 


vocês não lhe toquem nem mesmo com um só dedo!”; senão, todos os filhos e filhas serão tomados.  


A Queda foi consolidada pelos filhos e filhas de Adão e Eva, particularmente por Caim.  Uma 


mulher não é suficientemente forte para se defender contra três arcanjos.  Contudo, através do 


casamento com coreanos, o Filho de Deus pode reivindicá-la, isto é, restaurá-la.  Por isso, este 


casamento é a única maneira que o Japão pode receber as melhores circunstâncias como o dono – as 


circunstâncias de alegria.  (237-249, 17.11.1992) 


 


Os japoneses que casaram com coreanos deixaram de ser japoneses.  Transcendem a Ásia.  Uma vez 


que agora possuem a ideologia para dirigir a sua própria nação, as famílias japonesas que vivem na 


Coreia deviam trabalhar como pioneiras, mesmo na República da China.  Em tempos muito recuados, 


a China fazia parte do território da Coreia.  Estou a unir Adão e Eva de modo a enviá-los para a terra 


pátria, para que eles possam estabelecer a fundação para abraçar todo o mundo.  É deste modo que a 


história se desenrola.  Uma história nova e extraordinária começará de aqui em diante.  (234-91, 


4.8.1992) 


 


Na última Bênção, casei dois mil e quinhentos homens e mulheres do Japão com homens e mulheres 


da Coreia.  Eu disse-lhes: “Daqui em diante, vocês japoneses têm de casar com coreanos, e vocês 







coreanos têm de se casar com japoneses!”  Dentre  os dois mil e quinhentos homens e mulheres do 


Japão, vocês sabem quantos se formaram na universidade de Tóquio?  Quarenta e três deles são 


secretários chefes dos membros da assembleia, e mais de dez formaram-se na universidade de 


Tóquio.  A maior parte deles formaram-se em universidades de nível médio, e pelo menos trinta são 


médicos.  Eu disse-lhes: “Deixem tudo o que estão a fazer e venham à Coreia”  Que pensam vocês 


disto?  (200-122, 24.2.1990) 


 


Se vocês compararem um casal de japoneses com um casal de nações diferentes, qual lhes parece ser 


o mais importante?  É necessário que sirvam os casais de nacionalidades e raças diferentes.  O 


mesmo se aplica também aos senhores Furuta e Oyamada.  Quem toma sobre os seus ombros a mais 


importante responsabilidade de dirigir o Japão no futuro?  O ponto de vista tradicional do Céu 


consiste em gradualmente nomear como líderes aqueles que casaram com pessoas de nacionalidades 


ou raças diferentes.  Isto não acontece presentemente, mas vocês deviam lembrar-se que virá a 


acontecer.  O mesmo é verdade em relação aos EUA.  Esta é a primeira vez que eu falei em público 


acerca de tais coisas.  Estou a dizer-vos agora, porque chegou a altura.  (217-54, 16.4.1991)  


 


Quando há algum tempo atrás decidi realizar casamentos entre pessoas de nacionalidades e raças 


diferentes, líderes japoneses da igreja, incluindo o Sr Kuboki, não acreditaram que pudesse acontecer.  


Todavia, depois de uma semana de inspirar os líderes, veio finalmente a acontecer.  Quantos 


milhares de pessoas participaram na Bênção?  Uma vez que havia seis mil e quinhentos casais, 


segue-se que mais de dez mil pessoas estavam a participar.  Mais de dez mil pessoas tiveram de vir 


do Japão.  Cerca de oito mil ou nove mil pessoas afluíram à Coreia no espaço de uma semana, e 


vocês pensam que eles tinham aviões em número suficiente para as transportar todas?  A certa altura 


tudo paralisou.  Eu assegurei-me que ninguém sabia o que se estava a passar.  A embaixada da 


Coreia no Japão teve de mobilizar mesmo as famílias dos seus funcionários, e durante três noites e 


dias não fizeram outra coisa senão carimbar os passaportes.  Por isso, a condição foi estabelecida 


pela qual os governos do Japão e da Coreia nos apoiaram.  Por outras palavras, na Bênção dos seis 


mil e quinhentos casais, o governo coreano apoiou-nos.  ( 198-373, 11.2.1990) 


 


O Cristianismo pensa que o inimigo consiste só de um indivíduo, mas esse não é o caso.  O inimigo 


não é uma única pessoa.  É uma nação inteira.  Temos de amar esta nação que é o nosso inimigo.  É 


por isso que vos estou a pedir que amem a nação do Japão.  Quando pessoas do Japão e da Coreia 


entram em contacto, não saltam faíscas entre elas?  Vocês sabiam que elas foram unidas pelo 


casamento nesta Bênção?  Se indivíduos ordinários se aventurassem a realizar um casamento entre 


pessoas de nacionalidades e raças diferentes, o resultado não seria outro senão destruição.  Porém, 


devido às raízes plantadas através da Bênção, os casais não se dividirão ao nível da nação, mas unir-


se-ão e entrarão juntos no reino de Deus.  Através do casamento entre os japoneses e coreanos, a 


prosperidade destas duas nações começará finalmente a criar raízes na terra.  (195-222, 15.11.1989) 


 


9. Os Trinta Mil Casais 


 


No ano passado, trinta mil casais receberam a Bênção, e a sua foi uma cerimónia internacional de 


casamento transcendendo nacionalidade, geografia, religião e política.  Pensem nisto - trinta mil 


casais são o mesmo que sessenta mil pessoas. Não é um número pequeno, não é verdade?  Um tão 


grande número de pessoas foram casadas, não no espaço de, digamos, dez dias, mas num dia.  E não 


vieram só de uma nação.   


Pessoas de todas as raças - brancas, pretas e amarelas - de mais de cento e trinta nações à volta do 


mundo, participaram nessa Bênção.  Embora a cor da nossa pele possa ser diferente, o nosso modo 


de vida é o mesmo.  Só existe uma cultura.  O estilo de vida de viver para os outros é o mesmo para 


todos.  Embora vocês possam estar a viver vidas humildes, toda a gente está a viver para os outros, e 


tais famílias espalhar-se-ão agora à volta do mundo.   







Considerem isto por um momento:  daqui a vinte anos, pessoas como nós ocuparão a maior parte do 


mundo, e teremos estabelecido um mundo, uma grande nação.  Tal era está a chegar.  (248-183, 


3.8.1993) 


 


Que dia foi o vinte e cinco de Agosto de mil novecentos e noventa e dois?  Foi o dia em que foi 


realizada a Bênção dos trinta mil casais.  Antes dessa altura, era muito difícil para os membros da 


igreja receberem a Bênção.  Há algumas pessoas que foram para o mundo espiritual depois de 


viverem vidas de celibato durante vinte anos, sem receber a Bênção.  Então, que aconteceu nessa 


altura?  Tratámos uma semana como se se tratasse de sete anos.  Quem quer que reconhecesse, 


durante o período de uma semana, que tinha, sem sombra de dúvida, o corpo de Satanás, e 


acreditasse que os Verdadeiros Pais converteriam a sua linhagem, foi abençoado.  Essas são as 


pessoas que costumavam pertencer a Satanás.  Elas não podiam tornar-se donas da nação, tal como 


estavam.  Por isso, o direito de posse teve de ser convertido.  (251-259, 31.10.1993) 


 


Os trinta mil casais representam a travessia do cume final de indemnização.  Os trinta mil casais 


representam os três estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, e as três eras do Antigo, 


Novo e Completo Testamentos.  É desse modo que, relacionalmente, podem ir para além do número 


seis.  Através deles, estamos a ir para além do número seis, na esfera dominante do número três.  


Com base no seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido, EUA, França, Japão, 


Alemanha e Itália têm de ser indemnizados.  (245-280, 7.3.1993) 


 


É necessário compreender que a Bênção dos trinta mil casais devia ser aceite como um dos mais 


extraordinários acontecimentos históricos de sempre.  Quão notáveis são os antecedentes históricos 


por detrás dela?  O acontecimento envolve todo o mundo.  Depois de conduzir a Bênção dos trinta 


mil casais, não é necessário que eu realize mais cerimónias de Bênção.  (234-287, 27.8.1992) 


 


A Bênção dos trinta mil casais, realizada este ano, tem grande significado, porque tem lugar 


juntamente com o Festival Mundial da Cultura e Desportos, indicando que a sociedade humana 


devia desenvolver igualmente os seus aspectos mentais e físicos.   


À medida que caminhamos para o século vinte e um e para uma nova e histórica era, esta cerimónia 


de casamento em massa, sem precedentes, na qual participam trinta mil casais de homens e mulheres 


provenientes de cento e trinta nações à volta do mundo, transcendendo nacionalidades e raças, é um 


grande projecto demonstrando a grande causa de paz da humanidade, nos nossos esforços para 


realizar a paz mundial, através da harmonia centrada em Deus.  (234-237, 22.8.1992) 


 


No próximo dia vinte e cinco de Agosto, cerca de trinta mil casais de todo o mundo receberão a 


Bênção sagrada e farão uma resolução para estabelecer uma nova tradição de família centrada em 


Deus.  A família é a unidade mais básica da nação e sociedade.  Por conseguinte, a resolução de 


problemas sociais começa pela resolução de problemas na família.  (234-225, 20.8.1992) 


 


Os trinta mil casais estão relacionados com o número três, que significa os estágios de formação, 


crescimento e aperfeiçoamento, e, assim, representam o todo.  É um número santificante.  Através 


deles, o reino de Deus na terra e o Reino no Céu foram completamente abertos.  (265-176, 


20.11.1994) 


 


O Japão, EUA e a Alemanha estão na esfera de Abel perante os Verdadeiros Pais, mas podem 


exercer os seus direitos como o filho primogénito.  De agora em diante, realizaremos cerimónias 


internacionais da Bênção, centradas no Japão, EUA, e Alemanha.  Em mil novecentos e noventa e 


dois, eu conduzi uma Bênção internacional de trinta mil casais.  O número três é o número da 


perfeição, e representa o número celestial que significa a formação, crescimento e aperfeiçoamento.  


A Bênção dos trinta mil casais foi um acontecimento global.  Depois dela, as pessoas que se opõem 


às cerimónias de casamento em massa da Igreja da Unificação sofrerão uma mudança de cento e 


oitenta graus.   







A Bênção dos trinta mil casais criou uma comunidade internacional intimamente ligada.  Através 


dela, nações, fronteiras nacionais, raças e culturas ficaram desprovidas de significado.  Até agora, 


quando as pessoas se casaram não foram capazes de ir para além dessas barreiras; elas preferiram 


casar-se com alguém da mesma nacionalidade, com quem já tinham uma relação.  Porém, agora isto 


foi completamente aberto.  Começámos um novo movimento de casamento, sem precedentes na 


história, como irmãos e irmãs, demolindo todas as barreiras que separam países, raças, cor de pele, 


religiões, e culturas, através de casamentos internacionais. (269-300, 1.5.1995) 


 


Depois dos três casais, trinta e seis, setenta e dois, quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e sete, 


mil e oitocentos, seis mil, e seis mil e quinhentos, vêm os trinta mil casais.  O número trinta mil é um 


número unitário, e por consequência, internacional.  Temos de ultrapassar as eras de formação, 


crescimento e aperfeiçoamento.  Os trinta mil casais estão na posição de ir para lá das eras dos 


Testamentos Antigo, Novo e Completo.  Estamos agora a avançar para a era da Bênção internacional.  


(302-130, 12.6.1999) 


 


A Bênção de mil, novecentos e noventa e dois, teve lugar no dia vinte e cinco de Agosto, não é 


verdade?  Eu abençoei trinta mil casais dentro duma semana.  Deste ponto de vista, os cinco biliões 


da população mundial estão todos incluídos, quando adicionados aos três grandes antepassados 


numa base de igualdade.  Estou a oferecer a Bênção igualmente.  Por isso, qualquer pessoa que tenha 


assistido a conferências durante uma semana, pode tomar parte na cerimónia da Bênção, e desse 


modo pode restaurar por indemnização os erros cometidos na família de Adão, no que respeita à 


relação de amor conjugal, e entrar no Céu juntamente com o seu cônjuge.  (253-80, 7.1.1994) 


 


Quando eu estava a abençoar os trinta mil casais no dia vinte e cinco de Agosto de mil novecentos e 


noventa e dois, dei aos vossos pais o privilégio de ser os messias da família, como messias tribais.  


Assim, os filhos e filhas podiam reconhecer os seus pais como centros.  Por essa razão, mesmo 


aqueles que não tinham nenhuma ideia sobre o Princípio Divino, puderam também receber a Bênção, 


desde que acreditassem nos Verdadeiros Pais; compreendessem os erros que cometeram em relação 


à linhagem; se tornassem um membro do clã dos Verdadeiros Pais; e prometessem tomar parte, sem 


falhar, na conversão da linhagem, do direito de posse, e da esfera do coração, tudo no período de 


uma semana.  (251-224, 17.10.1993) 


 


De aqui em diante, nada mais é necessário para vocês, senão centrarem-se nos Verdadeiros Pais e 


verdadeiro amor.  A tarefa que vos resta cumprir é ligar verdadeira vida e linhagem a verdadeiro 


amor.  Portanto, todos vocês têm de ser abençoados pelos Verdadeiros Pais.  Isto não é só 


pensamento fantasista.  Quando anunciei que abençoaria trinta mil casais no ano passado, pastores 


de outras igrejas todos se riram de mim, dizendo: “Ah! Ah! Ah! Olhem para aquele sonhador, aquele 


homem meio louco!”  (245-160, 28.2.1993) 


 


Quando abençoei os trinta mil casais, abençoei mesmo aqueles  previamente casados que não sabiam 


nada do Princípio Divino, desde que tivessem assistido ao seminário de sete dias.  Assim, elevei-os 


às posições de Messias, de Adão, e do Senhor da Segunda vinda.  Foi assim que atingimos o nosso 


estado presente.  (242-205, 1.1.1993)  


 


O dia vinte e cinco de Agosto de mil, novecentos e noventa e dois foi o dia em que conduzi a Bênção 


dos trinta mil casais.  Deste modo, os pais caídos foram libertados e elevados à posição do mesmo 


nível que os filhos, e assim, os descendentes caídos podiam também atingir esse nível de fé e 


permanecer numa base de igualdade.  Esta Bênção representou os períodos de formação, 


crescimento e aperfeiçoamento. 


Na altura da Bênção dos trinta mil casais, abençoei toda a gente que assistiu ao seminário de sete 


dias e fez a promessa.  Isso significa que, uma vez que os pais foram libertados, os descendentes 


foram também libertados juntamente com os pais, e assim puderam adquirir uma posição de igual 







valor.  Como este padrão só pode ser estabelecido logicamente, é deste modo que os Verdadeiros 


Pais podem permanecer como soberanos de todas as famílias do mundo.  (249-137, 8.10.1993) 


 


Na Bênção dos trinta mil casais, realizada no dia vinte e cinco de Agosto de mil novecentos e 


noventa e dois, toda a gente foi abençoada do mesmo modo.  Desde que tivessem assistido às 


conferências do seminário de sete dias, e dissessem que acreditavam nos Verdadeiros Pais, eram 


elegíveis para a Bênção.  Como eles vieram da linhagem caída, e não eram verdadeiros filhos, 


confiaram absolutamente tudo aos Verdadeiros Pais.  Uma vez que Satanás, devido à Queda, privou 


Deus do direito de posse, eles precisavam devolver tudo a Deus, através das conversões da linhagem, 


do direito de posse, e do domínio do coração, e prometer tornar-se, sem falta, os filhos dos 


Verdadeiros Pais.   


Foram os trinta mil casais que cumpriram isto.  No entanto, isso não significa que a sua 


responsabilidade acabou, pelo facto de terem recebido a Bênção. Eles não se podem esquecer que 


foram abençoados na fundação herdada dos seus irmãos e irmãs mais velhos, com base nas regras 


das famílias abençoadas.  Quando se herda qualquer coisa, tem de se assumir uma atitude 


semelhante à do antecessor, cuidar dela, conservá-la em lugar seguro, e amá-la.  Por essa razão, é 


necessário que herdemos a esfera do coração semelhante aos nossos antepassados.  Ao contrário do 


que aconteceu no passado, o mundo satânico foi agora libertado.  Se todos os irmãos e irmãs se 


unirem completamente, não terão algum problema em ir para lá dessa fase.   


Realizei a Bênção dos trinta mil casais, e de agora em diante, a Bênção dos três milhões e seiscentos 


mil casais, e mesmo dos trezentos e sessenta milhões, não será um problema.  Mesmo a Bênção dos 


três biliões e seiscentos milhões de casais pode ser conduzida ao mesmo tempo, em milhares e 


dezenas de milhares de lugares à volta do mundo, por transmissão via satélite.  Desse modo, toda a 


humanidade no mundo pode ser abençoada.  Os três grandes antepassados estão agora na posição de 


terem recebido a Bênção, depois de terem sido libertados, e podem ser ligados aos seus descendentes 


numa relação pai/filho. Por isso,  com amor, podem trocar estas posições da relação vertical.  


Estamos agora a viver na era da igualização horizontal, e, assim, poderemos livremente trocar a 


nossa posição.  Satanás já não pode interferir. (257-205, 15.3.1994)  


 


Estamos agora a viver na era onde podemos abençoar toda a gente simultaneamente.  Logo, qualquer 


pessoa pode ser abençoada depois se ser educada durante uma semana, com base no número sete.  


Eu proclamei isto na altura da Bênção dos trinta mil casais.  Isto não significa que tudo seja 


completado dentro de uma semana.  Isso é como a ligação formada nas seis horas da maré alta.  


Logo que a maré comece a baixar, serão necessárias seis horas de todo o esforço de vocês 


simplesmente para manterem a sua posição.  Portanto vocês precisam ser treinados na ideologia 


tradicional da Igreja da Unificação, e ser enxertados, mas, desde que tenham sobrevivido e ainda 


estejam connosco, não há necessidade de mais alguma coisa.  Isto é tudo muito lógico.  Não é uma 


impostura.  (258-210, 17.3.1994) 


 


Uma esfera unida tem de ser estabelecida em todos os países do mundo, através da Bênção, porque 


Adão e Eva se casaram de maneira errada.  Estamos finalmente a conduzir cerimónias de casamento 


no nome de Deus.  Até à Bênção dos trinta mil casais, todas as cerimónias de casamento foram 


realizadas por mim. Através de igualização horizontal, todos os participantes na Bênção dos trinta 


mil casais entraram no mesmo domínio privilegiado; pela primeira vez, mesmo aqueles que só 


tinham assistido a um seminário de conferências de sete dias foram incluídos na cerimónia, desde 


que tivessem fé absoluta. 


O Céu está a separar aqueles que estão do lado de Satanás, está a recuperar controlo do mundo, e, 


pela primeira vez, está a estabelecer a fundação desde o nível cósmico até aos níveis nacional, racial, 


tribal e familiar.  Desse modo, Deus pode finalmente descer à terra.  Logo que Ele desça à terra, 


unir-Se-á completamente com o Senhor, na sua Segunda Vinda, e juntos criarão a origem das 


famílias completamente separadas de Satanás.  A era internacional, que representa tais famílias, é o 


período de três anos a partir da altura da Bênção dos trinta mil casais.  (269-11, 6.4.1995) 


 







No penúltimo ano, conduzi a cerimónia da Bênção dos trinta mil casais no dia vinte e cinco de 


Agosto.  Se o tempo que demorámos a atingir o presente nível de Bênção desde o começo até agora 


se comparar a seis horas, vocês podem ter a certeza que não demorará outras seis horas para acabar o 


trabalho.  De aqui em diante, só demorará alguns minutos.  É por isso que vos estou a dizer, que tudo 


o que os candidatos à Bênção precisam fazer, é assistir a um seminário de sete dias, reconhecer os 


Verdadeiros Pais, e fazer a resolução de passar pelas conversões da linhagem, do direito de posse, e 


da esfera do coração.  Tudo o que precisam fazer é prometer passar pelas conversões da linhagem, 


do direito de posse, e da esfera do coração, através da Bênção.  (259-84, 27.3.1994) 


 


Entre os trinta mil casais, abençoei mesmo aqueles que não tinham realizado nada, para que os 


pudesse enviar como messias tribais e libertassem os seus clãs.  Os seus pais e todos os membros dos 


seus clãs opuseram-se à Igreja da Unificação, até agora.  De facto, as pessoas que se opuseram mais 


freneticamente à Igreja da Unificação, foram os pais dos membros.  Estamos a libertar aqueles pais 


que se nos opuseram. (242-104, 1.1.1993) 


 


O casamento entre pessoas de nacionalidades e raças diferentes é a única maneira do Japão poder 


receber as melhores circunstâncias como o dono - as circunstâncias de alegria. Quantas vezes 


conduzimos casamentos entre coreanos e japoneses?  Esta vez foi a segunda, não é verdade?  Foi a 


maior luta de sempre.  Na altura da Bênção dos trinta mil casais, o Japão opôs-se da maneira mais 


desesperada.  Satanás envolveu-se numa ofensiva em plena escala com todo o Japão do seu lado, 


mas eu não cedi nem sequer um milímetro.  Toda e qualquer pessoa que soubesse a verdade acerca 


disto, viria para o nosso lado e tomaria a nossa cor, tal como as folhas que se tornam vermelhas no 


Outono.  Elas pensariam: “Oh! Uma cerimónia de casamento em massa, tão espectacular!”  A 


Companhia Emissora Japonesa transmitiu cerca de oitenta por cento da Bênção dos trinta mil casais 


nessa ocasião.  (237-249, 17.11.1992)  


 


Na Bênção dos trinta mil casais, realizada no dia vinte e cinco de Agosto do ano passado, mais de 


dezassete mil casais eram do Japão, e por isso, a nação inteira levantou-se contra mim, dizendo que o 


Rev. Moon ia arruinar a nação, e durante um ano massacraram-me.  Tentaram destruir-me pela 


mobilização dos meios de comunicação para as massas.  Disseram: “A Igreja da Unificação deixará 


de existir em Agosto deste ano.  Será dispersada de tal modo que, num instante, desaparecerá sem 


deixar rastos, tal como um rio a correr!”  O que eles não sabiam nessa altura é que, se eu pudesse 


desaparecer devido a tal coisa, nunca teria começado a minha missão.  (248-276, 3.10.1993) 


 


As tradições históricas têm de ser completamente destruídas.  Vocês têm os vossos avós físicos, pai e 


mãe, e assim, quem diabo são os Verdadeiros Pais?  Apesar desta lógica paradoxal, todos os jovens 


conscienciosos no mundo, aderem a ela como se fosse cola.  Foi assim que a Bênção dos trinta mil 


casais foi possível.  Eu reuni à volta de três mil e setecentos casais por dia.  No futuro, serei capaz de 


reunir mesmo trinta mil casais num só dia.  Tal é a minha capacidade mental.  Nenhuma pessoa com 


senso comum pode fazer aquilo que eu fiz, com tanto mais razão porque este trabalho envolve um 


dos aspectos mais importantes da vida: o amor.  Na verdade, não sou um homem comum. Tenho 


algo especial que as outras pessoas não têm, e é por isso que posso ser o fundador da Igreja da 


Unificação.  (241-121, 20.12.1992) 


 


Levantem as mãos os que se formaram numa escola superior.  Eu ouvi dizer que noventa pessoas 


que participaram na Bênção dos trinta mil casais estão hoje connosco aqui - levantem as mãos se 


vocês são um deles.  Todos aqueles que levantaram as mãos são muito jovens, não é verdade?  Não 


fizeram uma algazarra no Japão por causa de vocês?  As autoridades policiais do Japão basearam-se 


na direita ao pensar que, se trinta mil japoneses e coreanos se casassem entre si, o Japão tornar-se-ia 


uma nação subordinada à Coreia, e a geração mais velha uniu-se também na sua oposição contra nós.  


Uniram-se completamente com a imprensa e persistiram na sua oposição, durante quatro meses.  


(240-108, 11.12.1992) 


 







Foi um grande choque para os conhecidos como grandes homens do Cristianismo.  Receberam este 


choque no dia vinte e quatro, e a sua cabeça ficou aturdida.  Então no dia vinte e cinco, viram os 


trinta mil casais a serem casados em conjunto, e finalmente admitiram, “Só o Messias pode realizar 


tal façanha!” e voltaram para os lugares de onde vieram, completamente convertidos.  (235-191, 


20.9.1992) 


 


Se eu prestasse atenção às palavras da mãe, dos meus filhos e filhas, e dos que estão à minha volta, 


não seria capaz de fazer nada.  Eu tenho de estar à frente, puxando por vocês que estão atrás de mim; 


de outro modo vocês não saberiam o caminho a seguir.  Mas agora, sabem onde devem ir, não é 


verdade?  Por esta altura qualquer pessoa saberia.  Isto é muito simples.  Daqui em diante, não 


haverá lutas de vida e morte para vocês, nem serão perseguidos.  Com a Bênção dos trinta mil casais, 


os pontos de vista de todas as pessoas sobre a Bênção mudaram completamente.  Agora tenho trinta 


mil novos filhos e filhas.  Não é possível que todos sejam loucos, ou estúpidos.  Dentre eles há 


intelectuais e todos os tipos de pessoas com talento.  Portanto, eles não serão ignorados.  (235-139, 


29.8.1992) 


 


Através da Bênção dos trinta mil casais, todo o mundo teve de se calar.  Não corre o rumor que eu 


não sou um homem comum?  É por isso que posso proclamar que sou o Messias, o Salvador.  Pude 


realizar tudo o que realizei, porque sou o Messias, o Salvador.  (240-250, 13.12.1992) 


 


No ano inteiro há um único dia no qual o nível do mar atinge a sua altura mais elevada, devido à 


maré alta.  Isto só acontece uma vez por ano.  Não dura vários dias; só dura um.  De modo 


semelhante a tal dia, no qual a maré alta é a mais elevada do ano, eu realizei a Bênção dos trinta mil 


casais.  Só existe um período de tempo limitado, durante o qual pode ser estabelecido o padrão de 


perfeição na esfera do coração no Jardim do Éden, tal como acontece com a maré alta.  Se vocês não 


participarem nisto, não haverá outra oportunidade.  Por isso, por mais caída que uma pessoa pudesse 


ser, desde que tivesse assistido a um seminário de sete ou três dias, foi incluída na Bênção.  (237-247, 


17.11.1992) 


 


Como os trinta mil casais foram estabelecidos horizontalmente, os Verdadeiros Pais estão, através 


deles, a tomar a responsabilidade de elevar toda a humanidade à posição de libertação.  Qualquer 


pessoa pode ser incluída na Bênção, desde que tenha participado num seminário de sete dias; 


prometido passar pelas conversões da linhagem, do direito de posse e da esfera do coração; 


compreendido que os seres humanos caíram, e que, através da Bênção, os Verdadeiros Pais podem 


indemnizar toda a história humana, e libertá-lo a ele ou ela.  (249-248, 10.10.1993) 


 


Na Bênção dos trinta mil casais, realizada este ano, eu instrui que mesmo aqueles que só assistiram a 


um seminário de três dias podiam tomar parte na cerimónia.  Como regra geral, isso não devia ser 


permitido.  Contudo, pelo estabelecimento desta condição relativamente pequena, uma pessoa pode 


receber a Bênção dos trinta mil casais, regressar à sua família como messias tribal e educar, durante 


três dias, os seus pais, que se casaram de sua livre vontade na tradição da Queda.  Assim, se os pais 


prometerem ouvir o seu filho ou filha, podem ser elevados à posição da Bênção, a posição de Adão e 


Eva.  Com os seus filhos representando Caim e Abel, os pais receberam a graça de tomar parte na 


Bênção, na posição de Adão e Eva, os pais restaurados.  Embora eles não tenham feito nada para o 


merecer, o facto de terem ouvido a Verdade, será suficiente para os elevar para essa posição.  Não 


posso conferir esses favores àqueles na igreja, sem os conferir também ao mundo satânico, o mundo 


de fora.  (240-246, 13.12.1992) 


 


Embora eu tenha proclamado desde o dia três de Julho até ao dia vinte e quatro de Agosto, “Eu sou o 


Verdadeiro Pai e o Salvador!” ninguém se me opôs, porque, de acordo com o que expliquei em 


relação à missão do Salvador vindouro, não haveria nem sequer uma pessoa que pudesse fazer o que 


eu fiz pelo mundo.  Por isso, os membros das outras igrejas não podem fazer nada acerca disso.  


Desta vez realizei a Bênção dos trinta mil casais, o que significa que sessenta mil pessoas foram 







abençoadas.  Antes da cerimónia ser realizada, outras igrejas e os seus membros todos se opuseram, 


de todos os modos possíveis, dizendo que tudo era uma mentira completa.  Mas então, nós 


realizámos a cerimónia na realidade, e eles foram derrubados com o choque.  Logo que eles nos 


viram, na realidade, conduzir a cerimónia, todas as outras igrejas, que tinham até então espalhado 


mentiras acerca de nós e se nos opuseram em todas as frentes, calaram-se para sempre.  (239-274, 


6.12.1992) 


 


Eu posso escolher os esposos certos para toda a gente no mundo.  Mesmo casamentos individuais 


não são um problema.  Num relance, eu sei qual é a pessoa certa para outra.  Vocês não seriam 


capazes de escolher esposos para os vossos filhos e filhas em dez anos, mas uma vez eu casei quinze 


casais em dez segundos.  Tenho a cabeça para isso, conheço o mundo de dentro para fora, e assim, 


sou capaz de fazer este tipo de trabalho.  Vocês acreditam em mim, não é verdade, porque abençoei 


trinta mil casais na última vez.  Existe uma palavra muito rude, “proxeneta”, para o trabalho que 


estou a fazer. Todavia, não sou um proxeneta.  Originalmente, casamentos de filhos deviam ser 


arranjados por verdadeiros pais. Porém, verdadeiros pais foram perdidos, e assim, da posição dos 


pais do mundo, a situação presente precisa ser resolvida, de modo que todos os filhos possam ser 


enxertados; como eu sou a única pessoa que sabe como fazer isso, não tenho outra alternativa senão 


tratar disso eu próprio.  (245-241, 7.3.1993) 


 


Na altura da Bênção dos trinta mil casais, casei-os por intermédio das suas fotografias.  Isto é 


verdadeiramente extraordinário.  Este tipo de coisa não se vê no mundo satânico.  O que isto 


significa é que quando vocês se casam, deviam permanecer na posição de um zero absoluto.  Em 


seguida deviam estar na posição de ter fé absoluta no que respeita ao casamento.  Eva foi incapaz de 


ter amor absoluto devido à Queda, mas estes casais que recebem a Bênção, ultrapassaram fronteiras 


nacionais, de modo a procurar o caminho do amor, e uma coisa assim nunca se pode encontrar no 


mundo satânico.  Eles demonstraram que me amam absolutamente.   


Visto que Eva foi incapaz de amar a Deus absolutamente, estes casais tinham de permanecer na 


posição de me ter amado absolutamente.  Tem de se reconhecer que eles permaneceram na posição 


de se terem negado a si próprios completamente.  (277-131, 7.4.1996)  


 


Na altura da Bênção dos trinta mil casais, Chung Hwan Kwak disse: “Trinta mil casais! Isso é cinco 


vezes o número de seis mil e quinhentos casais.  Como poderemos realizar isso?”  Tínhamos tido 


bastante dificuldade em reunir seis mil casais.  Além disso, eu tinha instruído que esses casais 


precisavam estar prontos para a Bênção, não em dez anos, mas em três.  Quando lhe disse: “Tu tens 


de transcender religião e dar testemunho a todas as pessoas que puderes, quer se trate de 


Muçulmanos, Budistas ou Confucionistas!” ele disse que não o podia fazer.  Os seus olhos eram 


como cimento.  Vocês sabem o que quero dizer com isso?  Olhos de cimento são olhos que parecem 


tão frios que parecem congelados.  Ele disse que não o podíamos fazer, mas na realidade 


ultrapassámos o nosso objectivo.  (294-151, 14.6.1998)  


 


Kim Il Sung estava muito interessado na Bênção, e perguntou: “Vai realmente conduzir uma 


cerimónia de casamento em massa de trinta mil casais?”  Ele não podia imaginar que pudéssemos 


abençoar trinta mil casais.  Por isso eu disse-lhe: “Trinta mil casais não é nada.”  Eu sabia que ele 


estava a pensar que se eu alguma vez realizasse a Bênção dos trinta mil casais, ele gostaria de ver 


fotografias da cerimónia.  Por isso, desta vez, quando o fui visitar, levei comigo algumas fotografias 


do acontecimento e mostrei-as a Kim Jeong Il e a Kim Il Sung.  


As fotografias da Bênção dos trinta mil casais não estão na Residência Presidencial Coreana, mas 


penduradas nas paredes dos quartos de Kim Il Sung e Kim Jeong Il.  Tive razão em fazer isso, ou 


não?  Logo a seguir, as portas para a China e Rússia foram abertas.  Agora o que me resta fazer é 


abrir as portas para a Coreia do norte.  (239-42, 23.11.1992) 


 


Na realidade, Kim Il Sung fez-me uma promessa, que permitiria que todos os refugiados, ou, como 


se lhes costuma chamar, as famílias separadas da Coreia do Norte, se encontrassem com os seus 







familiares no Sul.  Por outras palavras, prometeu que um intercâmbio entre o Norte e o Sul seria 


permitido.   


Ele também disse: “Traga todos os trinta mil casais para o Norte que os acolheremos de braços 


abertos!”  Naquela altura era o Verão.  Vocês conhecem Songdo, a estância balnear onde se encontra 


um campo com pinheiros e bagas doces, uma praia com areia branca e pinheiros altos?  Kim disse 


que podíamos montar na praia, tantas tendas quantas quiséssemos, e acrescentou: “Se o senhor 


quiser, daremos as boas vindas a todos os trinta mil casais, à Coreia do Norte!”  Foi o governo no 


Sul que se opôs a esta ideia!  (273-320, 29.10.1995)  


 


O assunto da nossa conversa mudou para a cerimónia de casamento dos trinta mil casais, e eu 


perguntei: “Irmão mais velho, Il Sung, estaria disposto a abrir o trigésimo oitavo paralelo, se eu 


trouxesse trinta mil casais para a Coreia do Norte?”  Ele respondeu: “Com certeza, com certeza!  Oh, 


isso é esplêndido!”  Kim Il Sung na realidade disse-me que trouxesse os trinta mil casais para a 


Coreia do Norte, e eu respondi: “Mas não há nenhuns hotéis aqui.”  Então, ele disse: “A estância 


balnear de Songdo é muito famosa no mundo inteiro, e centenas de milhares de pessoas podem 


acampar no campo de pinheiros lá.  Assim, se vocês trouxessem uma tenda para cada dez pessoas, 


não teriam nenhuns problemas.”  O que ele disse era verdade.  Ele também disse que devíamos 


trazer a nossa própria comida, e que abriria o Porto de Wonsan para nós, de modo que poderíamos 


transportar de barco tudo o que precisássemos.  (239-42, 23.11.1992) 


 


Eu estava a planear levar os trinta mil casais à estância balnear de Songdo, na Coreia do Norte, e 


transportar tendas, uma para cada dez pessoas.  Foi uma altura em que tudo podia ser feito às claras. 


O governo Norte Coreano disse mesmo: “Faremos tudo o que o senhor quiser.”  Também notifiquei 


o presente governo da Coreia do Sul deste meu plano.  Quem me impediu de realizá-lo?  Foi o 


presente governo.  Mesmo assim, não fiquei arruinado.  O sol brilhante da manhã desponta no 


caminho da vontade celestial, mas uma vez que se abandone esse caminho, ficar-se-á imerso em 


escuridão total.  Mergulhar-se-á em escuridão completa e eterna.  (238-266, 22.11.1992) 


 


Kim Il Sung convidou todos os trinta mil casais para a Coreia do Norte.  Ele disse: “Rev. Moon, se 


quiser, esta é a melhor oportunidade de sempre, para abrir o trigésimo oitavo paralelo.  Daremos as 


boas vindas a todos os trinta mil casais!”  O povo da Coreia do Sul não sabe disto.  Tal foi a atitude 


assumida pela Coreia do Norte.  Eles disseram: “Daremos as boas vindas aos trinta mil casais!”  Mas 


como os levaríamos lá?  Digamos que levaríamos camionetas, uma para cada cinquenta pessoas, 


então,  quantas seriam precisas no total?  Uma vez que há trinta mil casais, isso significa que 


precisaríamos de mil e duzentas camionetas.  Se mil e duzentas camionetas, transportando cinquenta 


pessoas cada uma, fossem para a Coreia do Norte numa fila única, quantos quilómetros seria isso, 


desde a primeira até à última?  Pensem nisso, se tal incidente tivesse tido lugar na realidade, não 


teria provocado um tumulto para a unificação das Coreias do Norte e do Sul?  Contudo, tudo isso 


passou.  Eu conheço muito bem as pessoas que evitaram que tal acontecimento alguma vez viesse a 


ter lugar.  As minhas fontes nos EUA já me informaram acerca disso, e eu não estou aqui só de 


passagem.  Tenciono publicar um livro, um registo de quem fez o quê.  (238-161, 22.11.1992) 


 


Agora, toda a gente tem de saber acerca da Igreja da Unificação.  Tornou-se um assunto de 


conhecimento comum, por isso, aqueles que não souberem serão considerados pessoas sem senso 


comum.  É verdade.  Se não souberem acerca da Igreja da Unificação, serão considerados inúteis.  


Vocês terão a experiência viva disto, se forem para o estrangeiro.  Se vos perguntarem de onde vêm, 


e vocês responderem: “ Da Coreia!” as pessoas automaticamente vos perguntarão: “Que foi isto que 


eu ouvi acerca do casamento dos trinta mil casais?”  E se vocês não estiveram presentes na 


cerimónia, deviam dizer, pelo menos: “Vi isso na televisão.”  E se vos perguntarem: “Como foi?” 


vocês não podem simplesmente dizer: “Foi magnificente!”, e parar aí.  Quando vos perguntarem: 


“Então, foi magnificente, mas quem esteve lá?” vocês terão de descrever-lhes todos os aspectos da 


cerimónia, não é verdade?  O mesmo acontece comigo. 







Há três dias, no dia vinte e quatro, quando estava a regressar de um banquete realizado no Centro de 


Arte dos “Little Angels”, fui informado que a cerimónia de casamento tinha sido planeada para o dia 


seguinte, e contudo, mais de quatrocentas pessoas ainda não tinham sido casadas, e estavam reunidas 


num certo lugar, à minha espera.  Assim, eu fui lá, e casei-as até às quatro da manhã, e logo que saí 


do lugar, começou a chover torrencialmente.  “Se eu mantivesse os trinta mil casais em sentido, à 


medida que os abençoasse num tal dia, chovendo torrencialmente com relâmpagos, seria um 


acontecimento verdadeiramente histórico!”  Quando este pensamento surgiu na minha mente, fiquei 


realmente satisfeito e encorajado.  (234-289, 27.8.1992) 


 


10. Os Trezentos e Sessenta Mil Casais 


 


Porque fixei o número como trezentos e sessenta mil casais?  De todos os casais abençoados na 


nossa igreja, os mais centrais de todos eles são os trinta e seis casais.  Eles significam as famílias de 


Adão, Noé e Jacob, e juntos foram a fundação vertical.  Estes três tipos de casais têm de unir-se 


completamente.  Uma vez que se tenham unido, podem restaurar o número doze.  E quando se 


aplicam os três estágios a este número, obtém-se o número trinta e seis.  Deste modo, eles tornam-se 


os antepassados que representam todos os antepassados da história, toda a humanidade.  Em termos 


do corpo humano, eles são como a espinha dorsal.  Estamos a falar do padrão vertical, que é como a 


espinha dorsal do corpo humano.  As células da carne só podem permanecer vivas quando a carne 


está completamente unida com os ossos. 


Os seres humanos foram expulsos da presença de Deus, porque a Queda consistiu num casamento 


errado.  Portanto, a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, é o acto de proclamar a esfera de 


liberdade para todos, com a autoridade do poder inteiro, total, absoluto e omnipotente dos 


Verdadeiros Pais.  Os trezentos e sessenta mil casais representam as esferas aperfeiçoadas de Adão, 


Jesus, e Senhor da Segunda Vinda.  Por isso, os trezentos mil casais não deviam ser um problema.   


Entrámos na era na qual eu posso abençoar três milhões e seiscentos mil casais, e trinta e seis 


milhões.  E o que vem a seguir é a Bênção de trezentos e sessenta milhões, não é verdade?  Logo que 


eu tenha realizado tudo isto, o Reino do Céu na terra aparecerá em frente dos nossos olhos.  (269-55, 


7.4.1995) 


 


Os Israelitas falharam em estabelecer uma nação no curso de sete anos, a seguir aos quarenta anos no 


deserto, e assim, foram arruinados, mas nós não devíamos falhar em estabelecer a tradição, a 


ideologia fundadora sobre a qual possamos construir essa nação.  Chegámos ao fim do nosso curso 


de quarenta anos, e estamos a entrar na próxima fase: o curso de sete anos.  Dentro destes sete anos, 


devíamos estar unidos como os cidadãos cumprindo o pensamento fundador, a ideologia de paz e o 


mundo unido.  Para isso, a primeira e segunda gerações, que são os anciãos na nossa igreja, deviam 


unir-se completamente, como Caim e Abel; todavia, a primeira geração falhou neste trabalho, e 


assim, é muito possível que vagueiem no deserto. 


Então, como os podemos unir?  A única maneira de salvar a primeira geração, é abençoá-los tão 


depressa quanto possível, e assim, a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais foi realizada.  


Incluídos nesta Bênção estarão muitos casais previamente casados.  Aqueles que se opõem à Igreja 


da Unificação podem ser considerados nossos inimigos.  Os casais previamente casados, que 


participam na Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, representam a primeira geração.  A 


primeira geração é o grupo de pessoas cujo destino era decompor-se completamente.  Estavam 


destinadas a ser comida para os abutres, estavam destinadas a morrer, mas eu estou disposto a salvá-


las. 


Vocês, os seus filhos, como a segunda geração, são aqueles que, como Abel, salvarão a primeira 


geração.  Por isso, eles deviam unir-se convosco em obediência, fé e amor absolutos.  Restauração 


pode ter lugar, porque tal é o padrão que estabelecemos.  (269-216, 23.4.1995) 


 


Depois da Bênção dos trinta mil casais ser realizada, aqueles que se opuseram às cerimónias de 


casamento da Igreja da Unificação mudaram completamente.  Três anos depois, conduziremos a 


Bênção dos trezentos e sessenta mil casais.  O número trinta e seis refere-se aos trinta e seis casais, 







que representam as famílias de Adão, Noé e Jacob.  Portanto, é o número dos antepassados.  Como 


tal, a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais será a Bênção que representa todos os antepassados, 


a espinha dorsal de todas as pessoas do mundo; corresponde ao estágio de crescimento ao nível 


mundial. 


Que acontecerá quando tivermos conduzido esta cerimónia?  As famílias no mundo de hoje estão a 


desintegrar-se, e a resolução desta questão permanece um problema.  O mundo está agonizando 


sobre a questão de como os problemas de famílias desorganizadas podem ser resolvidos.  Por 


conseguinte, se a Igreja da Unificação reunir trezentos e sessenta mil jovens homens e mulheres, os 


organizar em novas famílias, e se estas novas famílias viverem de modo ideal, segue-se que todas as 


famílias desfeitas do mundo, automaticamente prestarão grande interesse a isso.  E assim, a Bênção 


tornar-se-á um assunto de interesse mundial.   


Por isso, se eu realizar a cerimónia de casamento dos trezentos e sessenta mil casais; rumores se 


espalharem no mundo inteiro que esta cerimónia de casamento é a melhor coisa que aconteceu ao 


mundo; e se cada nação participante enviar trinta e seis mil casais, quantos casais teremos no total?  


Algumas nações querem enviar cinquenta mil casais.  Pensem nisso. (269-300, 1.5.1995) 


 


No dia vinte e cinco de Agosto de mil, novecentos e noventa e cinco, setecentas e vinte mil pessoas 


de todo o mundo, trezentos e sessenta mil casais de jovens homens e mulheres foram casados na 


cerimónia de casamento sagrado, oficiada por Deus e os Verdadeiros Pais, como famílias ideais, 


conforme tinha sido originalmente desejado na altura da criação.  Isto significa que os maridos e 


mulheres podem finalmente estabelecer o modelo de verdadeiros casais e formar famílias ideais, 


através do verdadeiro amor de Deus.  (271-147, 27.8.1995)  


 


Com a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, o mundo satânico sofreu finalmente um colapso, e 


assim, estamos agora a viver numa era em que podemos abençoar dezenas de milhões de casais, 


dependendo dos esforços que vocês fizerem nesse sentido.  Por essa razão, mesmo que eu deixe de 


me preocupar, e deixe de orar acerca disso, conseguiremos esse número.  Tenho a certeza disso.  Já 


estou a pensar nas estimativas, quantos milhares serão.  Por consequência, tudo o que vos posso 


dizer é que cumpram a vossa responsabilidade!  (271-255, 28.8.1995) 


 


A Bênção dos trezentos e sessenta mil casais não tem precedentes na história.  Desde a Bênção dos 


trinta mil casais, temos conduzido cerimónias globais da Bênção, abertas o público.  Mesmo o 


segundo funcionário mais elevado de uma nação, tomou parte na cerimónia.  Isso significa que o 


ministro de uma nação, foi incluído na Bênção.  Desta vez, mesmo presidentes tomaram parte.  


Temos de atravessar o monte que é o mundo. O facto que conduzimos a cerimónia dos trezentos e 


sessenta mil casais três anos depois da Bênção dos trinta mil casais, significa que fomos para além 


do número três.  Isto era considerado impossível.   


Vocês, membros da Igreja da Unificação, acreditaram que podíamos realmente cumprir isto, uma 


vez que saíram, viram a situação da sociedade, e deram todos os tipos de desculpas para a vossa 


inacção?  As únicas pessoas que sabiam que seria possível e tinham fé, foram Deus e eu.  Mas, 


mesmo assim, eu realizei a cerimónia da Bênção, porque me senti responsável.  Deste modo, 


estamos finalmente a deixar o mundo satânico.  Com os trinta mil casais na esfera da família do 


estágio de formação ao nível mundial, como fundação, a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, 


é o mesmo que ir para além dos trinta e seis casais, ao nível mundial.  Por outras palavras, estamos a 


ultrapassar o caminho árduo das responsabilidades não cumpridas pelos nossos antepassados.  (272-


27, 30.8.1995)  


 


A razão porque abençoei os trezentos e sessenta mil casais, na Bênção deste ano, é que tenho a 


responsabilidade de recuperar tudo o que foi perdido, à medida que viajo desde a América do Sul até 


ao Alasca, como o príncipe dos pioneiros do deserto.  Tenho de recuperar tudo o que foi perdido, 


antes de regressar aqui.  Logo que tudo seja recuperado, os trezentos e sessenta mil casais podem 


atravessar o monte e passar para o nível seguinte.  Como o amor de Deus está comigo, centrado 


internamente em Deus e sendo responsável externamente, posso começar a trabalhar para resolver 







este problema.  Foi deste modo que vim a abençoar os trezentos e sessenta mil casais.  (272-31, 


30.8.1995) 


 


Eu não sou exactamente um chefe nominal.  Estou a falar acerca disto pela primeira vez.  Casei 


incontáveis números de pessoas.  Estou a dizer-vos isto, porque o tempo chegou para eu parar de 


fazer este trabalho.  Havia rumores que eu era um homem louco, porque fixo, com antecedência, o 


número de casais.  Agora, o registo mostra que abençoei trezentos e sessenta mil casais, e mesmo 


quando os outros duvidam, perguntando: “Que se passa com aquele homem?”, vocês, mesmo assim, 


terão fé em mim.  Nunca falei acerca disto até agora.  Esta é a primeira vez.  As minhas mãos 


movem-se sem que eu tome consciência disso; elas movem-se por si próprias.  Ninguém sabe disto.  


As mãos movem-se, simplesmente, sem hesitação, em direcção às fotografias.  (272-41, 30.8.1995) 


 


Vocês não sabem quanto eu temi a chegada do dia vinte e cinco de Agosto, à medida que 


derramávamos suor e sangue para a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais.  Eu estava ainda 


mais nervoso que quando realizámos a manifestação em Washington.  A cerimónia da Bênção podia 


ajudar-nos a subir para o próximo nível, ou arruinar a honra e reputação que tínhamos estabelecido 


perante o Céu.  Foi um tempo muito sério para mim, embora vocês pudessem ter dormido 


profundamente e fizessem a vossa vida normalmente.  Graças sejam dadas a Deus, porque me amou, 


protegeu e simpatizou comigo, que tinha vivido uma vida solitária e miserável.  Fomos capazes de 


exceder o nosso objectivo, embora ninguém tivesse pensado que seria possível.  Quando se passa de 


trinta mil casais para trezentos e sessenta mil, o segundo número é doze vezes maior que o primeiro.  


Assim, os trezentos e sessenta mil casais podiam enraizar-se doze vezes mais que os trinta mil.  Era 


possível ouvir o som do sino, até aos confins da terra.   


Estamos a viver numa era muito perigosa neste momento, devido a tais problemas como o amor livre 


e a SIDA - é quase como se tivéssemos posto as mãos na boca de uma serpente venenosa.  As 


mulheres que indiscriminadamente procuram homens belos estão sujeitas a contrair a SIDA, do 


mesmo modo que os homens que procuram mulheres belas.  As suas vidas caminham em direcção 


ao inferno.  Não há outro modo de evitar isto, senão conservar a castidade.  (271-214, 28.8.1995)  


 


Em mil novecentos e noventa e cinco, somente três anos depois de mil novecentos e noventa e dois, 


conduzimos a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais.  Eles foram abençoados nas mesmas 


posições que Caim e Abel.  Se, depois de terem ouvido as palavras do Princípio durante uma semana, 


fizeram a resolução e promessa de servir os Verdadeiros pais com fé absoluta, amá-los com amor 


absoluto, e caminhar o caminho do Princípio com sabedoria absoluta - não a sabedoria do mundo 


satânico, não a ignorância, mas a sabedoria de Verdadeiros Pais - foram elegíveis para receber a 


Bênção.  Por outras palavras, foram colocados na mesma posição que outros que receberam a 


Bênção.  (277-133, 7.4.1996) 


 


Quando eu proclamei que realizaria Bênção de trezentos e sessenta mil casais, três anos depois da 


Bênção dos trinta mil, nem sequer uma pessoa acreditou que eu seria realmente capaz de cumprir 


isso.  Nem sequer uma pessoa acreditou em mim.  Então, cumpri, ou não?  Não existe ninguém neste 


mundo, excepto eu, que pudesse tomar sobre si tal trabalho.  Quem, excepto eu, realizaria tal 


façanha?  Nem mesmo uma nação inteira presumiria tomar responsabilidade por tal tarefa.  Foi 


verdadeiramente um incidente que bateu todos os recordes.  Subimos até ao topo, passando por cima 


das famílias no mundo satânico.  Agora, que abençoámos com êxito trezentos e sessenta mil casais, 


que constituem o padrão do estágio de crescimento, podemos subir até ao topo, pisando as nações do 


mundo satânico.  Agora, tudo o que nos resta cumprir é a Bênção dos três milhões e seiscentos mil 


casais.  Isso significaria o começo da era de autoridade absoluta.  Estamos a entrar na era da 


autoridade absoluta de Deus sobre o casamento.  (275-282, 1.1.1996) 


 


Na Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, realizada este ano, muitos crentes de outras religiões, 


tais como o Islão, Budismo e Confucionismo, vieram receber a Bênção.  Isso significa que outras 


religiões tomaram para si a Bênção originalmente reservada para o Cristianismo.  A esfera cultural 







cristã, que podia ter-se tornado a família real do reino de Deus, está agora no último lugar na fila.  A 


não ser que eu os salve, irão direitos ao inferno.  (277-42, 24.3.1996)    


 


Como entrámos na era do domínio do filho primogénito, e do domínio dos pais, aqueles que não 


seguirem as ordens que lhes forem dadas, serão arruinados.  Os seus próprios antepassados e os 


próprios anjos descerão à terra para se haver com eles.  Se cometerem um pecado, os seus 


antepassados descerão para eles e farão com que adoeçam, mas, se se arrependerem, recuperarão a 


saúde.  Eles ordenar-lhes-ão a tornar-se membros da Igreja da Unificação.   


Desta vez, líderes religiosos através do mundo receberão tais ordens do Céu, e assim não ousarão 


desobedecer.  Estamos agora a viver numa era onde acontecimentos fantásticos, tais como os líderes 


religiosos receberem a ordem: “Recebe a Bênção, tu degenerado!” acontecerão.  Agora que 


abençoámos trezentos e sessenta mil casais, três milhões e seiscentos mil não serão um problema, 


não é verdade?  De facto, é mais que realizável.  É verdadeiramente extraordinário que estejamos a 


viver numa tal era em que tais coisas são possíveis.  A Igreja da Unificação é famosa porque pode 


realizar tais façanhas.  Quão fantástico é isto!  Quão orgulhosos nos devíamos sentir!  Quão felizes 


se sentem com isso?!  (274-187, 29.10.1995) 


 


O objectivo de encontrar trezentos e sessenta mil casais para a Bênção foi cumprido em apenas seis 


meses.  As pessoas no terceiro mundo têm vivido vidas religiosas, com risco da sua vida.  Não 


levaram vidas de fé, dando palmadinhas no estômago cheio e arrotando arrogantemente; pelo 


contrário, passaram fome, muitas morreram, e algumas foram mesmo forçadas a abandonar os seus 


filhos e filhas, para nunca mais os encontrarem.  Mesmo assim, tinham uma fé completa em Deus, e 


esta fé foi a fundação na qual puderam continuar a viver tais vidas.  Eu próprio pude verificar isso.  


(273-236, 29.10.1995) 


 


Desta vez, realizámos a cerimónia de casamento para trezentos e sessenta mil casais – isso são 


setecentas e vinte mil pessoas. Quanto tempo pensam vocês que demoraria a contá-las todas?  


Provavelmente, a vossa vida inteira.  Vocês pensam que é humanamente possível encontrar todas 


estas pessoas para abençoar?  Evidentemente que não.  Eu consegui isso em seis meses, não em três 


anos.  Vocês não sabem quão sério fui nessa altura.  Foi por isso que mobilizei o mundo espiritual 


para a África.  Aqui é o hemisfério Norte, e as pessoas opuseram-se a mim.  A terra é tal que, 


quando é dia aqui, é noite lá, e vice-versa.  Uma vez que é noite aqui, seria dia lá.  Deus é justo e 


razoável.  (273-50, 21.10.1995) 


 


Na altura da cerimónia do casamento em massa dos trezentos e sessenta mil casais, pessoas no Japão 


afirmaram que fracassaríamos em organizá-la.  Assim, em colaboração com os cristãos na Coreia, 


fizeram preparações meticulosas para nos destruir, logo que anunciámos a data da cerimónia.  Deste 


modo, fizeram todas as preparações para nos aniquilar completamente, com todo o apoio do seu 


governo. 


Porém, algo inesperado, algo completamente imprevisível, aconteceu.  A Companhia Emissora 


Japonesa, NHK, transmitiu do local toda a cerimónia, do princípio até ao fim.  Eles transmitiram ao 


vivo, como os trezentos e sessenta mil casais se tinham reunido lá, e o que lhes estava a acontecer.  


Assim, os cento e sessenta jornalistas que tinham ido lá para se oporem a nós, baixaram a cabeça.  A 


Companhia Emissora Japonesa tinha apresentado ao público toda a cerimónia.  Os jornalistas tinham 


tencionado criar confusão pela publicação de artigos acerca da cerimónia de uma maneira 


enganadora, mas a Companhia Emissora Japonesa tinha tomado a iniciativa.  De qualquer modo não 


tinha outra alternativa; afinal, é o nome mais importante dos meios de comunicação social do Japão, 


uma das nações mais avançadas do mundo.  Assim, se tivesse falhado em transmitir um tal 


acontecimento histórico, teria sido desacreditada, tanto em casa como no estrangeiro.  Tinha de 


transmitir todo o acontecimento de modo apropriado, porque sabia que, se não o fizesse, o mundo 


inteiro não a consideraria suficientemente boa ao nível mundial.  Então, os jornalistas menos 


importantes não tiveram outra alternativa senão sair.  Pouco tempo depois, o antigo presidente Bush 







acompanhou a Verdadeira Mãe num circuito de conferências no Japão, e desanuviou o ambiente 


criado pelo resto dos meios de comunicação social negativos. (272-198, 5.10.1995) 


 


Formemos verdadeiras famílias, famílias ideais.  Deus deseja que formemos famílias ideais.  Que 


mãe ou pai quereria que os seus filhos e filhas não formassem famílias ideais?  Contudo, a formação 


de famílias ideais, tinha sido impossível até agora, embora toda a gente as tivesse desejado.  Era 


como um sonho que não se podia concretizar.  Era um sonho que não podia ser realizado, por poder 


político, económico, habilidade diplomática ou força militar.  É só a Bênção dos trezentos e sessenta 


mil casais, que nos pode propulsionar desta era de anseio para uma nova era.  (272-196, 5.10.1995) 


 


Se os Verdadeiros Pais não tivessem vindo à terra, para ensinar às pessoas os fundamentos, elas 


teriam problemas quando fossem para o mundo espiritual.  Comunicando este ensinamento a todas 


as aldeias e cidades do mundo, os mundos espiritual e físico podem unir-se completamente.  Por isso, 


a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, realizada nesta ano, foi verdadeiramente extraordinária.  


No fim do curso de quarenta anos, conseguimos, juntamente com a libertação das mulheres – através 


do aparecimento da mãe – a Bênção de trinta mil casais.  O número foi fixado em trinta mil, para 


estabelecer uma nova fundação de Bênção no mundo, baseada no facto de a Verdadeira Mãe 


permanecer no nível mundial, e envolvendo Caim e Abel.  Essa cerimónia foi a fase de formação, e 


assim, pode dizer-se que esta última cerimónia, a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, 


constituiu a fase de crescimento.  Com base nela, Deus está a manter o mundo em linha com a Sua 


providência, ao focar a atenção de todas as pessoas nos problemas da família. Nesta altura, todo o 


mundo se tornou num inferno.  Por mais avançada que uma nação seja, mesmo assim, terá de curvar 


a cabeça com vergonha, perante os problemas que afectam presentemente as famílias.  Elas 


desintegraram-se tão completamente, que ninguém pode resolver os seus problemas.  A situação é 


tão séria que nem mesmo o poder económico, militar ou político são suficientes para a resolver.  


(272-179, 5.10.1995)   


 


A Verdadeira Mãe realizou uma fundação vitoriosa, e, desse modo, libertou as mulheres da posição 


de Eva caída, que não pôde cumprir a sua responsabilidade.  Por isso, o movimento de libertação das 


verdadeiras mulheres pôde finalmente ser iniciado.  Nos próximos três anos, temos de continuar com 


os esforços para restaurar a nação, através da libertação das mulheres.  Como entrámos na era em 


que podemos restaurar uma nação, podemos realizar enormes cerimónias globais de casamento.  O 


mundo satânico desintegrou-se, porque recuperámos trezentos e sessenta mil casais do seu domínio.  


Agora, as famílias no mundo secular estão destinadas a desintegrar-se.  Uma vez que isto aconteça, a 


Bênção tornar-se-á a corrente dominante do mundo; toda a gente ficará a saber que os ideais de 


família que ensino libertarão a humanidade e mostrarão o caminho mais curto para o mundo de paz; 


e assim, a oposição desaparecerá.  De agora em diante, se alguém ousar opor-se a nós, quer se trate 


de um rei ou alguém notável, os que o rodeiam deviam gritar-lhe: “Cale-se! Não sabe o que o Rev. 


Moon realizou?  Não sabe que ele reuniu jovens homens e mulheres de todo o mundo e os casou na 


cerimónia de casamento em massa dos trezentos e sessenta mil casais?  Que fez o senhor de tão 


extraordinário, que ousa opor-se a ele?  Pare!”  O tempo chegou, agora, para vocês irem para a vossa 


terra natal, e dominarem completamente a atenção dos vossos pais, até que eles curvem a cabeça 


perante vocês, em submissão.  Por outras palavras, o tempo chegou para restaurarmos os direitos dos 


pais.  Compreendem?  (272-50, 30.8.1995) 


 


Deus agarrou-se a mim, e não me pode deixar, porque eu pus completamente em prática tudo o que 


ensinei.  Não preguei primeiro, e pratiquei a seguir, mas pus algo em prática, antes de instruir os 


outros a fazerem o mesmo.  O mesmo se pode dizer da Bênção dos trezentos e sessenta mil casais.  


Iniciei esta grande façanha, sabendo que seria capaz de a terminar.  E como sei que poderemos 


realizar a Bênção de três milhões e seiscentos mil casais, ordenei que começássemos a trabalhar para 


esse objectivo.  Seremos capazes de o cumprir, se vocês seguirem as minhas palavras com fé 


absoluta.  (272-47, 30.8.1995) 


 







Como realizámos a Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, fomos para além do domínio baseado 


em resultados de acordo com o Princípio.  Até agora, a Igreja da Unificação tem sido o lugar onde 


temos levado a cabo a luta diária para a restauração do direito do filho primogénito, dentro do 


Domínio Indirecto de Deus.  Por essa razão, estamos a falar de paz mundial e unificação. A 


Federação das Famílias para a Paz Mundial e Unificação é a organização onde podemos entrar no 


Domínio Directo de Deus, depois de passarmos pelo Domínio Indirecto.  É aí que vocês também se 


podem unir completamente comigo.  Por isso, se me seguirem e se unirem completamente comigo, 


os dois domínios não serão separados, mas permanecerão unidos, e vocês poderão seguir-me como 


soberanos vitoriosos.  Tal é a Federação das Famílias para a Paz Mundial, quando considerada do 


ponto de vista interno da religião.  (272-95, 30.8.1995)  


 


A cerimónia da Bênção dos trezentos e sessenta mil casais significa que ultrapassámos o nível da 


realeza e nação do mundo satânico.  Isso significa que a responsabilidade para pavimentar o caminho 


para o reino de Deus foi cumprida, indo para além da nação, de um modo dignificado, com a 


supremacia vitoriosa de Eva como uma mulher solteira ou casada.  Estamos a entrar no mundo onde 


podemos herdar directamente a linhagem de Deus, no Seu Domínio Directo.  (272-74, 30.8.1995)  


 


Quando nos estávamos a preparar para a Bênção dos trinta mil casais, Jeong Hwan Kwak disse que 


não era possível, não é verdade?  Disseste que não tinhas a certeza que podíamos realizá-la.  A 


Bênção dos trezentos e sessenta mil casais é como a leitura da sina, numa terra de fantasia.  Vocês 


pensam que a sina lida num sonho pode alguma vez dar certo?  Assim, o que eu quero realmente 


dizer é que foi algo que nem sequer podia ser imaginado.  Todavia, eu já tinha anunciado que 


cumpriríamos os trezentos e sessenta mil casais.  Então Deus disse: “Está bem!”  Tínhamos decidido 


realizar esta tarefa, com a resposta de Deus já recebida.  Assim, em cada minuto de cada dia, durante 


três anos, eu só tinha isto presente em mente.  De noite e de dia, onde quer que fosse; orei e fiz 


devoções baseado neste objectivo.  As devoções que ofereci não foram inferiores às devoções 


combinadas da população mundial de cinco biliões de pessoas.  Ninguém sabe delas, nem mesmo a 


Mãe.  Só eu e Deus sabemos.   


Um sujeito perfeito faz um objecto perfeito.  Portanto, Deus tem a responsabilidade de tornar a fé do 


objecto perfeito, na fé substancial perfeita.  Que pensam vocês disso?  Não é extraordinário?  Tudo 


veio a ser feito de acordo com essa fé.  Então, que se pode dizer da Bênção dos três milhões e 


seiscentos mil casais, que se aproxima?  Passar de trinta mil casais para trezentos e sessenta mil foi 


mais fácil que vocês pensaram.  Será muito fácil.  Há necessariamente muita gente no mundo que 


invoca, dia e noite, o nome do Rev. Moon.  Através desta Bênção, eu abri o caminho para que os 


pais da Mãe e os meus pais vivessem juntos como marido e mulher, e todos os pecados cometidos 


pelos milhares de gerações de antepassados na história foram perdoados.  (272-117, 30.8.1995) 


 


Até agora, os casais abençoados tiveram a liberdade de proceder como quiseram.  Como eles não 


tinham atravessado o cume do período de crescimento, não podia relacionar-me com eles, como o 


pai aperfeiçoado.  Não podia interferir com elas.  Porém, tudo isso passou agora.  Uma vez que 


passámos através do curso de quarenta anos e realizámos as Bênçãos dos trinta mil e trezentos e 


sessenta mil casais, fomos para além dos estágios de formação e crescimento ao nível global.  Isto 


significa que não há ninguém no mundo satânico que possa agora parar o progresso da nossa igreja.  


Ultrapassámos esse ponto, embora as pessoas se opusessem de todos os lados.  (272-72, 30.8.1995) 


 


A maré-alta chega dentro de seis horas, e entretanto, há um momento em que a superfície da água é 


perfeitamente plana.  Este é um tal momento, e assim, nesta Bênção foram incluídos aqueles que 


assistiram a um seminário de uma semana, fizeram a resolução de restaurar a linhagem, o direito de 


posse, o domínio do coração, e prometeram tornar-se num novo ser humano pela enxertia dos 


Verdadeiros Pais.   


Contudo, tais momentos não duram sempre.  É só durante um curto período de tempo que a água 


permanece nivelada.  No entanto, como estamos presentemente a viver em tal momento, eu posso 







usar a minha prerrogativa, e abençoar mesmo aqueles que nada fizeram para o merecer.  (268-191, 


1.4.1995) 


 


A fase de formação ao nível mundial foi a Bênção dos trinta mil casais, e a fase de crescimento, a 


segunda fase ao nível mundial, foi a Bênção dos trezentos e sessenta mil.  Esta é a segunda fase.  


Uma vez que os seres humanos caíram, enquanto ainda estavam na segunda fase, é nesta fase que 


precisamos reunir os mundos espiritual e físico, com base na família. 


Pela união dos meus pais e do meu irmão mais velho, eu pude estabelecer a fundação de uma 


trindade de mãe, irmão mais velho e filhos.  Para além disso, as famílias de Adão e da Mãe puderam 


ser abençoadas, e os filhos e filhas puderam ser unidos.  Somente depois de se passar pelas três 


gerações, deste modo, podem os meus filhos e filhas, na posição de Abel, unir-se com vocês, na 


posição de Caim, com base nos Verdadeiros Pais. 


Por essa razão, a cerimónia da Bênção dos pais dos Verdadeiros Pais precisava ter lugar antes da 


Bênção dos trezentos e sessenta mil casais, e isso aconteceu, no dia anterior, às três horas da manhã.  


Isto demonstra quão complicado tudo é.  No entanto, a cerimónia da Bênção assim conduzida, não 


foi equivalente à Bênção ideal de Adão e Eva, conforme Deus desejava originalmente.  A dignidade 


real ainda precisa ser restaurada.  Não existe nenhuma nação que possamos considerar nossa!  No 


entanto, o mundo satânico está a caminhar para a ruína completa.  (272-311, 3.10.1995)  


 


Abençoei a minha mãe, Choong-mo nim, a mãe da Verdadeira Mãe, Dae-mo-nim, e o meu irmão 


mais velho, Dae-hyeong nim.  Isto fez parte da preparação para a Bênção daqueles que foram para o 


mundo espiritual, e teve lugar às três horas da manhã do dia anterior ao da Bênção dos trezentos e 


sessenta mil casais.  Vocês não imaginam quão complicado é.  Pela combinação de todos estes 


acontecimentos, e içando alto a bandeira, estou a pavimentar o caminho onde não existe conflito 


entre Deus e Satanás, ou entre o mundo espiritual e o mundo físico. Este é o caminho da restauração 


por indemnização.  (284-167, 16.4.1997) 


 


11. Os Três Milhões e Seiscentos Mil Casais 


 


11.1. A Era da Libertação foi Anunciada Através da Bênção dos Três Milhões e Seiscentos Mil 


Casais 


 


Mesmo aqueles que deixaram esta terra, antes de os Verdadeiros Pais terem vindo, podem agora 


elevar-se à posição de poderem receber a Bênção deles, e viverem juntamente com eles, como 


famílias abençoadas, ao mesmo nível que as famílias na terra.  A Bênção dos três milhões e 


seiscentos mil casais representa um tal domínio histórico de libertação.  Com base nesta cerimónia, 


todos estes casais e os seus antepassados se unirão durante este ano.  (282-189, 12.3.1997) 


 


A Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais significa que a fase de aperfeiçoamento foi 


finalmente atingida, depois de se passar pelas Bênçãos dos trinta mil e trezentos e sessenta mil. 


Quando se explica isto em termos do nível de água seria o mesmo que a maré enchendo durante seis 


horas e vazando, doze horas depois.  Isto significa que a água que entrou seis horas mais cedo fica ao 


mesmo nível que a água que entrou seis horas mais tarde.  De facto, se a água que entrou mais tarde 


empurrasse a água que veio mais cedo, podia mesmo atingir um nível mais elevado.  Do mesmo 


modo, entrámos na era da igualização.  Por isso, na era em que estamos a viver, as condições que 


decidem quem está certo e errado não podem ser estabelecidas com base em Caim e Abel.  Como 


entrámos na era da igualização, qualquer pessoa pode receber a Bênção sem descriminação.  Tal é a 


era em que estamos a viver.  Tudo o que precisamos fazer é atingir o nível dos três milhões e 


seiscentos mil casais.  Então, teremos atravessado completamente para o outro lado.  (282-181, 


12.3.1997)  


 


Agora o mundo está a mudar e o nosso tempo chegou, e portanto, eu decidi como lema global: 


“Tenhamos orgulho nos Verdadeiros Pais e amemo-los, levando a cabo a Bênção dos três milhões e 







seiscentos mil casais.” O que eu quero dizer, é que chegou a era do casamento globalizado.  Depois 


da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, alunos da instrução primária perguntarão aos 


seus professores: “Professor! Entre o casamento dos três milhões e seiscentos mil casais, conduzido 


pelo Rev. Moon, e o casamento de um único casal, como aquele dos nossos pais, qual é o 


verdadeiro?  A Igreja da Unificação está a tentar unificar o mundo numa grande família, 


transcendendo todas as nações, tradições e costumes.  Assim, entre os casamentos em massa e os 


nossos casamentos, qual é o verdadeiro?  Devia eu casar-me na Igreja da Unificação, ou 


simplesmente como os meus pais casaram?”  Então, como devia o professor responder a esta 


pergunta?  (282-39, 16.2.1997) 


 


Vocês sabem que os três milhões e seiscentos mil casais estabelecerão o domínio libertado da 


Bênção, que fica aberta a toda a gente, não sabem?  Não haveria lá assassinos, ladrões e todo o tipo 


de intrujões?  Quanto tempo demoraria para que todos se arrependessem?  Eles entrariam no mundo 


espiritual carregando às suas costas pecados de milhares de anos, e mesmo que se arrependessem 


deles durante dezenas de milhares de anos, não seriam perdoados.  Só através do poder de verdadeiro 


amor podem sê-lo  Por mais forte que o amor falso possa ser, desapareceria automaticamente na 


presença de verdadeiro amor.  (280-315, 13.2.1997)  


 


Uma vez que tenhamos realizado a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, todo o mundo 


será unido, e revolverá à volta de quê?  Seria a âncora que pode fazer desaparecer tudo aquilo que se 


tornou habitual e profanado, no mundo físico, sob o domínio do diabo.  A corda ligada a esta âncora 


está apertada à vossa cintura, quando vocês são puxados para o outro lado, e esta corda nunca pode 


ser partida.  Vocês e as suas famílias e tribos têm de se agarrar a ela.  O nosso desejo de conservar 


esta corda intacta conduz-nos a ligar todas as tribos e messias nacionais.  (280-263, 2.1.1997) 


 


Com que finalidade testemunharam vocês a cento e sessenta famílias?  Para o benefício dos vossos 


próprios clãs.  Se, por exemplo, vocês forem um membro do clã Hwang, como os antepassados desse 


clã, têm de tomar responsabilidade por todas as famílias no seu clã, até este ponto.  Não é isto que 


ser verdadeiros pais significa?  Os Verdadeiros pais tomaram responsabilidade por todas as famílias, 


desde o tempo de Adão até agora.  Uma vez que todo o mundo se tornou o seu domínio, eles foram 


para além da família, nação e mundo, e libertaram a tudo.  A Bênção dos três milhões e seiscentos 


mil casais está a ser realizada com base no valor do mundo libertado e tudo o que ele contem.  Nesse 


mundo, não pode haver fronteiras nacionais, religiosas, ou culturais.  Famílias abençoadas foram 


enviadas para todas as aldeias do mundo, espalhando, desse modo, o padrão da família que Deus 


tinha originalmente esperado que Adão cumprisse.  (284-119, 16.4.1997) 


 


Na Igreja da Unificação, vocês podem demonstrar orgulho nos Verdadeiros Pais e amá-los, através 


do cumprimento da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais; isto não é só para a Coreia.  


Esta Bênção é baseada no esforço para a unificação das Coreias do Sul e Norte, e está relacionada 


com a unificação do mundo, dividido culturalmente entre o Este e o Oeste, e economicamente entre 


o Norte e o Sul.  Como este é o caso, esta Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais na Coreia 


devia bater todos os recordes, para que a prosperidade celestial possa fluir livremente para a Coreia 


do Norte.  (282-259, 7.4.1997)  


 


A família é uma coisa inacreditável e terrível.  Por conseguinte, vocês nunca se podem esquecer que 


a promessa da família é de facto uma grande declaração cósmica.  Desde o ano passado, eu enfatizei, 


nos meus discursos, a importância da formação de famílias.  Isto é uma regra inflexível.  O tempo 


em que precisamos levar a cabo a cerimónia da Bênção para a libertação do mundo espiritual está a 


aproximar-se.  Depois da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, devia ser conduzida a 


cerimónia da Bênção para o mundo espiritual.  Estamos a entrar numa era em que aqueles que foram 


para o mundo espiritual podem ser chamados para a terra e unir-se com os seus esposos no mundo 


físico.  Deste modo, mesmo o mundo do inferno pode ser libertado.  (283-90, 8.4.1997) 


 







Não há outro motivo para esta reunião.  Eu chamei-os aqui, porque decidi que vocês precisavam 


saber estas coisas.  As famílias de Adão, Jesus e do Messias, no seu Segundo Advento, têm 


estruturas diferentes.  Jesus não pôde ir para além de Roma e do nível mundial, para salvar mundo 


espiritual.  No entanto, a Igreja da Unificação consegui isso.  Consequentemente, podemos agora 


proclamar a era da dignidade real.  Depois da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, será 


levada a cabo a Bênção do mundo espiritual.  (283-125, 8.4.1997) 


 


No dia em que a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais for concluída, eu posso pedir a 


Heung Jin Nim e Dae Mo Nim que conduzam, em meu nome, as cerimónias da Bênção no mundo 


espiritual.  Estamos agora a viver numa era em que uma pessoa, que recebeu a Bênção da Igreja da 


Unificação com uma pessoa já no mundo espiritual, pode ir para o mundo espiritual, procurar o seu 


cônjuge, filhos e filhas, e reorganizar a família.  Como o tempo no qual tal coisa se tornaria possível 


não era ainda conhecido, eu conduzi este tipo de Bênção várias vezes no passado.  (285-104, 


21.4.1997) 


 


O dia vinte e nove de Novembro, dia da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, é a altura 


em que o Céu entra em contacto com a terra.  É o tempo em que o mundo vertical entra em contacto 


com o mundo horizontal.  Por outras palavras, é o tempo em que a família de Adão, e toda a 


humanidade no estado não caído, o mundo horizontal inteiro, estão à espera do dia da Bênção.  É o 


tempo em que Adão e Eva se estão a preparar para formar a família aperfeiçoada no Jardim do Éden.  


Por consequência, mesmo que eu trouxesse à força casais para a Bênção, Satanás não se podia opor.  


Os casais trazidos à força para a Bênção, ficaria eternamente gratos aos Verdadeiros Pais, porque 


teriam sido estabelecidos como os casais representativos herdando o valor do universo.  (285-205, 


4.5.1997)  


 


Que fará o Senhor na altura da sua Segunda Vinda?  Ele vem como o dono da linhagem baseada no 


amor de Deus, e, através dessa linhagem, uma nova linha de descendentes nascerá.  Quando esses 


descendentes formarem famílias aperfeiçoadas, tais como a que seria formada por Adão, essas 


famílias serão a base para a perfeição da tribo e nação e espalhar-se-ão no mundo inteiro pelos trinta 


mil casais, trezentos e sessenta mil, e três milhões e seiscentos mil.   


Deste modo, os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento foram concluídos na terra, ao 


nível horizontal.  De agora em diante não haverá problemas.  Tudo será muito mais fácil na 


realização da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais. De agora em diante, estamos a entrar 


na da imanência e transcendência totais de Deus e da Sua suprema autoridade e omnipotência.  Não 


pode haver obstáculos em abençoar casais com base no verdadeiro amor.  Porquê?  Porque, 


presentemente, os maiores problemas do mundo são as questões da falta de moralidade da juventude 


e a destruição das famílias. 


Como Deus estabeleceu o padrão de acordo com o qual não iria intervir no Jardim do Éden, também 


não intervém agora.  Nos Últimos Dias, Satanás tentará destruir todas as famílias,  mas, 


eventualmente, todos os traços da sua linhagem serão eliminados da face da terra.  (286-234, 


11.8.1997) 


 


Trabalharemos com a finalidade de exceder o objectivo dos três milhões e seiscentos mil casais.  O 


próximo número em linha são os trinta e seis milhões.  Que viria a seguir às Bênçãos dos trinta mil 


casais, trezentos e sessenta mil, três milhões e seiscentos mil, trinta e seis milhões, e trezentos e 


sessenta milhões?  Seriam os três biliões e seiscentos milhões.  Depois de seis cerimónias da Bênção 


tudo seria completado.  Nem seriam necessárias tantas.  Logo que tenhamos concluído a Bênção dos 


três milhões e seiscentos mil casais, outras pessoas em vias de se casarem compreenderão porque 


precisámos de fazer tanto alvoroço em levar a cabo estes casamentos globais.  Eu conheço o valor da 


Bênção.  As outras pessoas não conhecem.  Através dela, um direito de infinito valor é legado.  De 


agora em diante, toda a gente está destinada a acreditar naquilo que digo.  Quando eu disse que 


levaríamos a cabo uma Bênção de trezentos e sessenta mil casais, as outras pessoas disseram: “Esse 


homem é louco.  Isto será o fim da Igreja da Unificação.”  Elas disseram que a Igreja da Unificação 







seria destruída imediatamente, mas cumprimos o nosso objectivo.  Desta vez, estamos a dizer que 


conduziremos uma Bênção de três milhões e seiscentos mil casais, e elas estão a entrar em pânico, 


dizendo: “Oh, não, tudo está arruinado agora!”  As outras igrejas estão todas a orar em uníssono: 


“Por favor permite que a Igreja da Unificação falhe em atingir o seu objectivo, para que possa ser 


destruída.  Por favor não permitas que o cumpra em dois anos!”  (285-305, 29.6.1997) 


 


Agora, que estamos no mês de Agosto, já passaram dois terços do ano.  O lema deste ano é o 


cumprimento da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais.  No passado, fomos acusados de 


roubar as esposas e filhos de outras pessoas, e perseguidos de todos os lados.  Deste modo, levámos 


a cabo cerimónias de Bênção, começando pelos três casais e passando pelos trinta e três, setenta e 


dois, cento e vinte e quatro, quatrocentos e trinta, setecentos e setenta e sete, mil e oitocentos, seis 


mil, e seis mil e quinhentos.  A Bênção dos seis mil e quinhentos casais foi a nona, a décima foi a 


dos trinta mil, e a décima primeira foi a dos trezentos e sessenta mil.  A décima segunda é a dos três 


milhões e seiscentos mil.  Através das Bênçãos dos trezentos e sessenta mil casais, e dos três milhões 


e seiscentos mil, estamos a subir pelas fases de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Agora 


atingimos o topo, e como isso aconteceu, todo o mundo nos conhece.  Ao mesmo tempo, os maiores 


problemas do mundo serão os problemas das famílias, e não há maneira de os resolver.  Nenhum 


tipo de poder, quer seja político, económico ou religioso, é suficiente para resolver estes problemas.  


(286-65, 6.8.1997) 


 


Só aos domingos tínhamos festas com Deus e os Verdadeiros Pais presentes.  Todavia, com a 


declaração de Chil Il Jeol (Dia sete-um), da era da autoridade total e absoluta de Deus, e da Bênção 


dos três milhões e seiscentos mil casais, entrámos no mundo do ideal.  Assim, podemos libertar-nos 


do mundo da lamentação no qual todas as coisas se lamentavam, e entrar na era da justificação pelo 


serviço.  Nesta era poderemos assistir constantemente a Deus e aos Verdadeiros Pais, todos os dias 


da semana, de segunda-feira até domingo, de manhã até à noite, comendo, dormindo, e vivendo a 


nossa vida diária juntamente com eles.  Estamos agora no processo de nos preparamos para um tal 


tempo.  (285-297, 29.6.1997) 


 


Dum ponto de vista externo, pode parecer que a Igreja da Unificação está a seguir as pisadas do 


Cristianismo; mas as pessoas não sabem a história de tribulações por que tivemos de passar 


internamente para nos separarmos de Satanás.  Para trazer a humanidade de volta para o seio de 


Deus, tentámos pavimentar o caminho da salvação, através dos oito estágios, começando pelo 


individuo e pela família.  Os três milhões e seiscentos mil casais são o caminho através do qual todas 


as pessoas no mundo podem passar para conseguir esta salvação.  Então, a expansão dos casais 


abençoados pode ocorrer numa escala global.   


A próxima etapa que temos de percorrer é a Bênção dos trinta e seis milhões de casais.  Isto será 


fácil.  A tarefa mais difícil para nós foi a realização da Bênção dos três milhões e seiscentos mil 


casais.  Depois de passar pelo monte que marca os quarenta anos, precisamos encontrar e herdar as 


esferas perdidas do Antigo Testamento e Novo Testamento.  Como o direito do filho primogénito, 


dos pais e da realeza foram perdidos, também precisamos passar pelo processo da sua restauração.  


Por conseguinte, eu preciso cumprir a responsabilidade do filho mais velho.  (286-70, 6.8.1997) 


 


As Bênçãos dos trinta mil casais, e trezentos e sessenta mil podem considerar-se como a ascensão 


vertical. Os três milhões e seiscentos mil casais representam o cume.  De agora em diante, o nosso 


caminho é a descer e, portanto, fácil.  Uma vez que estamos a descer, podemos ganhar alguma 


velocidade e momento, à medida que caminhamos.  A partir deste ponto, desceremos no lado oposto.  


Pode dizer-se que a Bênção dos trinta e seis milhões é a contrapartida da Bênção dos trezentos e 


sessenta mil, e quando completarmos a dos trezentos e sessenta milhões, o monte das famílias do 


mundo satânico desmoronar-se-á completamente.  Com o colapso destas famílias, o mundo tornar-


se-á uma planície.  Deus não viajou livremente entre o Céu e a terra porque este monte das famílias 


tinha permanecido até agora.  O próximo assunto na nossa agenda é o nacionalismo.   







Com base na Federação da Família e Federação do Clã, estamos a entrar na era da Federação 


Nacional, e assim, a próxima acção a realizar é a aderência de vinte e quatro nações.  Quando 


avançarmos para a era mundial, com base nos trezentos e sessenta clãs, os três milhões e seiscentos 


mil casais, trinta e seis milhões, e trezentos e sessenta milhões unirão o Reino do Céu na terra e no 


Céu, como as organizações do mundo, horizontalmente expandidas.  Estou a falar agora acerca da 


travessia dos doze picos do Domínio do Descanso Cósmico dos Pais do Céu e da Terra.  Vocês 


sabem como as suas famílias se podem tornar parte da minha família?  Só depois de atravessar estes 


doze picos, vocês podem entrar no reino de Deus, o Reino do Céu na terra, como os cidadãos do 


Reino do Céu. 


Vocês podem mesmo imaginar quantos montes de sofrimento histórico tivemos de atravessar?  A 


Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais representa o décimo segundo pico.  Isto tem de vir a 


acontecer, porque não há outra alternativa.  A travessia dos doze picos será feita pela Bênção dos 


três milhões e seiscentos mil casais.  Quando tivermos atingido o topo, com a realização desta 


Bênção, desceremos para o lado oposto, passando pelas fases de formação e crescimento.  A 


próxima Bênção em linha será a dos trinta e seis milhões, seguida pela dos trezentos e sessenta 


milhões de casais, e deste modo, o Domínio do Descanso Cósmico dos Pais do Céu e da Terra será 


completado.  Por outras palavras, tudo e toda a gente serão libertados de uma vez para sempre.  


Somente depois de levar a cabo a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, podemos entrar 


no mundo de liberdade completa.  Então, tudo será concluído no mundo inteiro.  (286-247, 


11.8.1997)  


 


Logo que tivermos passado para além da marca dos três milhões e seiscentos mil casais, entraremos 


no mundo de libertação completa.  Consequentemente eu estabeleci como lema, “Tenhamos orgulho 


nos Verdadeiros Pais e amemo-los, através do cumprimento da Bênção dos três milhões e seiscentos 


mil casais.”  Do mesmo modo que eu amei Deus e tive orgulho n’Ele, logo que vocês tenham 


estabelecido o padrão que me amaram e se orgulharam de mim pela realização da Bênção dos três 


milhões e seiscentos mil casais, podemos entrar no mundo da libertação completa.  Então não será 


necessário falar a todo o mundo acerca da Bênção e onde ir para recebê-la, porque toda a gente virá a 


compreender que os ideais da Bênção do Rev. Moon são o único meio de libertar o mundo, e não 


terá outra alternativa senão ouvir.  Os três milhões e seiscentos mil casais encarregar-se-ão de falar 


da Bênção a toda a gente, dia e noite.  (280-220, 1.1.1997) 


 


Vocês pensam que precisam dos três milhões e seiscentos mil casais?  Não precisam.  Somente 


quando restaurarem duas famílias na posição de arcanjo, e as oferecerem à família de Adão, podem 


os vestígios das famílias, ou filhos e filhas do mundo satânico, desaparecer deste mundo.  Quando 


isto acontecer, Satanás será obediente para sempre, e vocês ficarão eternamente separados dele. Por 


isso, ele está a fazer todo o possível para se opor, mas foi restringido no seu trabalho de se nos opor, 


desde a Bênção dos trinta mil casais, em mil novecentos e noventa e dois.  Por meio dessa Bênção, 


começámos finalmente a nossa ascensão para o nível global.  A fase de crescimento foi a Bênção dos 


trezentos e sessenta mil casais, e a dos três milhões e seiscentos mil é a fase de aperfeiçoamento, a 


fase final.  Tal como a Bênção foi aberta a todo o mundo, trezentos e sessenta graus, de modo que 


toda a gente pode recebê-la, logo que a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais seja 


concluída, os portões da Bênção serão abertos mesmo às pessoas que estão no mundo espiritual.  Até 


agora ninguém tinha podido entrar no Reino do Céu.  Contudo, como o Heung Jin Nim está a 


realizar a Bênção em meu nome, os descendentes do arcanjo caído no mundo espiritual podem 


ocupar a posição do irmão mais novo da família de Adão, e em fila indiana, seguir os Verdadeiros 


Pais para o Reino do Céu.  Trata-se de restauração através de indemnização.  (280-302, 13.2.1997)  


 


Quando tivermos concluído a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, não será mais 


necessário que a Igreja da Unificação conduza cerimónias de casamento.  A religião desaparecerá do 


mundo.  Quando vocês pensam em mim, qual dos meus ensinamentos vem à vossa mente?  Que 


estou a tentar dizer agora?  Que a religião veio a existir para disciplinar o corpo, porque os seres 


humanos caíram. 







Por conseguinte, todas as religiões desaparecerão.  Que precisam vocês fazer?  Precisam formar 


famílias e uma nação na qual possam servir a Deus.  Esse é o ideal da criação.  (271-230, 28.8.1995)   


 


Agora que estamos a viver nos Últimos Dias, Deus não fará nada para intervir, e Satanás encontra-se 


completamente isolado no mundo, à beira de um enorme precipício.  Ele não se pode voltar para a 


direita ou esquerda, porque eu o bloqueei de todos os lados, e, além disso, estou a arrebatar as suas 


famílias, mesmo debaixo do seu nariz.  Por intermédio da Bênção dos três milhões e seiscentos mil 


casais e dos trezentos e sessenta milhões, eu operarei uma reviravolta completa nas famílias do 


mundo satânico.  Agora, Satanás não tem onde se meter.  (288-55, 31.10.1997)  


 


No meu estado de espírito, eu podia facilmente atingir o dobro do objectivo estabelecido.  Não vejo 


quaisquer obstáculos no meu caminho.  Depois de termos atingido a nossa meta, todo o mundo cairá 


de costas de espanto.  Vocês têm de lembrar-se que os nossos inimigos, que apontaram o dedo e se 


riram de nós, profetizando que não conseguiríamos levar a cabo a Bênção dos três milhões e 


seiscentos mil casais, estão aguardando para ver se na realidade a poderemos realizar.  As luzes 


nunca se podem apagar.  Vocês nunca deviam ser apanhados desprevenidos.   Já há muito que tenho 


estado à espera deste dia.  Tudo o que lhes estou a pedir, é que tenham o mesmo estado de espírito 


que eu.  Vocês têm de conservar a vossa independência e estado de alerta, prontos a lutar até ao 


último minuto.  Têm de compreender que estão a trabalhar em nome de Deus, na expansão do 


domínio do Juiz, e estar completamente determinados a cumprir a vossa responsabilidade.  (288-39, 


31.10.1997)  


 


Até eu ter proclamado, no dia quinze de Julho, a conclusão da Bênção dos três milhões e seiscentos 


mil casais, havia um sentido de urgência na minha mente.  Quantas pessoas vieram da Argentina?  


Só algumas centenas, não é verdade?  Nem sequer quinhentas.  Por isso estivemos em apuros.  


Todavia, Deus operou um milagre.  Quando entrámos em Agosto, para quem declarei o Domínio do 


Descanso Cósmico?  Para os pais do Céu e da Terra.  Em que data foi isso?  Foi no dia nove de 


Agosto.  Um tal tempo virá de novo.  Estou consciente do facto que os portões do mundo espiritual 


serão abertos, espíritos descerão à terra, e acontecimentos inimagináveis terão lugar no mundo.  Por 


essa razão, proclamei a “conclusão da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais”, no dia 


quinze de Julho.  (289-11, 30.12.1997) 


 


11.2. Dos três milhões e seiscentos mil casais até aos trinta e seis milhões 


 


Apesar do curto período de preparação, o nosso objectivo final de três milhões e seiscentos mil 


casais, de cento e oitenta e cinco nações, foi excedido por trinta e seis milhões.  Desse modo, a 


contagem final de casais participantes na cerimónia do casamento sagrado para verdadeiras famílias, 


transcendendo cor da pele e religião, foi de trinta e nove milhões e seiscentos mil.  O significado e 


escala da cerimónia fazem-nos compreender que, por si só, a motivação humana não podia realizar 


isto.  É um empreendimento providencial conseguido pela Vontade de Deus, como a força motriz 


por detrás.  (288-125, 26.11.1997) 


 


Cumprimos, ou não, o nosso objectivo de trinta e seis milhões?  Algumas pessoas disseram que não 


conseguiríamos mesmo três milhões e seiscentos mil casais, mas conseguimos dez vezes esse 


número: trinta e seis milhões.  De facto, a contagem final foi trinta e nove milhões e seiscentos mil.  


Quão extraordinária é a Igreja da Unificação!  Quem a fez como é?  Eu tenho completa fé que 


podemos reunir trezentos e sessenta milhões de casais em seis meses.  Tudo o que será necessário 


para que atinjamos esse objectivo são seis meses; o obstáculo é a vossa falta de fé.  Seis meses, a 


partir de agora, é todo o tempo necessário para conseguirmos trezentos e sessenta milhões de casais, 


e se vocês tivessem o mesmo estado de espírito que eu, podiam bem exceder esse objectivo.  Estou 


preocupado com o número que vocês poderão realmente conseguir.  (288-101, 16.11.1997)  


 







Esta é a mensagem mais importante que quero transmitir a todos os jornalistas presentes aqui, como 


representantes de todos os jornalistas do mundo.  O terceiro Festival Mundial da Cultura e Desportos 


está presentemente a ser organizado em Washington. Juntamente com ele, terá lugar, no dia vinte e 


nove, a cerimónia internacional de casamento em massa, no Estádio de Robert Kennedy, assim como 


em muitas outras nações à volta do mundo.  O número original fixado para a Bênção foi três milhões 


e seiscentos mil casais.  Porém, surpreendentemente, excedemos esse objectivo por mais de dez 


vezes: trinta e nove milhões e seiscentos mil tomarão parte na cerimónia.  Um tal festival pan-


humanitário será precisamente a base para um começo glorioso, encorajando a humanidade a tomar 


a resolução de defender e promover o valor da família, para o mundo futuro.  (288-139, 26.11.1997) 


 


Eu gostaria de convidar todos vós ao acontecimento especial que terá lugar no sábado, no estádio de 


Robert Kennedy.  Entre as bênçãos dos líderes representantes de religiões mundiais, a minha esposa 


e eu celebraremos a cerimónia da Bênção do casamento de trinta e nove milhões e seiscentos mil 


casais, de cento e oitenta e cinco nações à volta do mundo.  Excedemos o nosso objectivo final de 


três milhões e seiscentos mil casais, por trinta e seis milhões.  Muitos casais tomarão parte nas suas 


próprias nações.  A cerimónia da Bênção será realizada simultaneamente no mundo inteiro e 


transmitida por via de satélite e vídeo, enquanto trinta mil casais, representantes de cento e oitenta e 


cinco nações, estarão presentes no estádio.  (288-165, 27.11.1997) 


 


Originalmente, com a conclusão da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais tudo seria 


nivelado.  Para que a água possa fluir para o mar, primeiro tem de atingir esse nível.  Que tipo de 


água, correndo para o mar, corre mais lentamente?  A água dos grandes rios é a que corre mais 


lentamente para o mar.  Parece ser assim?  Corre tão lentamente quanto possível, porque a água do 


rio quer ser absorvida completamente pela água do mar, o qual é o corpo principal.  Tudo na 


natureza se move e continua a existir com base nas leis do Céu e terra.  Então, porque começaríamos 


a fazer progresso mais rápido, depois da conclusão da Bênção dos trinta e seis milhões de casais?  


Porque já atingimos o topo da montanha e o terreno se tornou plano.  Uma vez que atravessámos os 


picos de formação e crescimento, em termos do domínio de Satanás, ultrapassámos o cimo da fase 


de crescimento.  Não é o nosso próximo objectivo levar a cabo a Bênção dos trezentos e sessenta 


milhões de casais?  Essa seria a fase de aperfeiçoamento.  (288-148, 27.11.1997) 


 


Não posso mesmo dizer nada a vocês acerca deste assunto sério.  Se vos dissesse o que sei, vocês 


teriam de sofrer comigo o mesmo desgosto e abatimento que eu.  Tive de atingir a minha presente 


posição por mim próprio, solitariamente.  Quem acreditou que poderíamos levar a cabo a Bênção 


dos três milhões e seiscentos mil casais?  Jeong Hwan Kwak?  Ele não acreditou.  Ninguém 


acreditou.  Só eu tive fé que podíamos consegui-lo.  A recriação tem lugar sob as ordens da criação 


dadas por Deus.  Ezequiel foi capaz de fazer renascer milhares de pessoas do vale da areia; do vale 


de ossos secos.  Ele fez renascer um grande exército.  Vocês têm de compreender que o Deus 


Omnipotente está connosco.  (288-161, 27.11.1997) 


 


O que se pode conseguir com a Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais é dar vinho sagrado 


aos filhos de vocês.   Embora vocês tenham vivido como descendentes da raça caída, nunca se 


podem esquecer de estabelecer a condição de legar o vinho sagrado aos seus filhos, porque eles 


herdaram a linhagem absolutamente pura, e não estão, de modo nenhum, relacionados com linhagem 


da Queda.  Vocês têm de unir-se com a nação de Deus, prometer a sua obediência a Ele, e, com esta 


proclamação, dar vinho sagrado aos seus filhos.  Assim renascidos, eles não pertencem a Satanás.  


(289-63, 30.12.1997) 


 


Existe alguma competição no mundo que seja completada numa só volta?  Sim, é aquela em que 


acabámos de tomar parte, e já batemos a oposição.  Como já conseguimos vitória, as famílias de 


vocês também foram vitoriosas.  O mesmo acontece com a Coreia.  Mesmo os Norte-Coreanos 


ficaram perplexos quando eu disse que tínhamos levado a cabo a Bênção dos três milhões e 


seiscentos mil casais.  Eles disseram com toda a franqueza: “Isso é uma mentira, não é? Não é uma 







mentira?”  Já a tínhamos concluído, e mesmo assim, eles recusaram a acreditar que era verdade.  


Então, se lhes disséssemos que completámos a Bênção de setenta e dois milhões de pessoas, não 


cairiam de costas, de espanto?  Que aconteceria, se caíssem de costas?  Uma vez que eu os salvasse, 


teriam de me ouvir.  Um tal tempo chegou finalmente.  (288-225, 28.11.1997) 


 


Depois de o ideal de amor ser finalmente restaurado, precisa ser herdado, e para o herdar, foi 


realizada a Bênção dos trinta mil casais.  Há doze picos da Bênção.  Como vocês bem sabem, a 


Bênção dos trinta mil casais é a fase de formação, a dos trezentos e sessenta mil, a fase de 


crescimento, e a dos três milhões e seiscentos mil, a fase de aperfeiçoamento.  Por conseguinte, este 


ano, o nosso objectivo é levar a cabo os três milhões e seiscentos mil, e trinta e seis milhões de 


casais, e para o conseguir, o Céu está a trabalhar arduamente neste momento.  Bênçãos estão a 


chover do Céu.  No dia da nossa vitória na Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, o 


mundo unificado do coração descerá à terra, e as famílias que viverem neste mundo do coração serão 


como a família aperfeiçoada de Adão; elas viverão no Reino do Céu na terra, e, quando passarem 


para o mundo espiritual, entrarão no Reino do Céu no Céu.  Desse modo, os portões do Reino do 


Céu serão abertos.  (288-328, 1.1.1998)  


 


Mesmo eu preciso atravessar os doze picos, depois de atravessar dez primeiro.  A Bênção dos três 


milhões e seiscentos mil casais, é como o décimo segundo pico.  Eu tenho de os atravessar.  Na 


canção “Arirang”, a palavra arirang é a combinação de Ae, que significa amor, Ri, que significa 


aldeia, e Ryeong, que significa monte.  Acredito, portanto, que a palavra significa a busca da aldeia 


que se ama.  Na canção arirang, a letra continua assim: “Se me deixares, não acabarás de percorrer 


dez ri (cerca de quatro quilómetros) antes de os teus pés começarem a doer.”  Nessa canção, são 


também mencionados os doze picos de arirang.  Neste momento, estou a passar por todos os tipos de 


tribulações para atravessar o décimo segundo pico.  Depois disso acontecer, tudo será igualizado, e 


assim, poderemos ir para onde quer que desejemos.  (289-263, 21.1.1998)  


 


A Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais é a décima segunda cerimónia da Bênção a ter 


lugar, e é também a última.  A terra demora doze meses para girar uma vez à volta do sol, ou 


trezentos e sessenta graus.  Todos os dias e acontecimentos que têm lugar na terra podem receber a 


Bênção do Céu, com base no número doze, em conexão com os três milhões e seiscentos mil casais.  


Isto não se pode evitar.  Estou a dizer-vos que esta é a era da Bênção e libertação mundial.  (280-269, 


2.1.1997) 


 


A providência da restauração atravessou os doze picos.  Portanto, para atravessar o pico global, 


precisamos atravessar os doze picos, até aos três milhões e seiscentos mil casais.  Depois de termos 


atravessado os doze cumes, chegaremos à terra original.  Estaremos, então, num mundo maravilhoso 


transbordando de ouro.  Estaremos no jardim da Primavera do amor de Deus.  (284-260, 18.4.1997) 


 


12. A Bênção dos Trezentos e Sessenta Milhões de Casais 


 


A família de Adão era família representativa – formada pela união de Deus e verdadeiros pais – que 


teria abraçado o universo.  Se Adão não tivesse caído, receber a Bênção dele, teria sido a maior 


Bênção no universo.  Porém, devido à Queda, a união de Deus e verdadeiros pais não se realizou; 


pelo contrário, eles foram separados, e por isso, presentemente, as famílias do mundo não podem 


entrar na esfera da graça desta grande Bênção.  Consequentemente, estamos a levar a cabo, no 


mundo inteiro, a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, de modo a restaurar o que foi 


perdido na família de Adão, através da Queda.  Esses casais permanecerão na mesma posição que a 


família de Adão ocuparia, se a Queda não tivesse acontecido.  (287-142, 14.9.1997) 


 


A partir da Bênção dos três milhões e seiscentos mil casais, começaremos a descer.  Descer é muito 


mais fácil.  E esta é a posição da Bênção dos trinta e seis milhões de casais, que representam a fase 


de crescimento.  A seguir vem a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais.  Então 







chegaremos a uma planície.  Chegaremos à base do monte, e uma vez que tenhamos atingido esse 


lugar, estaremos na mesma posição que a família de Adão antes da Queda, e entraremos na era em 


que os pais podem abençoar os seus próprios filhos e filhas.  De aqui em diante, vocês serão 


considerados como famílias na posição de João Batista, e, vocês próprios, poderão realizar as 


cerimónias preliminares da Bênção, no nome dos Verdadeiros Pais.  (287-144, 14.9.1997)  


  


Trezentos e sessenta milhões de casais!  Pensar que abençoaremos em breve trezentos e sessenta 


milhões de casais!  Não se pode negar que Deus está connosco neste empreendimento.  Se eu 


explicasse isto em pormenor, teria de entrar nos segredos do Novo e Antigo Testamentos, e nos 


segredos de todos os sistemas teológicos da história.  Uma vez que vocês ouvissem estas palavras, os 


vossos ouvidos abrir-se-iam, e teriam desenvolvido um ouvido apreciativo para as discernir, e então, 


não haveria ninguém na terra que os pudesse parar.  Vocês querem ter este discernimento?  Estes 


segredos são tais que, mesmo que tivessem ouvido com os seus próprios ouvidos, mesmo assim 


quereriam ver, e uma vez que vissem, mesmo assim quereriam ouvir as palavras, pessoalmente, ou 


não.  Para adquirir este conhecimento vocês não deviam passar um único dia sem ouvir as minhas 


palavras.  (287-201, 30.10.1997) 


 


Que acontecerá depois da Bênção dos trinta e seis milhões de casais ser realizada, e o próximo 


objectivo dos trezentos e sessenta milhões aparecer à vista?  Isso significará setecentos e vinte 


milhões de indivíduos envolvidos na Bênção.  Se cada um deles trouxesse quatro membros da sua 


família, quatro vezes sete são vinte e oito, e assim, o número total trazido por eles, seria dois biliões 


e oitocentos milhões.  Alguns trariam mesmo mais do que quatro.  Há só quatro membros em cada 


família, no Oriente?  Há algumas famílias com cinco a dez membros.  Então, isso significaria que 


mais de três biliões de pessoas - mais de metade da população mundial - viria para o lado do Céu.  O 


tempo chegou em que, se os dois lados fossem pesados numa balança, o nosso lado seria mais 


pesado que o lado do mundo.  (288-18, 31.10.1997)  


 


Havia doze picos a ultrapassar até à Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, passando 


pelas fases de formação, crescimento e aperfeiçoamento.  Contudo, não parámos aí; pelo contrário, 


completámos a Bênção dos quarenta milhões de casais, e como resultado, continuámos em frente, 


igualizando tudo.  Foi assim que as famílias abençoadas atingiram o número de quatrocentos 


milhões.  A Bênção dos trezentos e sessenta milhões é a Bênção da igualização na terra.  É a Bênção 


que igualiza toda a gente no mundo, e mais de metade da população mundial esteve envolvida nela.  


(302-132, 12.6.1999) 


 


Agora que o Domínio do Descanso Cósmico para os Pais do Céu e Terra foi proclamado, Deus 


finalmente descerá à terra.  Portanto, é a altura para uma grande Bênção mundial, através da qual 


serão unidas as fundações de famílias e tribos.  Então, pelas Bênçãos dos três milhões e seiscentos 


mil casais, trinta e seis milhões, e trezentos e sessenta milhões, a linhagem de Satanás de toda a 


humanidade, tem de ser cortada, e nem sequer uma pessoa, com essa linhagem, devia permanecer.  


Essa linhagem tem de ser completamente convertida.  (288-64, 31.10.1997)  


 


Pela conclusão da Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, entraremos no mundo onde 


Deus terá domínio directo sobre nós, e assim, poderemos passar pelas eras da restauração do direito 


do filho mais velho, do direito dos pais, e avançar para a era da restauração da soberania de Deus.  


(289-215, 2.1.1998) 


 


Quando a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais tiver sido completada, entraremos na 


era do quarto domínio de Adão, onde não haverá necessidade de restauração por indemnização.  


Assim, entraremos na era na qual os pais podem abençoar os filhos no Éden, em nome de Deus.  


Deste modo, o caminho que conduz directamente ao Céu pode ser pavimentado, ao longo do qual os 


membros abençoados podem conduzir os parentes que abençoaram, deste modo abraçando toda a 


humanidade.  (290-29, 2.2.1998)  







 


Logo que a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais tiver sido concluída, eu não realizarei 


mais nenhumas cerimónias de Bênção.  Dessa altura em diante, os pais abençoarão os seus próprios 


filhos.  Esta é conhecida como a era da libertação do quarto domínio de Adão.  Não haverá mais 


restauração por indemnização.  No primeiro e segundo domínios, Adão tinha falhado na Era do 


Antigo Testamento e também na Era do Novo Testamento.  Mesmo na Era do Testamento Completo, 


fomos perseguidos.  Todavia, uma vez que tenhamos entrado no domínio libertado, o mundo em que 


vivemos será como o mundo originalmente planeado antes da Queda, e entraremos na era do quarto 


domínio de Adão.  Neste domínio, que se refere a todo o universo, os pais herdarão o direito de 


abençoar os seus próprios filhos e filhas, transmitindo-lhes todos os ideais internos e externos 


criados por Deus.  Os pais estarão na posição de verdadeiros pais.  Portanto o mundo não terá outra 


alternativa senão unir-se.  (290-167, 18.2.1998) 


 


Com a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, todas as barreiras serão destruídas.  As 


barreiras individuais, familiares, tribais, raciais, nacionais, mundiais, e cósmicas do mundo satânico, 


assim como as barreiras do domínio do coração de Deus, serão todas destruídas.  (292-54, 


28.3.1998)  


 


Estou a realizar esta Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, para demolir os muros que 


impedem que o Reino do Céu seja estabelecido neste mundo.  Estou a quebrar e a abrir tudo o que 


está bloqueado neste mundo, desde o nível individual até ao familiar, tribal, racial, nacional e 


mundial.  Eu sou a pessoa que levará isto a cabo.  Vocês devem assegurar-se que estão a seguir o 


caminho que deviam.  (294-220, 19.7.1998) 


 


A conclusão da Bênção, na terra, dos trezentos e sessenta milhões de casais, marcará o começo da 


Bênção no mundo espiritual.  Deste modo, a linhagem de Satanás, será completamente cortada.  O 


que eu quero dizer é que a era na qual Satanás pode acusar, passou, e a era do poder e autoridade 


absolutos dos Verdadeiros Pais, está a chegar.   


A era de privilégio, semelhante à era em que Deus criou Adão e Eva está a vir novamente.  Nessa era, 


Ele tinha-se deleitado com eles dizendo: “É bom! Todas as coisas serão chamadas pelos nomes que 


vocês lhes derem”.  (293-90, 24.5.1998)  


 


Vamos levar a cabo a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais.  Como a humanidade tinha 


falhado através da família, é através da família que precisamos resolver a situação presente.  Estes 


trezentos e sessenta milhões transcendem a humanidade, história, e a providência.  Esta é a última 


tarefa.  Através dela podemos eliminar completamente a linhagem de Satanás.  (294-208, 19.7.1998) 


 


Eu não declarei a restauração da dignidade real, para unir o mundo democrático e livre e tornar-me, 


por mim próprio, o seu único rei.  Embora eu seja na verdade um rei, pus de parte o mundo e a 


minha nação.  Se Deus não tem a sua própria nação, então, como posso eu ter o meu mundo e a 


minha nação?  O que Deus deseja é estabelecer o rei das famílias.  Ele está à procura desse rei.  O rei 


das famílias!  Um rei das famílias tem de emergir, e para isso acontecer, a linhagem de Satanás tem 


de ser negada, através da Bênção mundial dos trezentos e sessenta milhões de casais.  Eu sou o 


representante que abençoou casais em casamento.  Que tipo de representante sou eu?  Como 


represento a realeza, sou o rei das famílias.  Se proclamasse imediatamente ao mundo que sou o rei 


das famílias, não existiria nem sequer uma pessoa no mundo que me pudesse contradizer.  (295-87, 


17.8.1998)  


 


Qual é o lema para este ano?  É: “Ter orgulho em Deus e amá-l’O absolutamente, significa 


completar a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, e erradicar a linhagem do mundo 


satânico.”  Que devíamos fazer depois da conclusão da Bênção do trezentos e sessenta milhões de 


casais?  Quem deviam ser as primeiras pessoas a receber a Bênção, perante Deus, no Jardim do 


Éden?  Não são as pessoas idosas, homens e mulheres de meia-idade, ou jovens adultos, mas a 







juventude. Até agora, muitas pessoas idosas, de meia-idade, e jovens adultos têm sido abençoados, 


mas o tempo chegou agora para concentrarmos a nossa atenção nos jovens.  (296-66, 14.10.1998) 


 


Todo o mundo deve completar a Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais e erradicar a 


linhagem do mundo satânico.  Esta é a última.  Não haverá nenhuma depois desta.  Por essa razão, os 


portões do inferno e do Reino do Céu estão a ser completamente abertos.  Aqueles que eram nossos 


inimigos no passado darão as boas-vindas aos Verdadeiros Pais e oferecerão banquetes em sua honra.  


Os Verdadeiros Pais não foram bem acolhidos, não só na família, mas também na tribo, raça, nação 


e mundo.  Então, no primeiro banquete oferecido ao nível cósmico, as pessoas que até essa altura 


eram inimigas, entrarão no caminho que conduz ao Céu, de acordo com as Leis de Deus, e de lá 


caminharão para o Reino do Céu na terra.  (296-298, 18.11.1998) 


 


Reunidos aqui estão representantes de todos os casais abençoados, desde os trinta e seis até à 


primeira fase dos trezentos e sessenta milhões recentemente abençoada.  Depois de serem educados 


em conjunto durante quarenta dias, que acontecerá?  Os casais mais velhos estabelecerão o exemplo 


para os novos membros, e é por isso que se lhes pede que dêem testemunho.  Tanto as mulheres 


como os maridos devem dar testemunho perante os outros.  Nestas sessões, eles confessarão como 


viveram depois de se terem casado.  Têm de confessar tudo aquilo em que estiveram implicados, 


tanto física como mentalmente.  Essa é a verdadeira forma de educação da família.  É educação da 


família a um nível fundamental.  Os erros de uma pessoa têm de ser erradicados e expostos.  Vocês 


não podem ir para o Reino do Céu se esconderem os seus erros.  (287-282, 22.12.1998) 


Como estamos a falar de universalização, onde devia a Bênção ser conduzida primeiro, no mundo 


espiritual, ou no mundo físico?  Não é verdade que Eva amou o arcanjo primeiro?  Por conseguinte, 


devíamos primeiro apressar-nos a libertar o mundo espiritual.  Logo que tivermos completado a 


Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais, avançaremos para o nível mundial, desse modo 


fazendo progresso na nossa relação com o mundo espiritual.  Portanto, as pessoas no mundo 


espiritual podem começar a ser abençoadas.  Entre as pessoas que foram abençoadas na última 


cerimónia, vocês não pensam que havia mafiosos?  E máfia japonesa, ou bandidos?  Todos os tipos 


de pessoas foram incluídos na Bênção.  (301-160, 25.4.1999) 


 


A Bênção dos trezentos e sessenta milhões de casais significa que saímos do domínio baseado em 


resultados de acordo com o Princípio.  Estamos agora na era mundial.  A Primavera, a estação do 


renascimento, está às portas.  Eu levei-os lá para os abençoar.  Então, que deviam vocês fazer em 


troca?  Deviam tornar-se os líderes que podem reinar sobre o diabo.  (297-298, 27.12.1998) 


 


Na nossa Igreja da Unificação, vocês deviam fazer dádivas, não de dízimos, mas de três décimos.  


Estas dádivas não deviam ser dízimos.  Através desta tradição de oferecer três décimos, toda a gente 


devia oferecer as suas propriedades, nações, e terras, através de um donativo baseado no número três.  


A Era do Antigo Testamento é a de todas as coisas, a Era do Novo Testamento é a era dos filhos, a 


Era do Testamento Completo é a era dos pais, e o que vem a seguir é a era da libertação.  A era da 


libertação de toda a dor e sofrimento significa avançar para a era de Deus.  Quando entramos na era 


de Deus, o direito de posse devia automaticamente ser dado a Deus. 


No comunismo tudo foi virado ao contrário, no aspecto em que o partido deu ordens forçadas e 


absolutas, usando facas e espingardas.  Porém, nós não estamos a usar força bruta.  A tradição da 


Família da Unificação, de aqui em diante, devia ser manter gratidão para com a soberania do amor 


de Deus, para todo o sempre. Devíamos estar dezenas de vezes mais gratos nos nossos corações, 


com uma gratidão que não é forçada por espingardas ou facas, mas brotando voluntariamente dos 


nossos corações.  De agora em diante, todas as famílias abençoadas, desde os trinta e seis casais até 


aos trezentos e sessenta milhões, deviam herdar esta tradição, e eternamente, ligar os seus 


descendentes com o ideal de amor do Reino do Céu.  Esta é a última responsabilidade que a nossa 


Igreja da Unificação devia cumprir.  (302-23, 14.5.1999) 


 







Querido Pai Celestial, neste dia, sete de Fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, está a ser 


realizada a cerimónia que é o centro da atenção do Céu e da terra: a Bênção dos trezentos e sessenta 


milhões de casais.  Toda a humanidade e famílias abençoadas no mundo espiritual, também estão 


presentes aqui, e este dia é o novo dia da libertação do Céu e terra, onde estamos a ir para além da 


restauração do direito do filho mais velho, dos pais, e da dignidade real.  Neste lugar, estamos num 


ponto da história mundial em que podemos cumprir a Tua vontade, a qual consiste em estabelecer 


um mundo unido da soberania do amor, com base nos Pais do Céu e da terra – o Deus do ideal 


original da Criação.   


Para restaurar o Céu e a terra, que estão presentemente sob o domínio de Satanás, e habitados pela 


humanidade que herdou o amor, vida e linhagem maus dos maus antepassados do Jardim do Éden, 


Tu, unido em coração com o mundo espiritual e humanidade, percorreste as Eras dos Testamentos 


Antigo, Novo e Completo. 


Na Era do Antigo Testamento, a família de Adão falhou em cumprir a promessa. Como resultado, a 


relação da linhagem através da qual os seres humanos podiam formar uma relação entre pai e filho 


contigo, não pôde ser herdada e, pelo contrário, foi perdida através da Queda.   


A relação pai/filho contigo, teria sido estabelecida na posição em que a humanidade herdasse o amor, 


vida e linhagem dos pais.  Contudo, os nossos antepassados erraram nessa posição, e, devido a isso, 


herdaram a linhagem de Satanás, na posição de falsos pais.  Assim, a história de sofrimento e 


lamentação começou na família de Adão.  Essa foi a história em que se teve Satanás como pai, e em 


que se herdou o seu amor, vida e linhagem.  Isto, por sua vez, causou a luta entre a mente e o corpo; 


marido e mulher; pais e filhos. Tudo isto foi manifestado na família de Adão, a primeira família da 


humanidade, no assassínio de Abel por Caim.  Por causa disto, toda a humanidade, do nível da 


família até ao da tribo, raça, nação e mundo, está dividida nos mundos democrático e comunista, em 


luta um contra o outro, e assim, o mundo está em constante tumulto e caos.  Dentro da confusão dos 


últimos Dias, foi a Tua Vontade fundar a Igreja da Unificação para inaugurar a Era do Testamento 


Completo, porque a Tua Vontade não foi cumprida no Antigo Testamento nem a Tua dignidade real 


ideal estabelecida no Novo Testamento.  Deste modo, verdadeiros pais deviam vir à terra, completar 


tudo o que era imperfeito, tanto na terra como no Céu, e formar a relação do verdadeiro amor, vida e 


linhagem de verdadeiros pais, em nome do Deus da libertação.  Foi a Tua Vontade eliminar 


completamente o campo das oliveiras selvagens, que é o mundo da Queda, e enxertar nele a 


verdadeira oliveira, formando desse modo uma conexão com o clã celestial, e restaurando a Tua 


família.  Agindo de acordo com a Tua Vontade, a Igreja da Unificação começou o seu trabalho de 


levar a cabo as cerimónias de casamento internacional em massa, no nome de verdadeiros pais, de 


modo a tornar as pessoas do mundo numa grande família de irmãos e irmãs, e corrigir os casamentos 


errados do passado. 


Temos percorrido o caminho da perseguição no processo do nosso trabalho até agora, mas, através 


da realização destas coisas sob a Tua direcção e protecção, fomos capazes de ultrapassar todas as 


situações e pessoas que se nos opuseram – desde indivíduos, até famílias, tribos, povos, nações, 


mundo e cosmos, mesmo até ao domínio de Satanás e ao inferno.  Como temos Contigo uma relação 


de linhagem, centrada no Teu verdadeiro amor, tal como um pai protege o seu filho, Tu protegeste-


nos. Assim, a Igreja da Unificação foi capaz de ultrapassar, no seu curso, as tribulações e 


perseguição provenientes do mundo caído, e pôde atravessar obstáculos aos níveis individual, 


familiar, tribal, racial, nacional, mundial e cósmico. Agora podemos realizar a cerimónia da Bênção 


dos trezentos e sessenta milhões de casais representantes de toda a humanidade, no nome dos 


Verdadeiros Pais, e recebemos a graça de celebrar a libertação com o Céu e a terra, transcendendo 


religiões, raças, culturas e fronteiras nacionais.  Por esta grande Bênção que nos foi dada, estamos 


verdadeiramente, verdadeiramente, verdadeiramente gratos.   


Tendo em conta as várias Bênçãos realizadas em mil, novecentos e noventa e oito, e mil, novecentos 


e noventa e nove, no mundo espiritual, há agora cerca de 50 biliões de pessoas abençoadas lá, nas 


relações de pais, irmãos e irmãs.  Além disso, como trezentos e sessenta milhões de casais, na 


realidade, mais de quatrocentos milhões de casais foram abençoados desta vez na terra, mais de 


oitocentos milhões de pessoas foram abençoadas.  Considerando, por outro lado, que há quatro 


membros em cada família, o número total de pessoas relacionadas com os casais abençoados poderia 







ser superior a três biliões. Estes casais deviam, portanto, esforçar-se por resolver os problemas de 


jovens e famílias, de modo a salvar o mundo caótico e recriar a história confusa da humanidade.      


Através desta cerimónia, o ambiente foi estabelecido, no qual toda a humanidade pode um dia 


participar na Bênção, e não só isso, mas também todas as pessoas que aceitem o ideal central, podem 


agora ser abençoadas como membros da família do Céu.  Este milagre extraordinário e incrível não 


foi produzido por nenhuma pessoa em particular da Igreja da Unificação, mas pelos esforços 


conjugados de Deus e do mundo espiritual.  Portanto, eu espero e oro que Tu possas manter para 


sempre o domínio vitorioso e a soberania do amor e glória eternos conquistados por esta cerimónia, 


e estabelecer o Reino do Céu na terra e no Céu, através da libertação conseguida pela Bênção.  Toda 


a humanidade, conectada aos trezentos e sessenta milhões de casais reunidos aqui, pode agora unir-


se num só coração, e esforçar-se por atingir unidade de corpo e mente, marido e mulher, tribo, raça, 


nação, mundo e cosmos.  Estes casais foram estabelecidos como o núcleo representando os 


Verdadeiros Pais na terra, e a família do Teu amor.  Eles foram abençoados de modo a completar o 


Reino do Céu na terra, sob a soberania do amor do ideal da criação. Este tem sido o Teu sonho 


eterno. 


Eu permaneço em frente deles, neste lugar da Tua vontade, e estou a abençoá-los para que se tornem 


filhos e filhas escolhidos por Ti.  Abençoo-os também para que possam completar o Reino do Céu 


na terra e no Céu, pela união do seu corpo e mente, como seres verdadeiros.  Abençoo-os também, 


finalmente, para que possam, a partir deste momento, herdar a Tua Vontade, como marido e mulher, 


pais e filhos, num só, e para que eles próprios se unam com os seus irmãos e irmãs no mundo 


abençoado.  Por favor fica com eles e abençoa-os, enquanto eles marcham em frente para o lugar de 


vitória e glória.  Eu declaro a minha Bênção em frente dos trezentos e sessenta milhões de casais no 


nome dos Verdadeiros Pais.  Ámen! Ámen! Ámen!  (299-109, 7.2.1999) 


 


13. O Significado da Bênção dos Casais Previamente Casados 


 


Os casais previamente casados casaram de sua livre vontade.  Na fundação vitoriosa conseguida 


pelos Verdadeiros Pais, os casais previamente casados estão na posição da família de Adão, mas são 


considerados como se tivessem formado a relação de amor de sua livre vontade, sem terem caído.  


Por conseguinte, todos os jovens da mesma idade de Adão e Eva na altura da Queda, pertencem ao 


lado celestial.  Mesmo famílias caídas podem todas formar a relação na posição semelhante à dos 


descendentes directos de Adão.  Como vêm de uma linhagem diferente, têm de ser enxertados ao 


nível da família.  (242-102, 1.1.1993) 


 


A Bênção não é dada só para os salvar a vocês.  A sua finalidade consiste em salvar a sua família.  


Como a família do Messias, a família dos Verdadeiros Pais, se tornou o centro de tal salvação, vocês 


têm de ser capazes de continuar a tradição deles, tal como tem sido, desde o passado, até ao presente 


e futuro. 


Têm de ter em mente que eu os abençoei na esperança que se tornem representantes perfeitos dos 


Verdadeiros Pais.  A Bênção é realizada num lugar onde vocês, representando o passado, presente e 


futuro, se uniram com eles.  É por isso que permiti que vocês celebrassem as cerimónias 


preliminares da Bênção.  Somente quando levo a cabo a Bênção com tais pensamentos em mente, 


pode a relação de salvação ser formada com os descendentes das pessoas que a recebem, e com as 


pessoas no mundo espiritual. 


Não são vocês pessoas que vivem na Era do Testamento Completo?  São Adão e Eva no Jardim do 


Éden criado por Deus.  É necessário que tenham em mente o conceito que são soldados que podem 


lutar com Satanás e ser vitoriosos; e que podem trazer as famílias no mundo satânico para o nosso 


lado, no campo de batalha final desta guerra global.   


Uma vez que é a formula com a qual os Verdadeiros Pais estão a trabalhar, as coisas estão a 


acontecer de acordo com a fórmula, de modo semelhante à produção em massa.  Assim, estas novas 


famílias estão a tornar-se as sementes no nome dos Verdadeiros Pais, e onde quer que sejam 


plantadas, estão a criar raízes, a crescer e a prosperar.  (294-220, 19.7.1998) 


 







De agora em diante, a Igreja da Unificação devia abençoar as pessoas que estão na posição de Caim.  


Nesta altura devíamos abençoar os casais previamente abençoados.  Eles têm de receber a Bênção 


porque, de outro modo, não podem ir para o Reino do Céu.  Os seres humanos caíram porque se 


casaram de maneira errada,  O casamento errado teve a sua origem em pais, amor, vida e linhagem 


falsos e, como resultado, a humanidade tem caminhado em direcção ao inferno.  Assim, para que 


possa caminhar na direcção oposta, verdadeiros pais têm de vir e casá-la de modo correcto.  É isso 


que a Bênção significa.  Esta Bênção não é só para a Coreia, mas para o universo.  É transnacional.  


(274-285, 3.11.1995) 


 


Em termos de casais, existem os casais caídos no mundo, os casais previamente casados, abençoados 


na Igreja da Unificação, e os casais abençoados da Igreja da Unificação.  Estes casais abençoados 


têm as suas raízes no lado de Satanás.  Não têm a sua origem em Deus mas em Satanás.  Vieram ate 


nós através do caminho da busca da verdade.  Todavia, os casais abençoados da segunda geração 


têm a Deus e a mim como as suas raízes.  Vocês nunca se podem esquecer disto.  Este é o Princípio.  


Vocês não podem comparecer na presença de Deus, se não permanecerem na fundação vitoriosa 


consistente com o Princípio.  (145-349, 1.6.1986)  


 


Nenhum de vocês tem o direito de receber a Bênção.  Contudo, se tiverem um coração mais 


profundo que Adão, Noé, e Abraão, na posição de Caim, podem vencer Satanás, nas suas acusações.   


Embora externamente vocês estejam na posição que Deus não pode senão odiar, mesmo em tal 


posição deviam ser capazes de receber o Seu amor.  Os Verdadeiros Pais foram capazes de restaurar 


por indemnização o padrão de Adão e Eva.  A mulher deve servir o marido da posição de esposa de 


Deus, esposa do marido, e filha do marido.  Então, essa mulher pode permanecer na posição 


semelhante à da mãe do marido.  Para conseguir isto, ela precisa percorrer um curso duplo de 


restauração por indemnização.   


Somente quando vocês se esforçam para atingir a perfeição, enquanto ao mesmo tempo estabelecem 


a fundação de família, pode essa família servir como um escudo protector, permitindo que atinjam 


esse objectivo.  De modo semelhante, se uma família se esforçar para atingir a perfeição tendo a 


tribo como protectora, essa família pode estabelecer uma forte base de perfeição da família.  O 


mesmo acontece nos casos da tribo, raça, nação e mundo.  Nas cerimónias da Bênção, vinte e quatro 


pessoas, isto é, doze pares, que significam as fases de formação, crescimento e perfeição, são 


estabelecidas como cavalheiros e damas de honra.  Elas representam o número três, assim como os 


doze apóstolos de Jesus. 


Depois de darem sete passos, precisam fazer três vénias como a condição de terem atravessado o 


estágio de formação.  Isto simboliza o curso da história, desde o tempo de Adão até agora.  


Originalmente Seong Jin devia ter casado primeiro, antes que os  outros casais, incluindo Hyo Won, 


pudessem casar. 


A função dos cavalheiros e damas de honra é estabelecer o padrão espiritual das doze tribos e vinte e 


quatro anciãos.  Os Verdadeiros Pais salpicam água abençoada, para estabelecer a condição que 


vocês foram restaurados por indemnização.  É também para estabelecer a condição que vocês foram 


para além da fundação preparada pelos antepassados no mundo espiritual.  A cerimónia do Vinho 


Sagrado estabelece a condição que vocês renasceram através de três mães providenciais.  Contido no 


vinho sagrado está o sangue de indemnização.  Bebendo-o, é-se purificado internamente, e 


limpando-se com o lenço sagrado, é-se purificado externamente.  (19-268, 20.2.1968) 


 


No dia um de Setembro de mil novecentos e noventa e um, juntamente com a proclamação de 


messias tribais, eu ordenei aos membros que regressassem à sua terra natal.  Aqueles que não o 


fizerem não podem cumprir o que os seus antepassados, no mundo espiritual, desejam.  A esperança 


histórica e desejo dos antepassados é que os messias tribais desçam à terra para estabelecer uma 


relação com a Vontade dos Verdadeiros Pais, que vêm nos Últimos Dias.  Este é o desejo, a 


esperança acalentada até agora pelos antepassados no mundo espiritual.  O seu mais importante 


desejo é estabelecer uma relação de sangue com os Verdadeiros Pais e Verdadeiros Filhos de 


descendência directa, uma vez que eles tenham aparecido na terra. 







É por isso que a Igreja da Unificação está a levar a cabo cerimónias da Bênção.  Toda a gente, 


incluindo os casais previamente casados, tem sido abençoada.  Dos tipos de pessoas que receberam a 


Bênção, os casais previamente casados são aqueles que se casaram de sua livre vontade.  Em seguida 


vêm aqueles que tiveram relações de amor, mas não chegaram a casar.  No mundo livre de hoje, 


todos aqueles que não têm famílias têm de ser salvos.  Os casais previamente casados têm de ser 


salvos, assim como aqueles que seguiram o caminho errado, através de relações de amor frustradas.  


E depois disso, homens e mulheres virgens, representando os filhos de descendência directa têm de 


ser salvos.   


Foram os trinta e seis casais que, por terem pavimentado o caminho, tornaram possível a abertura 


dos portões da Bênção a todos.  Entre eles, há três tipos: Adão, Noé e Jacob.  Destes tipos, Adão 


refere-se aos casais previamente casados.  Originalmente, o Senhor, no seu Segundo Advento, os 


Verdadeiros Pais, não tinham nada a ver com os casais previamente casados.  Porém, através das 


fundações já estabelecidas, casais previamente casados podem ser considerados como tendo nascido 


do corpo de Adão antes da Queda, e o Senhor, que vem para aperfeiçoar Adão, não pode abandonar 


o que nasceu do corpo de Adão.   (242-102, 1.1.1993) 


 


Há um problema com os casais previamente casados.  Quando eles forem para o mundo espiritual 


verificarão que são diferentes dos outros casais abençoados.  No mundo espiritual, a Bênção 


recebida por homens e mulheres solteiros e virgens é oficialmente muito diferente da Bênção 


recebida por casais previamente casados.  Há três níveis no mundo espiritual, tal como há três 


classes na sociedade de hoje: alta, média e baixa.  Quando consideramos os trinta e seis casais, que 


consistem de três conjuntos de doze casais, representando as famílias de Adão, Noé e Jacob, que 


conjunto é o mais precioso?  É o terceiro grupo.  No futuro, vocês terão de servir tais famílias.  Nesta 


altura não os estamos a distinguir uns dos outros, porque o tempo para o fazer ainda não chegou, mas 


isso não significa que não há diferenças entre eles.  Eles são muito diferentes.  (30-189, 22.3.1970) 


 


O mundo de hoje é constituído por aqueles que têm famílias, e por aqueles que não têm.  Quando se 


observa a Igreja da Unificação, também se pode verificar que é constituída por aqueles que foram 


previamente casados, e por aqueles que não foram.  Temos de estabelecer as bases que nos permitam 


absorver todos estes diferentes tipos de famílias.   


Entra as vossas tribos é possível que haja casais previamente casados; outros numa posição 


intermédia, que falharam nas suas relações porque os seus noivados fracassaram antes que o 


casamento tivesse tido lugar; e também, possivelmente, outros que foram homens e mulheres 


solteiros e puros.  Precisamos indemnizar, num curto espaço de tempo, a história que demorou um 


longo período de tempo, através da reunião destes tipos de pessoas.  Precisamos unir-nos com base 


em três gerações, e o filho primogénito da última geração, isto é, o neto que está na fase de 


aperfeiçoamento, precisa oferecer um sacrifício em nome dos outros, numa cerimónia de remissão 


dos pecados deles.  De outro modo, eles não se podem unir. 


É por isso que vos estou a dizer que vocês precisam tornar-se messias tribais.  Além disso, vocês não 


imaginam quão gratos os casais previamente casados estão, por serem chamados messias tribais.  


Nada se pode fazer sem eles.  Portanto, todos vocês deviam educar os vossos filhos e filhas, e fazer 


todo o possível para que recebam a Bênção.  Então, os vossos netos estariam, perante Deus, na 


forma aperfeiçoada.  Através destes filhos e filhas da terceira geração, vocês precisam pedir perdão a 


Deus pelos vossos antepassados. 


Além disso, três gerações de antepassados têm de ser libertadas.  É por esta razão que ritos 


sacrificiais lhes devem ser oferecidos.  Dessa posição, eles podem estabelecer uma relação com Deus.  


Esta é a perspectiva do Princípio.  Quando vocês sabem de todos estes factores, não podem continuar 


a viver como dantes.  Por consequência, precisam cumprir a missão de messias tribais.  Os casais 


previamente casados têm a grande responsabilidade de cumprir uma tal missão dupla.  (31-282, 


4.6.1970) 


 


Os casais previamente casados, os casais abençoados na Igreja da Unificação e a minha família 


precisam unir-se para restaurar esta nação.  Somente quando a nação for restaurada, pode o desejo de 







Jesus ser cumprido.  Se o coração de Jesus não for libertado de todo o seu sofrimento, por causa do 


fracasso da nação escolhida, o sofrimento de Deus não pode ser aliviado.  Se o sofrimento do Filho 


não for aliviado, pode o sofrimento do Pai ser aliviado?  A dor do filho tem de ser aliviada primeiro.  


Jesus veio ao nível mundial, como o Filho de Deus, com base na nação escolhida, mas o seu coração 


ficou cheio de sofrimento, e por isso, este sofrimento tem de ser aliviado.  (58-196, 11.6.1972) 


 


Se os casais previamente casados não puderem ser melhores que os que foram abençoados enquanto 


ainda eram solteiros, não poderão manter o prestígio e dignidade de casais abençoados do seu tipo.  


No Jardim do Éden, ou de acordo com a Vontade de Deus, existe tal coisa como a Bênção de casais 


previamente casados?  Para vos salvar, eu abri os portões através dos quais tudo o que era falso e 


estava esfarrapado podia ser remendado. 


Isto tornou-se possível através da inclusão de casais previamente casados, na Bênção dos trinta e seis 


casais.  É por essa razão que vocês podem continuar a viver de acordo com a vontade de Deus.  


(101-286, 7.11.1978) 


 


Qual é o maior problema numa família?  As acções contra o amor dos pais trazem infortúnio para 


essa família.  Esse é o inimigo da nossa Igreja da Unificação.  Por conseguinte, os casais 


previamente casados, reunidos aqui, têm de contar aos seus filhos e filhas toda a verdade acerca de si 


próprios.  Vocês precisam cimentar a fundação da família, através das normas morais da família, das 


normas morais do amor verdadeiro.  (120-184, 15.10.1982)  


 


Os pais. que são os casais previamente casados não podem permanecer numa posição objectiva 


perante o Senhor, na sua Segunda Vinda, quer se trate do presidente dos EUA, ou do líder mais 


importante do Cristianismo, porque já são casados.  O facto de se terem casado antes dos Pais virem, 


não faz sentido.  Eles precisam ligar-se aos Verdadeiros Pais, através dos seus filhos e filhas virgens.  


A riqueza na posse desses pais pertence ao lado de Satanás.  Tudo pertence ao mundo satânico.  Os 


pais e mesmo os seus filhos estão todos no mundo satânico.  (145-21, 30.4.1986) 


 


Dos trinta e seis casais, os de tipo Adão são os previamente casados, os casais na posição média são 


os de tipo Noé, e os casais abençoados, como homens e mulheres solteiros e virgens, simbolizam o 


casal de tipo Jacob, de descendência directa.  A família de Noé não cumpriu a Vontade de Deus.  


Porquanto esta é a situação, observa-se que, no mundo de hoje, existem casais previamente casados, 


aqueles numa posição intermédia, e os homens e mulheres solteiros e completamente puros.  De 


agora em diante, o primeiro tipo de pessoas que os Verdadeiros Pais deviam tentar restaurar, não são 


os casais de tipo Adão, mas os verdadeiros filhos e filhas, por outras palavras, os homens e mulheres 


solteiros, verdadeiramente puros.  (242-104, 1.1.1993) 


 


Os cento e vinte discípulos representam o número doze.  Os cento e vinte e quatro casais foram 


abençoados para estabelecer e organizar um modelo de chefia tribal e nacional no mundo inteiro.  


Quatro destes casais são extra.  Então quem são estes quatro casais?  São casais previamente casados.  


Porque foram incluídos na Bênção?  Se eles não tivessem sido incluídos, então não haveria maneira 


de salvar outros casais previamente casados, daí em diante.  Este número quatro representa os 


portões situados nas quatro direcções de este, oeste, norte e sul.  Portanto, com base nestes casais, 


tem de ser aberto o caminho através do qual casais previamente casados, podem ser renascidos.  Foi 


por isso que abençoei cento e vinte e quatro casais.  (158-170, 27.12.1967) 


 


Originalmente, as pessoas que eu devia abençoar não são casais previamente casados.  No processo 


da restauração, não havia necessidade para casais de tipo Adão e Noé, constituídos por pessoas, por 


volta dos trinta anos de idade, que já eram casadas.  Pelo contrário, eu devia só ter abençoado casais 


de tipo Jacob, como meus filhos e filhas, os quais salvariam então os seus próprios pais. 


Para Bênção dos quatrocentos milhões de casais, em que o número quatro existe ao nível das 


centenas de milhão, vocês têm de restaurar os vossos pais físicos.  Têm de os trazer, nem que seja à 







força.  As bases tradicionais de formação, crescimento e aperfeiçoamento, que devíamos restaurar, 


são os casais previamente casados, os casais de tipo Noé e os de tipo Jacob. 


Uma vez que estamos a viver na era da história caída, as famílias de tipo Abel são o povo escolhido 


no nome do Céu e da terra, e por isso, deviam trazer, para o nosso lado, à força, se necessário, os 


casais previamente abençoados.  (299-224, 17.2.1999) 


 


Deus é justo e razoável.  Presentemente, há muitos casais que estão relacionados superficialmente 


com a Igreja da Unificação.  Eu disse que toda a gente que apoia a igreja devia receber a Bênção.  


Nesta altura, membros abençoados serão responsáveis por abençoar os seus próprios pais, ainda que 


estes não compreendam bem o Princípio, porque têm uma forte relação afectiva com eles. Estamos 


agora a viver na era em que, mesmo tais pessoas, podem receber a Bênção.  Esta será a última.  A 


era em que eu abençoo casais previamente casados está a passar.  Da próxima vez em diante, os 


Messias tribais deviam abençoá-los.  (233-351, 2.8.1992)  


 


A crença universal dos membros de outras igrejas de hoje é que a salvação tem a forma de salvação 


individual.  Eles acreditam que, se tiverem completa fé na religião, irão para o Reino do Céu.  


Todavia, quando consideramos o ideal original de Deus, podemos facilmente discernir que ninguém 


pode ir para o Reino do Céu sozinho.  É um lugar para onde deviam ir juntos, maridos, mulheres e 


famílias afectuosas.  (143-234, 19.3.1986) 


 


14.Significado da Bênção de Pessoas que Foram Abençoadas com Alguém no Mundo Espiritual 


 


O homem é a forma masculina de Deus, e a mulher, a forma feminina.  Um casal é como um 


universo embrulhado num tecido.  Portanto, eles podem sentir a essência do amor ideal de Deus.  A 


Bênção é a coisa mais preciosa em todo o Céu e terra, mas, ao mesmo tempo, a mais assustadora.  Se 


um marido e mulher pensam noutros como se fossem seus esposos, estão a violar-se um ao outro.  O 


marido e mulher têm de ter um amor parental entre si e fazer com que as outras pessoas digam: 


“Oxalá a minha família fosse como a vossa.”  (13-67, 17.10.1963)  


 


No princípio, antes de criar Adão e Eva, Deus criou primeiro o universo, e então, criou-os a eles, 


como o seu centro, como os seres concretos de glória, e esperou pelo dia alegre da sua Bênção 


vitoriosa.  Contudo, essa Vontade não foi cumprida, devido à Queda deles, e assim, nós, que 


vivemos hoje no mundo, devíamos fazer o possível para completar esse dia de esperança, na nossa 


geração.  Devíamos manter bem alto a glória dessa vitória, e individualmente, ou como casais, 


devíamos louvar a Deus, perante os Céus e a terra.  Devíamos compreender quão privilegiados 


somos, de fazer parte de uma tal ocasião de glória, que só pode acontecer uma vez.  (30-170, 


22.3.1970) 


 


Até agora, a história da religião passou pela era dos servos do Antigo Testamento, até à era dos 


filhos adoptivos, na altura da vinda de Jesus.  A história da religião foi, a história da restauração, e 


assim, os domínios dos servos e dos filhos adoptivos foram restaurados.   


De uma perspectiva global, a restauração do domínio do servo não foi feita através do Cristianismo.  


O Cristianismo restaurou o domínio dos filhos adoptivos.  É por isso que, as muitas religiões que 


existiram na era da restauração do servo, não permitiram aos seus aderentes que tivessem possessões 


ou esposos, e consequentemente, eles tiveram de levar vidas de celibato, e não tinham nada em seu 


nome.  Por isso, sacerdotes ordenados, freiras e frades não têm bens materiais.  Num templo Budista 


podem existir bens materiais, mas eles não pertencem ao sacerdote chefe.  Além disso, tais pessoas 


não podem ter relações de amor com outras.  Portanto, do ponto de vista da providência de Deus, 


dentre as numerosas religiões em que as pessoas acreditaram até agora, as religiões de nível mais 


elevado não tinham outra alternativa senão dar ênfase ao celibato.   


Ao restaurar o domínio do filho adoptivo, o Cristianismo realizou isto espiritual mas não 


fisicamente; assim, a história da restauração física do servo foi prolongada.  Por essa razão, o maior 


desejo do servo consiste em encontrar um bom dono.  Mesmo que o servo tivesse o seu próprio 







cônjuge, se esse servo tivesse um mau dono, esse cônjuge podia ser-lhe retirado.  Satanás é um mau 


dono, e assim, a maior esperança de um servo sob o domínio de um mau dono, seria, por todos os 


meios ao seu alcance, encontrar um bom senhor.  As religiões de alto nível têm tomado 


responsabilidade pela história da restauração do servo, e assim, até agora, relações amorosas não 


foram permitidas em religião, e, consequentemente, os seus aderentes tiveram de levar vidas 


celibatárias.  (61-182, 30.8.1972) 


 


Até agora, a religião defendeu a inviolabilidade da relação conjugal, e deu ênfase ao celibato.  O 


ideal relacional da família foi realizado, pela primeira vez, no meu tempo.  Do ponto de vista de 


Deus, Jesus só teve êxito no estabelecimento de três apóstolos principais, entre os doze doze, setenta 


e dois, e cento e vinte discípulos.  Porém, eu restaurei por indemnização na terra, a organização da 


família do ideal de Deus, que Jesus não pôde conseguir antes de morrer, e desse modo, tive êxito em 


restaurar por indemnização, e mais tarde reparar os fracassos na terra, do primeiro e segundo Adão.      


Em seguida, como a humanidade tinha perdido todas as coisas no mundo, devido à Queda, como 


uma condição de restauração de todas as coisas, eu designei cento e vinte lugares sagrados à volta do 


mundo, em mil novecentos e sessenta e cinco.  Com solo e pedras da Coreia, como semente, eu 


liguei a Coreia com outras nações no mundo e, desse modo, estabeleci uma fundação mundial 


vitoriosa.  (55-168, 7.5.1972)  


 


Até agora, o casamento tem sido proibido na esfera religiosa.  Crentes devotados eram encorajados a 


entrar no sacerdócio e levar vidas de celibato.  Todavia, os tempos mudaram, e agora estamos a viver 


na era da Bênção e família, onde se pode regressar à terra natal e casar.  As famílias que seguem o 


mundo satânico são famílias más que têm a sua base no amor, vida, linhagem e consciência maus.  


Contudo, como a Bênção significa restauração, uma vez que vocês caminhem seguindo as pegadas 


dos Verdadeiros Pais, tornar-se-ão famílias abençoadas de amor, vida, linhagem e consciência de 


bondade, e estas famílias, clãs e todo o mundo tornar-se-ão uma grande família, vivendo em 


conjunto como irmãos e irmãs.  Assim, tudo será imediatamente concluído através da cerimónia de 


casamento.  (286-41, 1.7.1997)  


 


Para se poder vencer na luta contra Satanás, a família é necessária.  Nunca se pode ser vitorioso 


quando se luta sozinho, como um indivíduo, porque Satanás invadiu através da família de Adão e 


Eva.  Então, para restaurar isto por indemnização, é necessário que se receba a Bênção na presença 


de Deus, e para isso, um novo marido e mulher têm de aparecer.   


Quando se consideram os crentes doutras igrejas de hoje, embora eles possam ter uma fé completa 


na sua religião, e o marido e mulher se amem afectuosamente, logo que eles passam para o mundo 


espiritual, vão para lugares diferentes.  Não podem mesmo encontrar-se.  Se um filho amado 


estivesse no inferno, e chamasse pelos seus pais como é que eles se sentiriam?  Mesmo que 


estivessem no Céu, sentir-se-iam felizes?  Originalmente, o Reino do Céu, criado por Deus, era um 


lugar onde toda a família devia entrar em conjunto, mas como Jesus não pôde formar família, teve de 


ir para o paraíso.  Portanto, a Segunda Vinda de Cristo tornou-se necessária.  (19-171, 1.1.1968)  


 


Vocês não podem entrar sozinhos no Reino do Céu.  A Bênção é necessária para passar através dos 


portões do Reino do Céu, porque este é um lugar onde só famílias podem entrar.  É um lugar onde só 


se pode entrar, através da relação de três gerações.  Os setenta membros da família de Jacob 


pertencem a três gerações, e foi por isso que puderam entrar no Egipto.   


Antes de vocês poderem receber a Bênção, precisam renascer individualmente.  Por conseguinte, 


vocês têm de orar, tal como Jesus orou no Horto de Getsemani.  Uma vez que Deus conduziu a Sua 


providência em três fases, Ele não porá muita pressão sobre vocês durante três anos.  Para poderem 


renascer, vocês precisam arrepender-se de todos os vossos pecados do passado.  Tenho a certeza que 


há muitos diferentes tipos de pessoas reunidas hoje, aqui.  Porém, vocês têm de seguir o curso que 


conduz ao benefício do todo.  Para que um indivíduo possa renascer, ele não se deve desviar do 


destino providencial, e uma vez que tenha renascido, para onde devia ir?  Devia juntar-se aos 


membros que vivem no campo, e estão orando por ele por detrás das cenas.   







Na realidade, vocês só deviam juntar-se ao vosso cônjuge depois de os vossos filhos e filhas terem 


amadurecido e estarem prontos a receber a Bênção.  Mesmo Jesus compareceu em frente do Espírito 


Santo só depois de ter cumprido isso.  (12-265, 25.5.1963)  


 


A família é formada por intermédio de mim.  O curso que uma família segue é o da restauração por 


indemnização do domínio das mulheres que sofrem.  Quando se analisam cuidadosamente as 


histórias da Bíblia, verificamos que nenhuma delas tem a mulher como centro.  A história, até esta 


altura, tem procurado o sujeito.  Durante seis mil anos, a história só tem procurado um ser: Adão.  


Depois de Adão ser restaurado, não devia a mulher ser restaurada também?  Neste mundo dominado 


por homens, as mulheres são absolutamente necessárias.  Mesmo as tarefas mais miseráveis foram 


realizadas com a ajuda das mulheres.  Eu não disse que estamos a indemnizar toda a história, num 


curto espaço de tempo?  A história até agora demorou sete mil anos bíblicos.  O período no qual 


restauramos esta história de sete mil anos, é o primeiro curso de sete anos.  (47-199, 28.8.1971)   


 


Até ao presente, vocês foram amados por pais no lado satânico, e assim, para poder ultrapassar os 


problemas relacionados com o amor, precisam ser ligados ao amor de verdadeiros pais, centrados em 


Deus.  Não há outro modo de resolver este problema.  Por consequência, aqueles que herdaram a 


linhagem dos falsos pais, por outras palavras, a humanidade que vive na esfera da Queda, finalmente 


tem de receber os Verdadeiros Pais, tornar-se uma com eles, e percorrer o curso de conquistar a 


esfera da Queda.  Este é o ponto de vista do Princípio.   


Este é um processo que não se pode cumprir sozinho.  Um homem e uma mulher têm de se unir para 


restaurar este problema de amor.  Esta união é a cerimónia da Bênção realizada na Igreja da 


Unificação e não é algo que possa ser feito à nossa maneira.   


Mesmo no mundo da Queda, aqueles que herdaram a linhagem caída, e estão a planear casar-se, não 


se casam centrados neles próprios, mas pelo contrário, centram-se nos pais.  De modo semelhante, 


no curso da restauração, os Verdadeiros Pais têm de aparecer primeiro e tornar-se perfeitos, como os 


pais verticais.  Ao mesmo tempo, Caim e Abel têm de unir-se, e desse modo, estabelecer a condição 


de vitória.  A Bênção, levada a cabo de uma tal posição, pode, pela primeira vez, ir para além das 


limitações da Queda.  Não se pode ascender sozinho a tal posição.  O cimo do estágio de 


crescimento só pode ser ultrapassado através da Bênção.  Por outras palavras, só depois de 


receberem a Bênção vocês podem passar através desse estágio e ascender até ao topo do estágio de 


aperfeiçoamento. Todos os casais que receberam a Bênção requerem um período de tempo de sete 


anos para atingir unidade perfeita com Deus.   


Quando se soma a duração dos três períodos de formação, crescimento e aperfeiçoamento, cada um 


deles com uma duração de sete anos, o total são vinte e um anos.  Por consequência, ainda vos resta 


cumprir um período de aperfeiçoamento de sete anos.  Ninguém, no passado, chegou a este ponto.  


(55-137, 7.5.1972)  


 


Só há um banquete de casamento que se pode realizar no Jardim do Éden: baseado no Princípio.  A 


humanidade recebeu a Bênção de Satanás, através da Queda.  Este é o nosso maior sofrimento, 


porque devíamos, em vez disso, ter recebido a Bênção de Deus.  Pensem por um momento, como as 


pessoas do lado de Satanás, os seus inúmeros descendentes, se regozijaram neste dia de festa, quanto 


se deleitaram nele, e quanto comeram e beberam em sua celebração.  Todas estas acções têm 


aumentado o sofrimento de Deus.  O casamento tornou-se um meio e fonte importante para expandir 


o mundo satânico.  Por esta razão, ascéticos têm enfatizado o celibato.  Todos os casamentos, 


realizados desde tempos antigos até agora, são uma fonte de sofrimento para o Céu.  Eles deixaram 


condições que entristecem Deus, e nem sequer um deles deixou, por detrás, algo que pudesse dar 


alegria a Deus e formasse uma ligação com Ele.  (158-276, 29.12.1967) 


 


A Bênção de uma só pessoa é baseada na premissa que ela se reunirá com o seu cônjuge no mundo 


espiritual.  Vocês têm de compreender quão grande é a Bênção de se poder receber a Bênção como 


um casal na terra, em vez de sozinho.  (101-307, 7.11.1978) 


 







Somente quando um homem e uma mulher estão completamente unidos, podem comparecer perante 


a posição original de Deus.  Eles não podem formar relações de amor.  Têm de viver como irmãos.  


O amar entre marido e mulher devia ser tão puro como o de jovens inocentes, e maior que o amor 


entre qualquer irmão e irmã.  Duma tal posição, eles têm de passar pelo processo de se respeitaram e 


servirem mutuamente.  Logo que tenham feito isso, Deus virá automaticamente para eles.  O amor 


ideal é o amor que é como o relâmpago que salta no lugar onde o factor positivo original do homem 


e o factor negativo original da mulher da mulher entram em contacto.  (129-23, 4.10.1983) 


 


A primeira cerimónia internacional de casamento foi conduzida em mil novecentos e setenta.  Essa 


foi a Bênção dos setecentos e setenta e sete casais.  Isto significou que tudo na terra se estava a 


aproximar globalmente.  Todavia, até à Bênção dos quatrocentos e trinta casais, eu fui a outros 


países para os abençoar, porque não devia abençoá-los na Coreia.  No entanto, pela vez na história, 


uma cerimónia internacional de casamento foi levada a cabo na Coreia.  Os participantes na Bênção 


vieram de dez nações à volta do mundo.  Deste modo, com base no ideal da família, foi completado 


o caminho através do qual qualquer nação na terra pode voltar para Deus.  Este momento tornou 


possível que a prosperidade do mundo fosse ligada à fortuna da Igreja da Unificação.   


Deste dia em diante, não precisamos dar-nos ao trabalho de estabelecer a nossa nação, derramando 


suor e lágrimas.  Uma vez que comecemos a procriar e formemos uma nova tribo, uma nação será 


automaticamente completada.  Tal como os israelitas deram nascimento a muitas crianças saudáveis, 


quando estiveram no Egipto, tudo o que precisamos fazer, é procriar.  Tudo o que precisamos fazer, 


é sermos abençoados como os filhos de Judah, e ter muitos gémeos.  Não devíamos praticar controlo 


de nascimentos.  Deste modo, podemos expandir a fundação da nova linhagem através do mundo.  Já 


estamos no processo de estabelecer uma nação transracial no mundo.  (55-171, 7.5.1972)  


 


Pessoas abençoadas que vão para o mundo espiritual antes dos seus cônjuges entram lá como 


pessoas solteiras.  Contudo, no caso de casais sem filhos, o cônjuge sobrevivente tem a possibilidade 


de se casar novamente com uma pessoa na mesma situação para poder produzir descendentes.  Com 


estes pensamentos em mente, não se pode deixar de compreender quão assustadora é a Bênção.  É 


possível que não compreendamos isto imediatamente, mas quando formos para o mundo espiritual, 


compreenderemos.  Aqueles que receberam a Bênção têm o caminho para o Reino do Céu aberto em 


frente deles.  As pessoas abençoadas são acusadas, não por Satanás, mas por anjos.  Do ponto de 


vista das leis de Deus, se vocês fizerem algo errado, o arcanjo rejeitará a vossa posição como pessoa 


abençoada.  Depois de terem estudado o Princípio Divino, recebido a Bênção, e mais tarde forem 


para o mundo espiritual, verão que os caminhos do Céu estão completamento abertos à vossa frente.  


Porém, têm de estar preparados para a ocasião, usando o vosso melhor vestuário.  Não devia haver 


passos falsos no caminho.  Portanto, vocês têm responsabilidades multidimensionais.  (55-87, 


23.4.1972)    


 


A era virá, em breve, na qual viúvas e viúvos que receberam a Bênção na terra com uma pessoa no 


mundo espiritual, podem ser abençoados com os seus cônjuges.  Na era depois de a Bênção ter 


transcendido os níveis nacional e global, as pessoas na terra podem ser abençoadas com os seus 


cônjuges no mundo espiritual, pela primeira vez.  Até agora tal coisa era impossível.  Quando vocês 


receberam a Bênção para casais previamente casados, não foram abençoados com outra pessoa?  De 


agora em diante, podem receber a Bênção juntos, e por isso é o mesmo.  Como um tal privilégio se 


tornou possível na terra, quando um casal é abençoado, não somente aquele que está na terra, mas o 


cônjuge que está no mundo espiritual, é também abençoado, e assim, eles podem permanecer unidos 


na mesma posição.  É assim que uma pessoa na terra pode ser abençoada com o seu cônjuge no 


mundo espiritual.  (284-167, 16.4.1997) 


 


O Senhor, que aparece como o originador e figura central da Bênção, não é limitado pelo ambiente 


restritivo da era na qual aparece.  Ele é uma figura central que transcende a história do mundo.  Por 


essa razão, a Bênção não termina quando o marido e mulher se unem.  Através da Bênção, uma nova 







família tem de ser formada, e além disso, uma nova tribo, raça, e nação têm de ser criados.  Tudo 


isto começa com a Bênção.   


Deste ponto de vista, um novo mundo centrado no Céu e terra devia ser manifestado.  Cada 


indivíduo devia ser capaz de dizer a Deus: “Eu tornar-me-ei tal filho ou filha.  O caminho que estou 


a seguir é o caminho para a nação que Tu tanto desejas.  Estou a percorrer este caminho, não só para 


a nação, mas também para o mundo que Tu tens procurado até agora.”  O vosso casal enfrentará 


muitas dificuldades e situações de privação extrema.  No entanto, isso não é algo com que se devam 


preocupar; o maior desafio para vocês consiste em saber como se podem tornar um casal que possa 


ultrapassar todas estas dificuldades e avançar em frente para o nível global, depois de transcender a 


nação.  (30-168, 22.3.1970)  


 


Vocês não podem pertencer a duas nações diferentes.  Como se tornaram marido e mulher para criar 


uma nação de Deus, só se podem casar uma vez.  De modo semelhante, não há dois mundos, e como 


vocês são marido e mulher por causa do mundo, não se podem casar mais de uma vez.  Além disso, 


não pode haver dois deuses, e visto que vocês, como marido e mulher, existem para Ele, não se 


podem casar mais de uma vez.  (30-184, 22.3.1970)  


 


Vocês estão a casar-se para sentirem profundamente amor parental, conjugal e filial.  Então, porque 


é isto necessário?  O mundo espiritual é um lugar onde existem todos estes diferentes desejos para 


serem estimulados por amor.  Por conseguinte, vocês têm de compreender que precisam casar-se e 


ter famílias para viverem em sintonia com o mundo espiritual, e para se treinarem quando passarem 


para esse mundo.  (92-181, 3.4.1977) 


 


Os casais abençoados da Igreja da Unificação estão numa posição histórica.  Quantas vezes 


tencionou Deus levar a cabo tal trabalho, no decurso da história?  Esta é a Sua segunda tentativa.  Na 


primeira tentativa, a perfeição não foi conseguida devido à Queda.  Para restaurar isto, Ele tentou 


construir a fundação de famílias fieis, através do Seu amor omnipresente, com base no 


estabelecimento da nação com quatro mil anos de cultura judaica.  Exprimindo isto de modo mais 


simples, Deus queria criar um casal ideal, com base no Messias, e, através dele, restaurar uma rainha 


digna dele.  (113-181, 3.5.1981)  


 


Vocês precisam receber a Bênção para se apresentarem como casais ideais, que foram vitoriosos em 


todos os aspectos da vida, incluindo cultura, política e economia, como representantes da autoridade 


original de Adão.  Tal é o significado da Bênção.  Este é o caminho que não se pode percorrer 


sozinho.  Quando um casal vai para o mundo espiritual, o homem é como a perna direita, e a mulher, 


a esquerda.  Quando se vive sozinho não se pode ser uma pessoa completa, porque isso é equivalente 


a ter só uma perna, e, portanto, a ser coxo.  (118-280, 13.6.1982) 


 


O trabalho mais importante para a Igreja da Unificação de hoje é a Bênção que vos foi conferida 


como casais.  A Bênção de casais é a semente de amor plantada por Deus no casal de Adão.  Como 


tal, devia ser disseminada.   


Tenho a certeza que todos vocês, reunidos aqui, sabem o que é a reprodução celular, não é verdade?  


Nessa minúscula célula está contida toda a árvore, não está?  Quando vocês a semeiam, uma árvore 


inteira, cheia de flores, cresce.  As raízes, ramos, folhas, caule, flores, de facto todas as partes que 


constituem uma árvore, estão contidas nessa célula.  O plano conceptual está contido nela. 


O marido e mulher foram abençoados para se tornarem as encarnações de Verdadeiros Pais, e, 


através dos seus filhos e filhas, esse casal devia absorver a nação e o mundo, tornando-se as suas 


raízes, tal como as raízes e folhas de uma árvore absorvem elementos essenciais e controlam a 


assimilação de carbono pela árvore e a separação de elementos do ar.  Uma árvore recebe dióxido de 


carbono e liberta oxigénio.  Isso não é estranho?  Como pode receber dióxido de carbono e libertar 


oxigénio?  Isso é uma expressão da harmonia e beleza da criação.  O universo é um mundo de amor - 


não é um lugar frio e desolado, mas um invólucro de amor.  Tal como as sementes estão todas 







cobertas, Deus também quer residir na esfera de amor, que é o universo - o invólucro de amor - com 


as Suas características positivas e negativas. 


Para que Deus possa estar completamente envolvido pelo universo de amor, tem de haver unidade 


em amor entre Ele, como sujeito, e o universo, como Seu objecto.  Deus só pode residir no invólucro 


do amor que é partilhado pelos dois lados, numa acção de dar e receber.  Por essa razão, o amor é 


eterno e extraordinário.  O amor também não tem limites.  Não gostariam vocês de descansar em tal 


lugar?  A conclusão é a mesma.  Essa é a semente do amor de Deus.  É necessário que nos tornemos 


nessa semente.  (180-110, 7.8.1988) 







CAPÍTULO IV 


 


As Famílias Abençoadas e o Registo 


 


1. O Registo das Famílias Abençoadas e a Nossa Terra Pátria 


 


1.1. Que é o Registo? 


 


Vocês sabem o que é o registo?  Quando uma mulher se casa, precisa registar o seu nome no registo de 


família do seu marido.  Precisa remover o seu nome do registo da sua família original, e transferi-lo para 


o registo da família do marido.  (177-302, 22.5.1988) 


 


Quando uma mulher se casa, basicamente ela vai viver com a família do seu marido, e assim, segue-se 


que o seu nome também tem de ser transferido do velho registo de família para o da sua nova família.  


Então, o seu registo de família muda completamente.  O que é o registo?  É a certidão que comprova a 


nossa relação baseada na origem do verdadeiro amor.  (178-207, 4.6.1988) 


 


Quando uma mulher se casa, que devia fazer?  Há mais que fazer senão registar o seu casamento.  O seu 


nome tem de entrar no registo de família do seu marido.  (195-227, 15.11.1989) 


 


No caso de países ocidentais ou Japão, que acontece ao seu sobrenome?  É mudado.  Uma vez que ela, 


por si só, não tem fundação sobre a qual possa permanecer, une-se com o seu marido, tomando o seu 


sobrenome, quer seja Inoue, Yamaoka, ou Kinoshita.  Quando se unem deste modo, fazem-no uma 


relação de amor.  Como o poder do amor é mais forte que a origem da vida, a mulher não se sente triste 


por ter de deixar a sua família pela do seu marido; pelo contrário, ela aceita isso como uma coisa natural, 


e vai para o seu marido com esperança e um sorriso.  (258-244, 20.3.1994)   


 


Digamos que a noiva vai para casa do seu marido no palanquim dela.  No momento em que ela entra na 


soleira e se torna parte do seu clã, quaisquer pensamentos centrados nela já não serão permitidos.  Se ela 


se centrasse em si própria, como costumava fazer quando estava em sua casa, seria isso tolerado pela sua 


nova família?  Poderia pedir que a tolerassem?  Evidentemente que não. Como está num novo lugar, ela 


tem de ter cuidado com tudo o que faz, o modo como olha para alguém, ouve, e fala.  Que pensamentos 


deviam acompanhar a sua prudência?  Ela tem de pensar em como pode ser útil ao clã do seu marido, e 


no ambiente em que se encontra, em vez de se tornar numa fonte de conflito.  Isto é algo extremamente 


difícil de conseguir.  (142-160, 9.3.1986)   


 


Agora, que estamos a continuar a história que herdámos de Deus e dos Verdadeiros Pais, a era do registo 


está às portas.  Nessa altura, vocês transferirão o vosso nome para o novo registo de família.  Estão 


preparados para isso?  Tornaram-se filhos e filhas de Deus, como os Verdadeiros Pais?  É mais fácil 


dizer que fazer.  Quer estejam acordados ou a dormir, têm de ter isto sempre presente.  Estes 


pensamentos têm de vos acompanhar para onde quer que vão, e o que quer que seja que estiverem a 


fazer, comendo ou dormindo.   


Para conseguirem isto, precisam fazer a transferência depois de terem residido na terra pátria.  Visto que 


este é o caso, não deviam aprender coreano?  Originalmente, os seres humanos não tinham duas ou mais 


línguas.  Só havia uma.  (201-234, 22.4.1990)  


 


No futuro, um tempo virá em que vocês precisarão registar-se.  A era do registo está a vir, para vocês se 


juntarem à minha família, a família real.  Contudo, mesmo quando a era do registo chegar, aqueles que 







tiverem falhado em restaurar as suas tribos não serão capazes de se registar.  É preciso que tenham isto 
em mente.  Não poderão registar-se antes de terem restaurado as vossas tribos.   


Quando as pessoas aprenderem os detalhes da restauração de tribos, precipitar-se-ão para a Igreja da 


Unificação, para se tornarem membros antes dos outros.  Que aconteceria, então, na altura do registo?  


Até agora, nada pertenceu a Deus, começando pelo amor, e passando pela humanidade e criação.  


Consequentemente, o que passou a pertencer a Satanás, por causa do seu amor, tem de ser restaurado.  


Os filhos e filhas e todas as coisas da criação têm de ser restauradas com base em mim, porque cumpri a 


vontade de Deus.  Neste momento, não tenho a minha própria nação.  Não é verdade?  A nação tem de 


ser restaurada.  (208-339, 21.11.1990)   


 


Até agora, não havia tal coisa como o registo no Reino de Deus.  De facto, não havia Reino de Deus no 


mundo espiritual.  Não havia família nem reino lá.  Logo que uma família passasse para o mundo 


espiritual, essa família era separada.  No entanto, esse não será o caso de agora em diante.  É necessário 


compreender que o Reino do Céu é um lugar onde toda a família, desde a mãe e pai, até aos outros, 


deviam entrar juntos, se a Queda não tivesse acontecido. 


Se os avós, a mãe e o pai, marido e mulher, e filhos e filhas se unissem completamente, centrados no 


verdadeiro amor, e assim se regozijassem com o amor de Deus neles, mesmo o próprio Deus teria de 


lhes mostrar absoluta obediência .  Num mundo movido por amor, pela causa dos outros, e obediente a 


uma tal tradição de amor; num mundo onde as pessoas vivem para os outros, não é possível que a paz 


não venha a existir, por mais que se tente o contrário.  (210-354, 27.12.1990) 


 


Quando entrarmos na era do registo, uma lista de nomes tem de ser preparada, e esta é uma tarefa que 


não pode ser feita sem cuidado.  Sem terem estado envolvidos na missão de igrejas-lar, vocês não 


podem ter o vosso nome na lista, nem no registo de clãs do Reino de Deus.  Mesmo famílias abençoadas 


seriam retiradas da lista.  Elas serão excluídas.  Vocês têm de ter isto em mente, e apressar-se a cumprir 


tudo o que vos foi pedido por Deus.  Deviam fazer aquilo que eu vos instrui que fizessem, não porque 


outras pessoas o estão a fazer, mas porque não há outra alternativa.  Se não completarem a tarefa que 


vos foi dada, enquanto estiverem na terra, quando forem para o mundo espiritual terão de continuá-la 


para todo o sempre.  Se não completarem esta missão na terra, estarão em grandes apuros no mundo 


espiritual.  (143-118, 16.3.1986)  


 


Jesus não pôde estabelecer a Vontade de Deus na terra; ele devia ter escolhido uma noiva, e estabelecido 


a relação de verdadeiros pais e verdadeiros filhos.  Ele devia ter preparado uma base na terra que 


pudesse estabelecer o direito de herança, o direito de registo, isto é, o direito de ser registado no reino, 


mas foi para o mundo espiritual sem ter conseguido isto.  Seria o nome de escravos entrado no registo?  


Se não se pode ser um filho de descendência directa, tem de se ser registado como um filho adoptivo, de 


modo a tornar-nos um dos herdeiros de Deus.  Então, ter-se-á o direito de herança.  (155-309, 1.11.1965) 


 


Que estamos a tentar conseguir?  Queremos ser registados na posição de filhos e filhas que possam ser 


amados eternamente por Deus e Verdadeiros Pais.  O registo começará de aqui em diante.  Vocês serão 


registados no Livro da Vida do Reino de Deus.  Uma nova forma de registo devia ter lugar com base na 


ideologia dos Verdadeiros Pais e de Deus, e ao mesmo tempo, a organização de tribos também devia ter 


lugar.  De modo semelhante aos doze apóstolos de Jesus, e às doze tribos de Israel, também precisamos 


organizar- nos em tribos.  (146-230, 1.7.1986) 


 


Daqui em diante, vocês regressarão à vossa terra natal e competirão entre vós para decidir quem será o 


primeiro a expandir as condições ambientais, sob as quais, vocês próprios, poderão restaurar os vossos 


clãs.  Vocês competirão entre vós sobre este assunto, e assim, indiferentemente da tribo à qual 


pertencerem, as tribos serão organizadas tendo como raízes aqueles que regressaram à sua terra natal.  







Eu quero dizer que um tempo virá, no qual os ramos que devem apontar para este, oeste, norte e sul 
serão decididos e registados em conformidade com isso no registo de família. 


Não haverá mais discriminação racial e distinção entre nações avançadas, e em vias de desenvolvimento.  


O maior problema neste momento é como vocês se podem unir com os vossos antepassados no mundo 


espiritual, e como podem estabelecer a fundação sobre a qual eles poderão descer à terra, e ajudar-vos 


no vosso trabalho.  O vosso trabalho no desenvolvimento do vosso local de nascimento, e como esse 


trabalho será realizado, dependerá inteiramente deste assunto.  A questão será, portanto, o comprimento 


de um ramo.  Mesmo que o tronco esteja morto, se o ramo for suficientemente grande, poderá funcionar 


como o tronco. 


O rebento aparece primeiro, e em seguida os ramos despontam. Isto também é verdade para a 


humanidade, mas este não é o assunto em questão.  A questão é como vocês podem crescer novos ramos, 


por outras palavras, como os membros do vosso clã podem ser registados neste domínio e voltar à terra 


original, o Reino do Céu.  Vocês estão no caminho de regresso a casa.  (189-224, 6.4.1989) 


 


O registo terá lugar de agora em diante.  Quando a Coreia do Norte e a Coreia do Sul forem reunidas, os 


membros da Igreja da Unificação, à volta do mundo, as famílias abençoadas que se conduziram de 


maneira apropriada, serão todas registadas, independentemente das tribos às quais pertencerem.  Isto é, 


se o Sul e Norte forem unidos através do meu poder, decretarei uma lei que declarará, como raça 


representativa, a raça que transmite a verdadeira linhagem - os membros leais da Igreja da Unificação à 


volta do mundo.  Quem ousaria opor-se a mim?!  Do ponto de vista histórico, eu tenho trabalhado tão 


duramente para a independência da Coreia e para a sua reunificação, então, quem poderia opor-se a 


mim?  (197-212, 14.1.1990)  


 


A era do registo tribal está a aproximar-se.  Não é a era do registo individual.  A era que se aproxima, é a 


era do registo tribal, quer se trate de Kim, ou Park.  Uma vez que essa fase tenha passado, a era do 


registo nacional virá em breve.  As coisas estão a acontecer depressa agora.  Tudo acontecerá tão 


depressa que será semelhante a ser-se apanhado num redemoinho de vento.  Não está a situação mundial 


a mudar tão depressa, que quase nos faz entontecer?  Porque é que isso está a acontecer?  O mundo está 


a mudar tão rapidamente por causa de mim.  Não há outra razão para essas mudanças.  (197-363, 


20.1.1990) 


 


1.2. O registo ocorre na era da Bênção ao nível nacional 


 


A Bênção da Igreja da Unificação é uma Bênção a nível da igreja, não uma Bênção nacional.  Assim, é 


necessário passar por três estágios, até atingir a Bênção mundial.  Depois de passar pela era da Bênção 


da igreja, o que vem a seguir é a era da Bênção nacional, a era da Bênção do Reino de Deus, com base 


na unificação da Coreia do Norte e da Coreia do Sul.  Finalmente, virá a era da Bênção em que o mundo 


físico se unirá com o mundo celestial.  Precisamos passar pelas três eras de Bênção.  Originalmente, 


tudo devia ser cumprido na geração de Adão, mas não foi, e assim foi adiado até à era da Segunda Vinda 


do Senhor, e tem de ser cumprido no meu tempo.  No ano dois mil, toda a Bênção mundial tem de ser 


levada a cabo ao mesmo tempo.  É desse modo que o registo pode começar a sério.  (290-253, 2.3.1998) 


 


As famílias abençoadas da Igreja da Unificação foram todas casadas numa cerimónia de casamento 


sagrado, mas esta cerimónia foi conduzida na igreja, e não na nação ou no mundo.  Por isso, devia haver 


Bênçãos na igreja assim como Bênçãos nacionais.  Só quando vocês passarem pela cerimónia da Bênção 


mundial, e mais tarde, a cerimónia da Bênção eterna no Reino do Céu, podem percorrer o caminho de 


regresso ao mundo originalmente desejado.   


É possível que vocês recebam a Bênção da Igreja da Unificação numa cerimónia simples e conveniente, 


sem que eu conheça todos os detalhes.  Mas, ainda que digam que foram abençoados, isso não será 







suficiente.   É necessário que passem pela Bênção nacional.  Portanto, antes de irem para o mundo 
espiritual, juntamente com a Grande Cerimónia de Iniciação, também precisam participar na Bênção 


nacional, na cerimónia de Registo e serem organizados em doze tribos.  Então, quando o tempo chegar 


para os Verdadeiros Pais passarem para o mundo espiritual e se sentarem no trono, todas as pessoas 


podem tomar os seus próprios lugares, por ordem, em frente deles.  (185-36, 1.1.1989) 


 


O casamento da Igreja da Unificação é feito em três fases: as Bênçãos da igreja, da nação e do mundo.  


Por conseguinte, as famílias abençoadas de hoje, têm de ir para além da sua posição actual.  


Originalmente, só pessoas libertadas, sem condições de indemnização ainda por cumprir, deviam casar-


se, mas as famílias abençoadas ainda têm condições por cumprir, e antes que a igreja possa permanecer 


firme perante a nação e o mundo perseguidores, temos de as concluir. 


Por esta razão, o direito de herança transmitido por Deus só pode ser conferido à família de Adão, num 


mundo unido, depois de termos avançado para a posição libertada onde não existe perseguição, trazendo 


connosco as nossas famílias.  Só então pode haver verdadeira libertação.  Devido a isso, existem as 


esferas da igreja, da nação e do mundo.  Somente depois de avançarmos para a esfera da restauração 


mundial de soberania, e de sairmos da esfera de acusação de Satanás, a libertação do mundo físico e 


espiritual pode vir a acontecer.  Portanto, vocês precisam elevar-se a uma tal posição, e ultrapassar a 


acusação de Satanás em três níveis, para poderem receber a Bênção.  (285-235, 5.6.1997)  


 


Para que finalidade estão as famílias abençoadas a receber a missão de Messias tribais?  Para serem 


registadas, de modo a poderem restaurar a nação, e receberem a Bênção nacional.  Os Messias tribais 


precisam reunir as suas forças para restaurar a nação.  Depois de terem registado, no mundo, a nação 


assim restaurada, podem então receber a Bênção mundial.  (268-251, 2.4.1995) 


 


Logo que a nação de Deus seja restaurada, a era do registo estará às portas.  Como o Reino de Deus não 


existe presentemente, a era está a chegar na qual toda a humanidade pode ser registada, pela primeira 


vez, como a família de Deus.  Por consequência, a era da grande migração também está prestes a 


aparecer.   


Devido aos aspectos negativos do capitalismo, o comunismo foi imposto sobre a humanidade, como 


uma ideologia destrutiva e poderosa, mas, no futuro, vocês terão de fazer coisas de vossa livre vontade.  


(259-223, 10.4.1994) 


 


Quando a era do registo chegar, não será suficiente ser um cidadão coreano.  Todas as raças têm de ser 


subjugadas com base no amor.  Vocês precisam negar a família, tribo, raça, nação, mundo, e mesmo o 


inferno no mundo espiritual, e o próprio Diabo.  A afirmação de nós próprios representa a Queda.  Como 


a Queda ocorreu deste modo, vocês têm de restaurá-la, seguindo o caminho contrário.  (259-223, 


10.4.1994) 


 


Presentemente, a Bênção está a ser levada a cabo na igreja, porque não temos uma nação, mas no futuro 


precisamos registar-nos na nação.  No entanto, vocês só se podem registar na nação, depois de terem 


cumprido a vossa responsabilidade como messias tribais.  Pelo registo na nação e mundo e união com os 


Verdadeiros Pais, vocês precisam dedicar as vossas famílias para servirem a Deus.  Só então, pode ser 


formado o ideal cósmico das famílias abençoadas.  Tal é o Reino do Céu na terra e no céu!  Ámen!  


(269-65, 7.4.1995) 


 


1.3. Uma nação soberana é necessária para o registo 


 


Sem uma nação não pode haver nacionalidade, nem uma base para o registo.  Precisamos organizar uma 


nova raça, e registar-nos pela primeira vez.  Precisamos estabelecer o Reino de Deus na terra, e como os 







cidadãos que amam o reino e as suas pessoas, e os filhos e filhas vitoriosos que herdaram a verdadeira 
linhagem dos pais de bondade, viver juntamente com os nossos clãs e membros de família. Só depois 


disso, poderemos entrar no Reino do Céu no Céu.  Estes são os ensinamentos do Princípio Divino.  (58-


143, 22.5.1972) 


 


Vocês ainda não estão registados no Reino de Deus.  Como não há nação, não é mesmo possível fazer o 


registo de nascimentos.  Não é possível casar incondicionalmente.  Não é mesmo possível fazer registos 


de morte.  Por isso, pessoas religiosas percorreram um caminho de lamentação, no qual não tinham outra 


alternativa senão cair, quando empurradas, e ninguém a quem apelar, depois da morte.  Eu percorri o 


caminho mais difícil de todos.  Chorar amargamente não pode acabar este sofrimento.  Tenho de 


suportá-lo, mesmo que seja mortificador e deplorável.  (283-222, 12.4.1997)  


 


Mesmo que se tenha nascido como o filho de Deus, uma vez que o Seu reino não existe, o registo tem de 


ser adiado.  É necessário ansiar por se tornar um marido no Reino de Deus, obter uma esposa, formar 


família e ter filhos, como um cidadão registado nesse reino.  Vocês têm de estar sempre conscientes 


disto.  Têm de lembrar-se que está estabelecido como premissa, que têm de lutar sempre, quer a dormir 


ou acordados, e ser vitoriosos.  É deste modo que deviam viver sempre.  (122-280, 21.11.1982)  


 


Não é necessário fazer o registo de nascimentos?  Se vocês são japoneses, precisam se registar como 


cidadãos japoneses, nascidos em tal e tal lugar.  De modo semelhante, precisamos registar-nos no reino.  


O Reino de Deus não existiu até agora.  Porquanto não existia nenhuma família baseada nos Verdadeiros 


Pais, segue-se que também não existia tribo ou nação.  Precisamos restaurar tudo isso por indemnização, 


para que possamos reivindicar a família, tribo, raça, nação, e o mundo do domínio de Satanás, o reino de 


Satanás.  Com base na esfera religiosa, o mundo tem de ser unido, e tudo o que pertence a Satanás 


restaurado para o lado de Deus.  Se isto não for conseguido, vocês não podem viver em paz no mundo 


espiritual, depois da morte.  É dezenas de vezes, centenas, milhares de vezes mais difícil estabelecer 


uma relação com o mundo físico, quando se está no mundo espiritual.  (250-112, 12.10.1993)   


 


É a Bênção da Igreja da Unificação que confere o amor, vida e linhagem de Deus.  A humanidade caída 


não pode ser registada, antes de receber a Bênção.  Isto aplica-se a toda a gente reunida hoje aqui.  Então 


como deviam vocês registar-se?  Originalmente deviam registar-se por altura do nascimento.  Vocês 


nasceram na Coreia, e por isso fizeram registos de nascimento na Coreia, não é verdade?  Em tal e tal 


dia, vocês nasceram em tal e tal lugar, como a primeira ou segunda filha ou primeiro filho de tais pais, e 


o vosso nome é tal e tal; todos estes detalhes são escritos como parte do registo.  Então, vocês tornam-se 


cidadãos da Coreia para sempre.  Já se tornaram cidadãos do Reino de Deus?  Sim, ou não?  Não estão 


nem mesmo perto disso.  (211-109, 29.12.1990)  


 


Não vivemos no Reino de Deus.  Presentemente estamos registados no mundo satânico, mas a era em 


que podemos remover os nossos nomes do velho registo, e entrá-los no registo do Reino de Deus está às 


portas.  As pessoas que passaram para o mundo espiritual, desconhecendo isto, estão a tornar-se agitadas.  


Quando vocês se tiverem registado como cidadãos, famílias, tribos, nação e mundo do Reino do Céu, e o 


Reino do Céu no Céu for unido com o Reino do Céu na terra, vocês poderão governar ambos os mundos, 


com amor, como a mão direita de Deus.  Porém, antes de poderem entrar nesse mundo, precisam passar 


pelo processo do registo.  (287-40, 10.8.1997) 


 


Um tempo virá, em que vocês se poderão registar.  Receber a Bênção não é o mesmo que registar-se.  A 


Bênção é unicamente um registo simbólico.  É por isso que estamos a trabalhar duramente para restaurar 


a nação na qual poderemos ser registados.  Que espécie de nação seria essa?  Seria aquela onde se forma 


uma trindade entre soberanos, na posição dos pais, cidadãos, na posição de filhos e um território, na 







posição de bens materiais.  Para que uma nação possa ser estabelecida, tem de haver soberania, cidadãos 
e um território.  O mesmo se aplica à religião.  (35.-282, 25.10.1970)   


 


Não temos a nossa própria nação.  Embora haja muitos filhos e filhas de casais abençoados, ainda temos 


de estabelecer o reino ideal desejado por Deus.  Consequentemente, não existe lugar para vocês 


registarem o nome dos vossos filhos e filhas, e mais tarde, registar casamentos ou mortes.  Se não existe 


nação, não pode haver fixação.  Isso significa que vocês não podem permanecer durante muito tempo no 


mesmo lugar.  Se vocês não tiverem convosco os vossos passaportes americanos, não poderão entrar em 


nenhuma nação.  Por outras palavras, não serão reconhecidos como cidadãos da vossa nação.  O mesmo 


acontece connosco.  Não temos passaportes da nossa nação, porque não temos uma nação.   


Onde pertencem os membros da Igreja da Unificação?  Aos EUA.  Onde mais?  Ao Reino de Deus.  De 


onde são vocês?  Não é esta uma pergunta frequente no mundo satânico?  Quando se vos pergunta: “De 


onde são?” não respondem normalmente, dos EUA, Alemanha, Japão ou o nome da vossa própria 


nação?  Destas nações, a nação excelsa é o Reino do Céu.  Então, quando se vos pergunta: “De onde 


são?” vocês têm de responder: “Do Reino de Deus.”  De aqui em diante, esta deverá ser a vossa resposta.  


(277-251, 18.4.1996)   


 


O tempo em que os membros da Igreja da Unificação devem registar o seu nome virá num futuro não 


muito distante.  A altura em que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul forem reunidas, e assim se 


tornarem uma nação com a qual Deus se possa regozijar, será o dia em que vocês se poderão registar.  


Quando um tal dia chegar, mesmo que vocês forem cegos, tiverem uma voz fanhosa,  ou tiverem um 


braço aleijado, se tiverem sido o primeiro a casar-se, serão considerados como o ancião.  Serão a 


primeira cunhada.  Se casarem mais tarde, terão de servir uma pessoa fanhosa, ou com um braço aleijado, 


como o vosso ancião, mesmo que vocês sejam mais velhos ou tenham um curso superior.   


Um tal dia está a chegar.  Por conseguinte, quando esse dia chegar, todas estas condições especiais se 


tornarão factores importantes que decidirão entre um êxito ou um fracasso.  (58-113, 6.6.1972) 


 


Uma vez que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte sejam reunidas, tenhamos formado uma família com 


base nos Verdadeiros Pais, e a nação esteja cheia de pessoas abençoadas, entraremos na era do registo.  


Através da expansão mundial da Bênção e subsequente registo dos cinco biliões de pessoas do mundo, 


serão decididas as gerações de antepassados que elas assumirão.  Embora possam todas ter recebido a 


Bênção ao mesmo tempo, algumas serão milhares de gerações mais elevadas que outras.  Uma era 


assustadora está a aproximar-se.  (252-246, 1.1.1994)  


 


Se vocês morrerem sem terem restaurado a nação, o melhor que podem fazer é voltar à terra, na sombra, 


e apoiar indivíduos e famílias; não poderão oferecer qualquer forma de apoio abertamente e com 


autoridade.  Não estarão qualificados a tomar parte na luta para conquistar o mundo satânico.  Por 


consequência, vocês só podem ser registados depois de a nossa nação começar a existir.  Vocês já se 


registaram?  Embora possam ter registado os vossos nomes na Igreja da Unificação, ainda não foram 


registados na nação unida de Deus.  É possível ser-se cidadão de uma nação inexistente?  Evidentemente 


que não!.  (54-277, 26.3.1972)  


 


1.4. A terra pátria que precisamos reivindicar 


 


A terra pátria que precisamos reivindicar não é uma nação actual na terra, com uma certa história e 


tradições.  É completamente diferente, em essência, das outras nações.  Para podermos herdar tal nação, 


que existe num nível completamente diferente das outras, precisamos tornar-nos cidadãos com uma 


ideologia apropriada e superior.  E essa ideologia superior devia estar de acordo com a ideologia do 


Criador Absoluto.  Para que uma nação desejada pelo Ser Absoluto possa existir, os cidadãos deviam 







unir-se, com base na soberania da nação.  Portanto, a nação devia tomar forma, com base em tal 
cidadania.  (49-93, 9.10.1971) 


 


Que é a terra pátria de Deus?  É o lugar onde verdadeiros pais e verdadeiras famílias residem.  Então, 


que é a terra natal original, de verdadeiros pais?  É o lugar onde Deus e os Seus filhos e filhas habitam; o 


lugar onde habitam os companheiros sujeito e objecto do amor, e onde se podem amar mutuamente.  Se 


este é o caso, então, que é a terra pátria dos filhos?  É um lugar onde eles podem amar os seus pais, com 


Deus na posição de sujeito, e onde os próprios filhos, na posição de objecto, podem ser amados.  Um tal 


lugar é a origem da base de quatro posições ensinada pela Igreja da Unificação e a terra pátria ideal.  


Porquê?  Porque nesse lugar se pode sentir o amor do Verdadeiro Deus, o amor de verdadeiros pais e 


amor de verdadeiros filhos.  O amor que se expande, tendo como base tal origem, será um mundo ideal.  


Um tal princípio pode ser encontrado na base de quatro posições.  (124-266, 27.2.1983)  


 


Que é a terra pátria?  A terra pátria é a nação dos pais.  É a nação dos nossos antepassados.  Em resumo, 


é a nação das nossas mães , pais e antepassados.  É a nação dos primeiros antepassados humanos.  É 


uma nação transmitida e amada pelos primeiros antepassados humanos. 


Como esse amor é imutável, essa nação também devia ser imutável.  Quando se consideram os 


antecedentes históricos tradicionais das pessoas que reivindicaram a nação, como a sua terra pátria, pode 


verificar-se que não existe uma única nação que se tivesse mantido como a terra pátria amada dos pais.  


A terra pátria foi sempre perdida.  (173-168, 14.2.1988) 


 


A terra pátria desejada por Deus é a terra natal original da humanidade, onde reina o verdadeiro amor.  


A Coreia devia tornar-se essa terra natal da humanidade.  (185-131, 3.1.1989) 


 


Considerando uma nação, vemos que precisa de soberania para ser estabelecida.  Quando consideramos 


a questão do estabelecimento do Reino do Céu na terra, de um tal ponto de vista, quem seriam os donos 


do Reino do Céu?  Quem seria o soberano?  Sem dúvida, Deus é o soberano.  E quem são os cidadãos?  


Os cidadãos são todas as pessoas do mundo.  Então, onde ficaria o território da nação?  No planeta terra.  


(96-15, 1.1.1978)  


 


Então, onde está a terra natal original?  Como seria a terra pátria?  Evidentemente que a terra pátria teria 


uma específica nação como modelo, mas, a terra pátria buscada por Deus, é o próprio planeta terra, onde 


estamos a viver.  Este planeta é a terra pátria da humanidade, desejada pela humanidade e por Deus.  No 


passado, muitas gerações dos nossos antepassados percorreram o caminho do sacrifício, e com que 


objectivo?  Com que esperança percorreram um tal caminho, suplicando ao céu?  Foi com as palavras: 


“Oxalá a terra pátria desejada, venha em breve!” 


Pelo estabelecimento da nação celestial, devíamos julgar o grande inimigo do Céu, o grande Satanás, 


erradicar o mal do mundo, e estabelecer na terra o Reino do Céu de paz, baseado em nada senão 


bondade.  Vocês têm de compreender claramente que este é o desejo de Deus, de Jesus, e dos nossos 


antepassados que contribuíram grandemente para o curso da providência, até agora.  (155-321, 


1.11.1965) 


 


Não podem existir fronteiras nacionais, num mundo criado por Deus.  Não pode existir discriminação 


racial entre pretos e brancos.  Não é possível que exista conflito porque só bondade prevalece em tal 


mundo.  Contudo, vemos que o mundo em que vivemos está dividido em nações separadas por fronteiras 


nacionais.   


Neste mundo não existe só o problema de discriminação racial, mas mesmo na família, pode existir 


discórdia e desunião, entre marido e mulher, e pais e filhos.  As pessoas bondosas estão lutando com as 


más.  Considerando a situação actual do mundo, pode facilmente discernir-se que o Senhor, na sua 







Segunda Vinda, tem de unir o mundo, tornando-o num lugar sem discriminação racial e barreiras entre 
nações.  Ele tem de unir todas as famílias destruídas, e estabelecer um reino de paz neste mundo, onde, 


mesmo neste preciso momento, a bondade está em conflito com o mal.  (53-72, 9.2.1972) 


 


O nosso objectivo consiste em estabelecer um mundo unido, transformando o mundo numa nação 


centrada em Deus.  Essa nação teria uma só soberania, cidadania, domínio e cultura.  O povo dessa 


nação estaria unido através de uma linhagem única, com os Verdadeiros Pais à cabeça.  Nessa nação, 


todos quereriam tornar-se herdeiros ideais, pela formação do domínio do coração.  Eles seriam capazes 


de conseguir o que a Bíblia ensina: “Amem os vossos inimigos!”  (A Vontade de Deus e o Mundo – 


789)  


 


Não há dúvida que o Reino de Deus é um lugar onde, de acordo com a Vontade de Deus, reinam os Seus 


filhos de descendência directa, centrados n’Ele, e que seguem os Seus mandamentos.  Num tal lugar, 


não podem existir democracia ou comunismo.  Uma vez estabelecido, o reino manteria eternamente o 


seu sistema de governo.  Tendo tudo isto em consideração, não se pode deixar de pensar que é 


verdadeiramente lamentável que não sejamos cidadãos de tal nação.  Por conseguinte, devíamos 


lamentar o facto de não sermos um dos residentes dessa nação, e de não sermos qualificados para fazer 


parte dela.  De facto, todos devíamos lamentar o facto que não temos tal soberania imutável.  (72-292, 


1.9.1974) 


 


O objectivo da nossa fé é tornar-nos os cidadãos do Reino de Deus.  Se não nos tornarmos cidadãos 


desse reino, não poderemos ser amados por Deus, ou termos orgulho em sermos os Seus filhos, perante 


as pessoas do mundo ou a criação.  Aqueles que não têm uma nação estão sujeitos a ataques e estão na 


posição mais miserável.  Facilmente podem ser agredidos fisicamente.  Portanto, devíamos tentar 


encontrar a resposta para a pergunta: onde está a nação desejada por Deus, a nação onde Deus pode 


permanecer?  (55-79, 23.4.1972) 


 


Os cidadãos de uma nação sem soberania estão numa posição lamentável.  Por conseguinte, Jesus 


pregou, pesaroso: “Então, não se preocupem dizendo: “Que devemos comer?” ou “Que devemos 


beber?” ou “Que devemos vestir?”  Porque os pagãos se preocupam com tais coisas, e o vosso Pai 


Celestial sabe que vocês precisam delas.  Mas procurem primeiro o Seu reino e a Sua justiça, e tudo o 


mais vos será dado por acréscimo.”  (Mat. 6:31-33)  Disse Jesus que devíamos procurar primeiro o filho 


de Deus, ou o Seu reino?  Ele disse que devíamos procurar o Reino desejado por Deus.  (34-337, 


20.9.1970) 


 


Estamos a derramar sangue e suor por esta nação e o seu povo, para estabelecer o reino eterno de Deus, 


a terra abençoada na qual os nossos futuros descendentes possam louvar a Deus, durante muitas 


gerações vindouras.  (14-193, 3.10.1964) 


 


Agora podemos estabelecer a terra pátria.  Nessa terra pátria estariam a soberania, o território, e a 


cidadania.  Além disso, lá se encontrariam a raça homogénea, com a verdadeira linhagem, e a história 


que só poderia ser escrita por essa raça.  Precisamos cumprir os deveres de emissários dessa terra pátria.  


Quanto mais depressa completarmos esta missão que nos foi dada, tanto mais depressa pode ser 


estabelecida a base para a restauração da terra pátria. 


O trabalho que vocês estão a realizar hoje, será a base na qual poderemos anunciar o dia da restauração 


da terra pátria.  Com isto em mente, deviam marchar em frente, determinados no vosso coração a 


completar a missão de emissários  até morrer.  De outro modo, não podem receber como vossa a Bênção 


mundial histórica e prosperidade celestial que Deus vos pode proporcionar nesta era.  (29-40, 16.2.1970) 


 







2. Condições Necessárias para o Registo 


 


2.1Conversão do direito de posse, linhagem, e domínio do coração 


 


2.1.1. Conversão do direito de posse 


 


Vocês têm de registar-se no novo reino.  Todavia, quando o registo tiver lugar, a criação precisa ser 


registada antes de a humanidade poder ser registada e unida com Deus, porque a criação foi criada por 


Deus antes da humanidade.  Portanto, pode dizer-se que os seis mil anos de história foram o período de 


tempo em que se tentou conseguir isto. 


Precisamos passar por este processo, que é semelhante ao estabelecimento de uma ligação com o Céu, 


através da criação, na Era do Antigo Testamento, e através dos Verdadeiros Pais, na Era do Testamento 


Completo.  Contudo, esta tarefa não devia ser cumprida unicamente dentro dos confins da Igreja da 


Unificação de hoje.  O que vocês precisam compreender é que, a não ser que expandamos este trabalho 


até ao domínio mundial, indo para além da nação, e completando-o de uma vez para sempre, não 


poderemos proclamar o dia da restauração completa.  (23-332, 15.6.1969) 


 


Todos os objectos no mundo vieram a pertencer a Satanás devido aos pais caídos.  Para todas as famílias 


restaurarem isto no futuro, com base nos Verdadeiros Pais, não deviam ter nenhuns bens materiais em 


seu nome.  Nada neste mundo lhes devia pertencer.  O seu próprio corpo não lhes pertence, os seus 


próprios filhos e filhas não lhes pertencem, e os seus maridos não lhes pertencem.  Tudo tem de ser 


determinado como as possessões de Adão.  Nada devia pertencer a Eva.  Ela não devia ter nada como 


sua posse.   


A era do direito de posse está a aproximar-se, onde objectos só podem pertencer a ela, depois de se ter 


determinado que pertencem a Adão, então restaurados para Deus e reconhecidos como Seus, e em 


seguida devolvidos a Adão para serem entregues a ela definitivamente.   


Um tal acontecimento só pode ter lugar depois de vocês terem entrado no Reino de Deus e se terem 


registado.  Só então podem ser restaurados à posição de donos que não caíram, e que possuem todas as 


coisas do mundo, no Jardim do Éden na terra.  Desse modo podem entrar no Reino do Céu na terra.  


(165-284, 27.5.1987) 


 


Nenhum dos vossos bens materiais vos pertence.  Vocês precisam devolver todas as coisas a Deus, e 


enxertá-las a Ele.  Por isso, elas não vos pertencem.  Vocês não têm direito de posse, para as reivindicar 


como vossas.  Adão não é o dono de verdadeiro amor.  Vocês têm de ter em mente que Deus é o centro, 


e assim, com base n’Ele, como o dono, precisam pensar que estão na posição dos Seus companheiros 


objecto.  Portanto, quando consideram quem devia ter primeiro o direito de posse, é Deus, e por isso, 


tudo tem de ser-Lhe devolvido.  (219-214, 29.8.1991) 


 


Vocês precisam oferecer voluntariamente todos os vossos bens materiais, mas não existe uma só pessoa 


que o tenha feito.  Aqueles que têm as suas próprias casas e outros bens materiais em seu nome, e não 


seguem as minhas instruções, estarão em apuros.  Aqueles que estão a ouvir aquilo que estou a dizer 


agora, ficarão implicados na altura do registo, se tiverem casas e outras coisas em vosso nome.  Eu não 


tenho nada.  Embora tenha muito dinheiro, não é para o meu próprio uso, mas para o mundo.  Não é para 


nenhum indivíduo em particular.  Ao salvar todas as pessoas do mundo, não posso evitar que toda a 


nação se funda, como se fosse ferro, e seja usada generosamente, como se se tratasse de água.   


Em tais tempos de emergência, aqueles que se recusam a fundir-se com os outros, são os inimigos e 


traidores do Céu.  Se a nação do Japão se perdesse, e a questão se levantasse sobre como o seu poder 


real poderia ser restaurado, aqueles que podem devotar não só as suas casas, mas mesmo as próprias 







vidas, são os patriotas dessa nação.  Porém, este não é o problema só do Japão.  Ao estabelecer o cosmos, 
vocês têm de, sob quaisquer circunstâncias, estar prontos a devotar tudo a Deus.  (286-238, 11.8.1997)  


 


O mundo pertence a Satanás, e não a Deus.  Todavia, a recuperação do direito de posse tomará lugar 


agora, e assim, o universo será unido completamente, sem guerra.  No futuro, haverá uma fila 


interminável de pessoas, sem precedentes na história mundial, à espera de serem registadas no Reino de 


Deus, por clãs, levando consigo tudo o que têm em sua posse.  Dependendo de quem se regista primeiro, 


o irmão mais velho e o irmão mais novo serão determinados.  (208-346, 21.11.1990)  


 


Neste lugar, onde o ambiente pacífico e a esfera unida da Vontade de Deus começam, o facto de vocês 


serem registados por família, indica que a própria nação pode ser instantaneamente restaurada.  


Consideremos por um momento, como hipótese, que existem doze famílias de messias tribais que se 


registaram juntamente com as suas tribos.  Que aconteceria a essa nação?  Seria instantaneamente 


restaurada.  Isto aplicar-se-ia a todas as nações, quer se tratasse do Japão ou de qualquer outra nação.  


Seriam completa e imediatamente restauradas.   


Isto significa que, com base em Deus, todas as coisas caídas, desde o tempo da família de Adão, serão 


perdoadas e abraçadas através do amor.  (269-56, 7.4.1995)  


 


Como uma tal era está às portas, eu estou a dar estas ordens:  “Restaurem imediatamente as vossas 


tribos!  Devolvam a Deus o direito de posse!  Registem-se imediatamente!”  Esta é a maior esperança da 


humanidade.  A esperança que tem persistido durante milhares de gerações, desde os primeiros 


antepassados humanos, consiste em conseguir isto.  É necessário que vocês tenham isto gravado no 


fundo do vosso coração, para que nunca se possam esquecer.  Desse modo, num futuro não muito 


distante, vocês sentirão a alegria de dar as boas vindas ao novo sol nascente no céu do Japão.  (227-107, 


10.2.1992) 


 


Para vocês devolverem o direito de posse a Deus, precisam fazê-lo em nome dos Verdadeiros Pais.  Não 


existe outro modo de o fazer, sem ser através do nome dos Verdadeiros Pais.  É por isso que a unificação 


do mundo só pode ser conseguida através da Igreja da Unificação.  Mesmo que vocês não façam nada 


para o precipitar, haverá uma longa fila de pessoas à espera, competindo entre si para serem as primeiras 


a registar-se.  Um tempo virá em que lutarão, dando tudo o que possuírem, para decidir quem será o 


primeiro, o segundo, ou o terceiro a registar-se.  (198-242, 3.2.1990)  


 


Vocês precisam fazer uma oferta sacrificial, que é a Oferta Sacrificial Total.  Não foi tudo perdido no 


Jardim do Éden, devido aos falsos pais?  Tudo foi retirado do verdadeiro amor.  Por conseguinte, vocês 


precisam oferecer tudo, na Oferta Sacrificial Total.  Precisam oferecer tudo, mesmo aquilo que tem vida.  


Não deviam deixar nada por detrás.  Não dará resultado se deixarem uma conta bancária no vosso nome, 


e pedaços de terreno para os vossos filhos e filhas.  Quando Ananias e a sua mulher venderam a sua casa, 


e ofereceram a Pedro só metade do dinheiro que obtiveram, não caíram ambos mortos no lugar?  Vocês 


sabiam disso?  Vocês sabiam que foi isso que aconteceu a Ananias e sua mulher?  Mesmo em frente dos 


vossos olhos, vocês vê-los-iam morrer e teriam de os enterrar.  Uma tal era está a aproximar-se.  (302-44, 


18.5.1992)  


 


Que é a Oferta Sacrificial Total?  Os falsos pais caídos roubaram o mundo celestial e tornaram-se 


ladrões, e assim, com base nos Verdadeiros Pais, todo o mundo tem de ser restaurado e oferecido a Deus.  


Antes de a oferta ser feita, eu não posso pretender ser o dono.  Preciso estabelecer a dignidade real na 


terra e no Céu, entregá-la aos meus herdeiros e esperar que adquira raízes firmes antes de deixar este 


mundo.  Só então, pode o Reino do Céu na terra entrar em união completa com o Reino do Céu no Céu.  







Por união completa, eu quero dizer a unidade total de ambos os reinos.  Usamos as expressões: “união 
completa do Céu e terra” e “unidade total do homem e da mulher”.  (299-48, 1.2.1999) 


 


Todos vocês presentes aqui, têm de dar a “Oferta Sacrificial Total”.  Precisam realizar a cerimónia da 


libertação e unificação.  Até agora, quando oferecemos sacrifícios a Deus, precisámos primeiro dividi-


los ao meio, um para o lado de Deus e outro para o lado de Satanás.  Podem imaginar quão terrível isto 


era para Deus?  O sacrifício é dividido em duas partes, o lado direito pertencendo a Deus e o esquerdo, a 


Satanás.  O mesmo se pode dizer dos seres humanos; o mesmo é verdade em relação a Abel e Adão.  


Somente quando vocês podem oferecer tudo, com base no amor de Deus, pode Satanás ser separado de 


vocês completamente.  (298-22, 31.12.1998) 


 


2.1.2. Conversão da linhagem 


 


Da perspectiva do princípio divino da igreja da Unificação, todos os seres humanos caídos, estão 


destinados ao inferno, logo que nascem.  Não é verdade?  Estão registados no inferno na altura do 


nascimento.  É a pura verdade.  (48-200, 19.9.1971) 


 


Todos os descendentes ligados através da falsa linhagem, desde a Queda, estão registados com Satanás.  


A religião veio a existir para retirar de Satanás a nação e mundo.  A religião existe para encorajar a 


unidade entre a mente e o corpo, e para reunir aquilo que está dividido.  (272-83, 30.8.1995) 


 


O Senhor, na sua Segunda Vinda, desce à terra para realizar completamente a providência divina da 


restauração, que Jesus não pôde cumprir.  Por outras palavras, ele vem como a pequena e verdadeira 


semente original, que aperfeiçoará o ideal da criação, de modo a completar o ideal de verdadeiros pais, 


que são a origem do amor de Deus, vida e linhagem verdadeiros.  Ele vem na base da fundação vitoriosa 


da providência fundamental já estabelecida pelo lado de Deus, até ao tempo de Jesus.  Isso significa que 


o Senhor, na Sua Segunda Vinda, pode imediatamente tomar posição sobre a fundação vitoriosa 


estabelecida até Jesus ter atingido maturidade completa, e procede a partir daí, para realizar o que Jesus 


não pôde: procurar uma noiva, tornar-se Verdadeiros Pais com ela, e salvar todas as pessoas no mundo.  


Os Verdadeiros Pais, através da nova cerimónia de casamento que converte a linhagem, podem salvar 


toda a humanidade e transformá-la em verdadeiros homens e mulheres, através do processo de enxertia 


ao verdadeiro amor, verdadeira vida e verdadeira linhagem de Deus.  A partir daí, eles podem então 


continuar a formar verdadeiras famílias e estabelecer o Reino do Céu na terra.  (282-223, 13.3.1997) 


 


A Cerimónia do Casamento Internacional é verdadeiramente o ritual da ressurreição, que completamente 


elimina e restaura todas as coisas profanadas que tiveram origem numa família formada a partir do 


casamento falso, e através do qual herdámos amor, vida, e linhagem falsos, de pais falsos, devido à 


Queda.  Deste modo, o marido e mulher podem, com base no amor do Verdadeiros Deus e Verdadeiros 


Pais, subjugar a esquerda e a direita, ao nível externo, pelo estabelecimento da ideologia central, e ao 


nível interno, subjugar o mundo da consciência e o mundo espiritual, através da ideologia centrada no 


amor de Deus.  Eles podem, então, tornar-se verdadeiros pais, que podem transmitir a grande Bênção, 


pela enxertia a toda a gente da semente do amor, vida e linhagem verdadeiros, a qual realiza a unidade 


completa de Deus e da humanidade.  (275-58, 31.10.1995) 


 


O Senhor, na Sua Segunda Vinda, tem de vir na carne, e organizar uma nova relação baseada na 


linhagem.  Indemnizando, no mundo, como uma grande família, o que foi perdido na família de Adão, 


podem ser recuperados e convertidos para o Reino do Céu na terra, no domínio de Deus, a verdadeira 


dignidade do filho mais velho, verdadeira dignidade dos pais, e a verdadeira dignidade real, que deviam 


ter sido aperfeiçoadas na família de Adão.  A partir deste ponto, eles podem ser registados no Reino do 







Céu do Céu, e entrar na era da dignidade real da terra e do Céu, com base em Deus, e recuperar o mundo 
da vitória, liberdade, felicidade e unidade.  Deste modo, o Reino do Céu na terra e no Céu, os quais são 


o ideal de Deus da criação, podem começar.  Tal é o ponto de vista do Princípio sobre a história da 


providência da salvação.  (277-211,16.4.1996)  


 


Os três objectivos da restauração por indemnização são as conversões da linhagem, do direito de posse e 


do domínio do coração.  Vocês ouviram isto antes, não é verdade?  Como a linhagem foi profanada, a 


não ser que seja convertida, vocês não podem fazer parte do Reino de Deus, ou ser registados nele.  O 


dono original da linhagem é Deus. Devido à linhagem caída, tudo foi roubado de Deus e o Seu direito de 


posse foi subvertido.  Assim, esta desordem só pode ser eliminada pela ligação à linhagem baseada no 


Seu amor.  Portanto, a linhagem tem de ser convertida.  A linhagem foi pervertida devido à relação de 


amor caído.  Uma vez que a linhagem tomou a direcção errada, não haverá maneira de a humanidade 


voltar para Deus, a não ser que a linhagem seja convertida.  (258-287, 20.3.1994) 


 


De agora em diante, a quem devia pertencer tudo?  Até agora, pode dizer-se que nem sequer uma única 


coisa pertenceu a Deus.  Então, tudo o que está na posse do demónio, tem de passar para a posse de 


Deus.  Através da conversão da linhagem, juntamente com a Bênção, vocês precisam devolver a Deus o 


direito de posse, e em seguida, também o domínio do coração.  O domínio do coração é o próprio clã.  É 


a relação formada entre famílias com laços de sangue, da quarta até à oitava gerações.  Com base no avô, 


quando vocês reúnem os parentes, as famílias relacionadas até à oitava geração de um clã podem ser 


unidas.  (272-214, 5.10.1995)  


 


Que deviam vocês fazer para encontrar os Verdadeiros Pais?  Não podem comparecer perante eles, de 


qualquer maneira.  Vocês pertencem a uma linhagem diferente, e não podem herdar o direito de herança 


antes de se registarem.  Até agora, vocês não se registaram.  Já tiveram os vossos nomes registados no 


meu registo de família?  Isso ainda não foi feito.  Então quando pode ser feito?  O registo não consiste 


unicamente em receber a Bênção.  A posição na qual vocês receberam a Bênção é o estágio de 


aperfeiçoamento do período de crescimento.  Ainda vos falta completar sete anos do período de 


aperfeiçoamento.  É desse modo que o Princípio opera.  Com base no Princípio, estamos a levar a cabo o 


trabalho da restauração.  (139-279, 31.1.1986) 


 


2.1.3. Conversão do domínio do coração 


 


Há condições a cumprir para entrar no Reino do Céu.  Vocês não podem lá entrar, a não ser que tenham 


a vossa própria família.  Como são os filhos e filhas de Deus, têm missões a cumprir.  Depois de 


cumprirem essas missões, estão destinados a encontrar os Verdadeiros Pais no mundo da eternidade.  Se 


não completarem esta fórmula, não poderão encontrá-los.  Quando são abençoados, os portões do Reino 


do Céu abrem-se perante vocês, mas não podem lá entrar de qualquer maneira.  Primeiro, precisam fazer 


tudo de acordo com as minhas instruções, e ser registados na posição de terem completado a missão de 


messias tribais.  (250-112, 12.10.1993)  


 


Para unir a mente e o corpo é necessário recuperar primeiro o amor essencial de Deus.  Vocês têm de 


compreender que ainda têm esta tarefa por cumprir.  Por mais difícil que seja, vocês precisam 


ultrapassar isto, e atingir este estado; se forem para o mundo espiritual sem o conseguir, estarão em 


grandes apuros.  Da perspectiva desta verdadeira lógica de amor, nós, seres humanos, unimo-nos com 


ele, entramos no domínio da união, e desse modo, a vida de Deus torna-se a minha, o Seu amor, o meu, 


e a Sua linhagem, a minha.  Vocês não podem entrar no Reino do Céu, a não ser que estejam confiantes 


que o mundo que pertence a Deus também vos pertence, e que tenham o coração de uma mãe e pai que 


abraçam o universo.  (200-230, 25.2.1990) 







 
Todos vocês, tentem orar.  Quanto mais orarem tanto mais derramarão lágrimas.  Quanto mais unidos, 


em coração, vocês estiverem com o Pai Celestial, tanto mais sofrerão e se lamentarão.  Precisam passar 


por esta fase, e atingir o estado de espírito em que o simples facto de pensar em Deus, vos fará dançar de 


alegria, mas ainda não atingiram esse estado.  Por isso, ainda têm de cumprir as condições de 


indemnização do passado e do presente.  Vocês precisam estar em tal situação que Deus anseia por 


vocês.  Então, vocês, que não possuem a qualificação desejada, têm de cumprir os requisitos que 


permitirão que anseiem por Deus, e Ele por vós.  Tal tempo está a aproximar-se.   


Que deviam fazer a seguir?  Têm de ansiar pelo dia em que poderão registar-se como uma família de 


Deus.  Além disso, não deviam ser as únicas pessoas a ansiar por isso.  Toda a humanidade deve ansiar 


por tal dia.  (8-114, 22.11.1959)  


 


Todos vocês têm de herdar a dignidade de verdadeiros pais.  Então, com base na dignidade de 


verdadeiros filhos, de verdadeiros pais, e da verdadeira realeza, o Céu e a terra têm de ser unificados. 


Primeiro virá o Reino do Céu na terra, segundo, o Reino do Céu no Céu, e terceiro, a realeza e o 


domínio da família real.  Que é o domínio da família real?  O mundo Caim ainda existe.  Portanto, 


precisamos restaurar a dignidade do filho primogénito no mundo Caim, e transformá-lo, do filho 


destinado ao inferno, num segundo filho absolutamente obediente, e conduzi-lo ao Reino de Deus.  É 


desse modo que o domínio da família real pode começar a existir.  Se Caim não tivesse caído, ter-se-ia 


tornado um membro da família real.  Mas, até agora, ele não tem outro lugar para onde ir senão o 


inferno, e por isso, temos de fazer com que entre no Reino de Deus.   


É por essa razão que o domínio da família real emergiu.  Então, que vem a seguir?  É a justificação pelo 


serviço, isto é, é necessário aperfeiçoar a vida familiar de serviço.  Por outras palavras, o que vocês 


precisam fazer quando permanecem na fundação vitoriosa do Reino do Céu na terra, e do domínio e 


dignidade da família real, é aperfeiçoar uma família que serve e assiste Verdadeiros Pais e Deus.  Toda a 


gente tem de ser registada, pela formação de uma relação vertical com o Céu, isto é, toda a gente tem de 


ocupar a posição dos antepassados.  (274-183, 29.10.1995) 


 


Sim, vocês têm de lembrar-se que o favor conferido pelos Verdadeiros Pais é uma grande bênção que 


não pode ser expressa unicamente por palavras.  Não pode ser trocado por nada em todo o universo.  Os 


vossos clãs não são o problema, nem a vossa riqueza e bens materiais.  Deus não quer receber de vocês 


tais coisas conspurcadas, como larvas de moscas varejeiras.  Desprezá-las-á.  Vocês têm de passar 


através dos verdadeiros filhos e filhas, da Verdadeira Mãe, e através de mim.  O que quer que vocês 


tenham, é devolvido a Deus através do arcanjo, do filho do arcanjo, da Verdadeira Mãe e do Verdadeiro 


Pai.  Logo que seja devolvido a Ele, é transformado no seu estado original.  Depois de vocês se terem 


tornado parte da família de Deus, o que vocês deram ser-vos-á devolvido.  Eu não estou a dizer isto só 


por dizer.  Este é o princípio da providência da restauração.  (264-320, 20.11.1994) 


 


2.2. O messianismo tribal 


 


2.2.1. Missão dos messias tribais 


 


Agora as vossas raízes têm de ser endireitadas.  Que aconteceu às raízes?  Devido à Queda, os primeiros 


pai e mãe seguiram o caminho errado.  Por conseguinte, com base nos Verdadeiros Pais, temos de passar 


através das posições de verdadeiros filhos e filhas, filho mais velho e pai original.  Eles não podem fazer 


contacto, do modo como estão.  Somente quando são viradas cento e oitenta graus, e o contacto feito, 


podem começar de novo.  Isto significa que vocês ainda têm um destino a cumprir, que consiste em 


regressarem à vossa terra natal, e mudarem os vossos antepassados definitivamente.  (178-99, 1.6.1988)  


 







Que têm de fazer os messias tribais?  Precisam restaurar tudo o que Adão falhou em conseguir.  Os 
Verdadeiros Pais vieram à terra e restauraram as missões não cumpridas de Jesus e Adão.  Adão 


permanece ao nível da família, mas as raízes da família não puderam ser ligadas a Adão e Eva.  Assim, 


isto tem de ser virado ao contrário, e, da posição de messias tribais, vocês precisam restaurar os vossos 


próprios pais e tribos.  Desse modo, pelo menos quatro gerações estão envolvidas: o avô e avó, pai e 


mãe, vocês próprios, e os vossos filhos e filhas.  Pela ligação destas quatro gerações, vocês podem, então, 


continuar a fixar as raízes, onde antes não as havia, com base nos vossos pais.  (210-273, 25.12.1990) 


 


Os messias tribais estão a avançar para a posição dos pais.  Desta posição, podem reunir os seus filhos e 


filhas.  Isto está predestinado.  Não há maneira de vocês evitarem cumprir esta missão.  Se falharem, não 


se podem registar, uma vez que tenham passado para o mundo espiritual.  Não haverá lugar onde 


poderão permanecer.  Consequentemente, deviam estar gratos por terem um lugar assegurado.   


Esta é a melhor prenda que vos posso dar.  Estou a pedir que façam, em meu nome, este grande trabalho, 


que eu próprio fui incapaz de cumprir com o meu clã, e que pode aliviar o longo sofrimento histórico de 


Deus.  Deste modo, não só os meus pais serão libertados, mas os vossos pais também beneficiarão.  Os 


vossos pais e mães serão transformados em mães e pais que não caíram.  (220-39, 13.10.1991)  


 


Para restaurar as vossos tribos vocês precisam cumprir a missão de messias tribais.  Uma tal ordem não 


tem precedentes na história.  A posição do messias tribal é a mesma que a de segundos verdadeiros pais, 


e por conseguinte, muito melhor que a de Jesus.  A concessão de uma tal posição tem grande significado, 


e não pode ser trocada por nada neste mundo.   


Porque deviam vocês cumprir a vossa responsabilidade como messias tribais?  A primeira razão é que 


precisam salvar os vossos pais.  Eles estão na posição do primeiro Adão, e vocês estão na posição do 


segundo Adão.  Vocês têm de cumprir a missão de Adão pela restauração e recriação dos vossos pais.  A 


segunda razão é que vocês precisam de uma terra natal.  Cumprindo a vossa missão como messias tribais, 


obterão a vossa própria terra natal.  Finalmente, a razão pela qual precisam cumprir a vossa 


responsabilidade como messias tribais é aperfeiçoar a família de Adão.  Em termos concretos, precisam 


educar as vossas tribos.  (Messias tribais – 178) 


 


Todos vocês reunidos hoje aqui, têm de cumprir a missão semelhante à do Messias, nas vossas tribos, 


quer vocês sejam do clã Kim, ou de qualquer outro clã.  Têm de pensar para vocês próprios: “Eu sou o 


Messias!” representando cada um dos vossos clãs no estabelecimento do Reino de Deus, quer se trate do 


clã Kim ou Park.  Têm de pensar que são o Salvador.  Têm de se considerar, a vocês próprios, como o 


salvador do clã Kim, se o vosso nome for Kim.  Para isso, precisam cumprir os deveres do sacerdote 


chefe, em nome de todo o clã Kim.  (155-265, 31.10.1965) 


 


Sem se registarem, vocês não se podem tornar cidadãos do Reino do Céu.  Se assim fosse, estariam a 


flutuar no ar, e Satanás teria a liberdade de vos atacar, como lhe apetecesse, de todos os lados, frente, 


trás, esquerda, direita, acima e abaixo.  Todos vocês estão agora na posição de serem capazes de libertar 


os vossos próprios pais, através da missão de messias tribais, em nome dos Verdadeiros Pais.  (236-322, 


9.11.1992) 


 


Porque são messias tribais necessários?  Sem eles, não é possível ligar nada ao nível da família.  E se 


nada for ligado, a vossa própria terra natal não pode existir.  Eu tenho a minha própria terra natal, mas 


vocês não têm a vossa.  Quando todas as famílias forem registadas, a era do registo estará às portas.  E 


uma vez que a era do registo tenha chegado, vocês serão classificados em tribos, e a ordem na qual 


forem registados, determinará a vossa posição.  Aqueles que se tiverem registado primeiro, serão os 


anciãos, e um novo sistema entrará em efeito, no qual eles serão servidos como os nossos antepassados.  







Somente quando todo o mundo se tornar num tal lugar, pode a perfeição do Reino do Céu na terra, ser 
conseguida.  (210-273, 25.12.1990) 


 


Messias tribais são absolutamente necessários!  Aqueles que não cumprem a sua missão não podem ligar 


os domínios do primeiro e do segundo Adão.  Portanto, são messias tribais absolutamente necessários, 


ou não?  São necessários.  As pessoas que não compreendem o valor de tais bênçãos de Deus, tratarão 


sem cuidado qualquer coisa que lhes for dada, mesmo que se trate de um tesouro.  Essas pessoas serão 


julgadas de acordo com a mesma falta de consideração que têm.  Tudo será completado, logo que todas 


as tribos estiverem restauradas.  (192-233, 4.7.1989)  


 


A Bênção torna possível o registo no Reino do Céu.  Através dela, a humanidade pode finalmente herdar 


o Reino de Deus.  Poderá formar famílias, tribos, raças, nações, um mundo e cosmos celestiais.  Deste 


modo, pode receber o Reino de Deus, e tornar-se os seus cidadãos, através do registo nele.  


Originalmente, os amigos e parentes dos primeiros antepassados humanos, deviam ter sido registados no 


reino.  Porém, como esses pais caíram, precisámos passar através de numerosas eras, e reunir, de todo o 


mundo, aqueles a ser registados.  Por isso, vocês precisam restaurar por indemnização o que Jesus não 


pôde realizar, pelo cumprimento dos vossos deveres como messias tribais.  Para isso, precisam tomar 


responsabilidade por cada nação do mundo, e dedicar essa nação ao Reino do Céu.  (269-303, 3-


20.11.1994)  


 


Quanto mais pessoas se tornarem messias tribais, tantos mais pessoas haverá para levar a cabo o 


movimento de reivindicar a nossa própria nação.  Do este e oeste, de facto, de todas as direcções de 


trezentos e sessenta graus, famílias abençoadas emergirão e competirão entre si, para atingir, primeiro, a 


posição mais elevada.  Vocês não podem ocupar a posição de antepassados, antes de se terem registado 


no Reino de Deus.  E se falharem em ocupar essa posição, poderão ser expulsos em qualquer altura.  


(269-93, 9.10.1994) 


 


Se os membros da Igreja da Unificação forem classificados de acordo com o número de pessoas a quem 


evangelizaram, em vinte anos, aqueles que não evangelizaram nem sequer a uma pessoa, serão 


classificados como parasitas.  No futuro, na altura do registo, esse número terá grande importância.  Em 


breve entraremos na era do registo.  Portanto, as pessoas às quais vocês evangelizaram, têm de fazer 


parte do vosso clã, com base na vossa família.  Não é verdade que a família de Adão faz parte do seu 


clã? 


Tomando como exemplo a família de Adão, vocês podem ver que, desde que haja filhos e filhas da 


família de Adão e o seu clã, uma nação pode ser estabelecida.  Mesmo que ele não fizesse nada nesse 


sentido, uma nação seria automaticamente estabelecida.  (240-27, 11.12.1992)    


 


Se considerarem a vossa família, vocês têm os vossos próprios filhos e filhas, assim como os vossos pais.  


Isso significa que há três gerações numa família, não é verdade?  Existem centenas e milhares de 


famílias que podem herdar o ideal da família centrada em Deus, num curto espaço de tempo, com base 


na vossa própria relação com Deus.  Uma vez que estiverem unidas, formam uma nação.  Não é 


necessário fazer mais nada para que uma nação comece a existir.  O mundo não é tão complicado, ou 


difícil, como vocês poderão pensar.  (240-27, 11.12.1992)  


 


A Igreja da Unificação é uma organização religiosa, na posição de uma tribo.  Estou a dizer-vos que é 


uma tribo.  O mesmo sangue corre em todos os membros.  Por consequência, quando eu derramo 


lágrimas, vocês também deviam chorar, e quando me regozijo, vocês também deviam regozijar-se.  


Somos todos amigos e parentes.  Somos um povo que se juntou e uniu num só, transcendendo as cinco 


raças, os diferentes padrões nacionais com antecedentes culturais diferentes, e destruindo as barreiras 







entre nós, para estabelecer o novo Reino de Deus.  No dia em que esta raça for santificada, o Reino de 
Deus começará a existir.  Só quando vocês vivem todos os dias, como a raça santificada da criação do 


reino, pode um novo mundo ser criado, e o Reino do Céu cósmico na terra e no Céu, emergir através 


desse mundo.  (168-136, 13.9.1987)  


 


Eu conferi a vocês o nome de messias.  Messias tribais!  Então, que deviam fazer acerca disso?  Que 


deviam fazer como messias?  Tudo aquilo que precisarem para cumprirem a vossa missão como messias 


nacionais, mundiais e cósmicos, já foi preparado.  Uma pilha de tesouros, da altura de uma montanha, 


foi preparada.  Logo que se tornem messias, todos esses tesouros serão herdados por vocês.  Um cano de 


água será ligado entre vocês e os tesouros, e estes tesouros fluirão através do canal directamente até vós, 


tão facilmente como se se tratasse de água. (189-247, 9.4.1989) 


 


Vocês pensam que o nome de messias tribais é ordinário?  Embora uma pessoa inteligente como eu 


tenha devotado toda a sua vida a cumprir a missão de Messias, mesmo assim sinto vergonha, porque não 


fiz o suficiente.  O facto do nome de messias tribal vos ter sido conferido, é verdadeiramente incrível.  


Através dele, podem permanecer numa posição muito mais elevada que o próprio Jesus.  E não só isso, 


mas mesmo aqueles que se opuseram à Igreja da Unificação, e nos insultaram de todos os modos, podem 


ser elevados até à posição de Adão, antes da Queda.  Quem, então, pode afirmar tal coisa neste mudo?  


Eu cumpri tudo aquilo de que falei até agora, porque permaneci na posição de Verdadeiros Pais.  Não 


existe nem sequer uma palavra minha, que não tenha sido cumprida.  (219-150, 29.8.1991)  


 


2.2.2. A restauração de cento e sessenta famílias é obrigatória 


 


Vocês têm de tornar todos os membros dos vossos clãs em famílias abençoadas, entre cento e sessenta, e 


cento e oitenta casais.  Só então se podem registar.  Nessa fundação, podem começar a procurar a nação.  


Como um tal tempo está iminente, deviam ou não tornar-se messias tribais?  Esta era não é a era da 


salvação individual.  Estamos a viver num tempo em que a família, tribo, nação e o mundo podem todos 


ser restaurados ao mesmo tempo.  Logo, se vocês continuarem a demorar-se ao nível da família, que 


acontecerá?  (285-207, 4.5.1997)   


 


As famílias abençoadas têm de cumprir a missão de messias tribais.  Jesus não cumpriu isto, porque não 


conseguiu unir cento e vinte famílias.  Por conseguinte, nesta altura, pela união de cento e sessenta 


famílias, vocês podem tornar-se messias da família, que se podem estabelecer na terra, indemnizando a 


falha de Jesus, e estabelecer a história de verdadeiros pais não caídos.  Somente quando tiverem 


concluído isto, pode o registo ter lugar.  Quando isso acontecer, podem registar-se na nação de Deus e 


essa nação pode tornar-se vossa.  Serão incluídos no registo de famílias dessa nação.  Eu realizei esta 


tarefa, no meio de perseguição de todos os lados, mas vocês podem levar a cabo o mesmo trabalho e 


reunir cento e sessenta famílias, não no meio de perseguição, mas recebendo boas vindas.  Deste modo, 


recebendo as boas vindas de cento e sessenta famílias, podem restaurar por indemnização, o que eu 


consegui em cento e sessenta nações, no meio de oposição.  (266-182, 25.12.1994) 


 


Visto que entrámos na era da realeza, estou enviando messias para um grande número de nações, 


designadamente cento e sessenta, em nome de Deus.  Ele levou a cabo o trabalho de salvação, até agora, 


através de um Messias.  Eu, por outro lado, estabeleci-me na terra nos meus esforços para realizar o 


trabalho de Deus da salvação, e o mundo tornou-se livre de Satanás.  Por isso, posso enviar famílias 


abençoadas, para todo o mundo, para cumprirem a missão de messias tribais.  Se estes messias tribais se 


unissem a todos os messias familiares e se registassem na nação de Deus, o caminho que conduz ao 


mundo seria aberto.  (274-184, 29.10.1995) 


 







Quando as cento e sessenta nações se unirem, o mundo e o cosmos unir-se-ão também, automaticamente.  
Eu completei cento e sessenta nações.  A questão é, como completarão vocês cento e sessenta famílias?  


Como salvarão cento e sessenta famílias, como messias tribais?  Levando isto a cabo, podem então ser 


ligados à realização dos Verdadeiros Pais: a conclusão das cento e sessenta nações.  Então, podem 


registar-se.  Se a vossa família fosse restaurada deste modo, com base nas cento e sessenta famílias, a 


nação também seria restaurada, resultando na restauração das cento e sessenta nações, todas ao mesmo 


tempo.  Por conseguinte, precisamos de messias tribais.  (267-110, 3.1.1995) 


 


Através da Queda de Adão e Eva, não só a família de Adão, mas também todo o seu clã, foram perdidos. 


Em sete gerações, a fundação para o Reino do Céu na terra, teria sido completada, com base no clã de 


Adão, mas estas sete gerações falharam em herdar a linhagem de Deus.  Alguns milhares de famílias 


teriam resultado de sete gerações.  O indivíduo simboliza a formação, a família, o crescimento, e a tribo, 


o aperfeiçoamento.  Todos pertencem à mesma categoria.  Mesmo que vocês tentassem, não podiam 


separá-los.  O processo envolve três fases.  Portanto, vocês não podem viver sozinhos, no caminho da fé.  


Precisam viver para a vossa família e tribo.  A não ser que atravessem a fase da tribo, não podem entrar 


na esfera do mundo, como uma nação.  Todos vocês sabem que não podem entrar na nação mundial, o 


território que é o mundo, sem primeiro organizarem uma tribo, não é verdade?  Só depois de terem 


abençoado pelo menos cento e sessenta famílias, se podem registar no Reino de Deus.  Só mencionar 


estas palavras, não é suficiente.  Precisamos pô-las em prática.  (275-214, 30.12.1995)  


 


Vocês têm de compreender que, se não houvesse messias tribais, seria o mesmo que perder as pernas 


que apoiam o princípio da salvação, através da qual a ressurreição tem lugar.  Os messias tribais não se 


podem registar sem primeiro terem restaurado cento e sessenta famílias.  E o tempo do registo fará 


diferenças de milhares de gerações.  Vocês têm de ter em mente que, mesmo entre os cinco biliões de 


pessoas da população mundial, haverá intervalos de gerações.  Portanto, precisam levar a cabo os 


deveres de messias tribais, com todas as vossas forças.  (265-142, 20.11.1994) 


 


Aqueles que se registam com base nos Verdadeiros Pais, tornar-se-ão os antepassados, no futuro.  Eles 


tornar-se-ão os antepassados do próximo mundo, e tribos serão organizadas com base no clã principal, e 


em todas as outras pessoas de uma linha de família colateral.  No entanto, o registo não é possível sem 


se fazer nada para o merecer.  É necessário completar primeiro cento e sessenta, ou cento e oitenta casais.  


Aqueles que falharam em cumprir isto serão eliminados.  A era na qual vocês podiam dar ênfase à vossa 


posição, como um dos trinta e seis casais, ou qualquer coisa do tipo, já passou.  Estamos agora a viver na 


era da igualização, e a única questão nesta era consiste em saber qual será a primeira pessoa a cumprir 


essa responsabilidade.  (286-247, 11.8.1997) 


 


A perfeição individual consiste em aperfeiçoar o amor, vida, linhagem, e consciência verdadeiros e 


absolutos.  Depois de conseguir isto, podemos então continuar a restaurar a família perdida, devido à 


Queda, e estabelecermo-nos.  Como os Verdadeiros Pais se estabeleceram, vocês precisam também 


seguir os seus passos, pelo cumprimento da vossa missão, como messias tribais, unindo cento e sessenta 


casais, e tomando posse de cento e sessenta nações.   


Desse modo, poderão viajar livremente entre o Reino de Deus no Céu e na terra.  Isto é algo que tem de 


ser herdado a todo o custo, e, por isso, é inevitável.  Somente pelo cumprimento desta tarefa, vocês 


podem ser registados, e só depois de se terem registado, podem vir a possuir o Reino do Céu na terra e 


no mundo espiritual.  Só depois de se terem registado, podem reivindicá-lo como a vossa nação, o vosso 


reino.  (268-88, 5.3.1995) 


 


Quando vocês se registam, a ordem pela qual se registam determinará quem serão os antepassados.  Sim, 


os antepassados serão determinados, de acordo com a primeira pessoa que se torna um messias tribal e 







se regista.  Jesus tentou registar os seus cento e vinte discípulos, mas falhou em consegui-lo; mas na era 
da Segunda Vinda, vocês precisam registar-se, com base nos cento e sessenta, ou cento e oitenta casais.  


Foi decidido que seriam cento e sessenta casais, porque toda a gente queria cento e sessenta, não cento e 


oitenta.  O número seis é o número de Satanás, e por isso, vocês precisam aperfeiçoá-lo no mundo 


satânico.  O número quatro é o número ideal.  Por consequência, quatro vezes o número quatro, 


simboliza o todo.  (252-83, 7.1.1994)  


 


O assunto em questão consiste em saber como vocês podem cumprir cento e sessenta casais.  Essa é a 


missão de um messias tribal.  Deste modo, pela união dos cento e sessenta casais, com base na vossa 


família, vocês podem então ligar-se às cento e sessenta nações.  É desse modo que podem aperfeiçoar a 


família de Adão, que tinha sido perdida.  Então, precisam absolutamente dos cento e sessenta casais, ou 


não?  Porque precisam deles?  Para que possam herdar tudo o que foi conquistado por Deus e pelos 


Verdadeiros Pais.  A palavra herdar significa ter libertado tudo, e assemelhar-se a Deus. 


Então, compreendem finalmente quão importantes são os messias tribais?  Sem eles, vocês não me 


podem seguir.  Isso significa que não podem entrar no Reino do Céu, e que não podem libertar o mundo 


satânico.  Por isso, precisam cumprir a missão de messias tribais, não importa quantas tribulações 


encontrem no vosso caminho.  Somente pelo cumprimento da missão, poderão entrar no Reino do Céu, e 


registar-se.  (268-85, 5.3.1995)  


 


Vocês precisam cumprir cento e sessenta casais para ligá-los ao mundo.  Jacob teve doze famílias, 


Moisés, setenta e dois anciãos, Jesus, cento e vinte discípulos, e o Senhor, na Sua Segunda Vinda, 


precisa de cento e sessenta discípulos chefes.  Isso significa que eles são os chefes de todos os discípulos.  


Jesus chamou discípulos aos seus seguidores.  A designação “discípulo chefe” está a ser usada por mim, 


pela primeira vez.  Ninguém mais sabe acerca disto.   


Uma vez que o Japão é a nação na posição de Eva, eu ensinei-lhe todos os segredos que sei.  Eu ensinei-


vos coisas que, mesmo Coreanos, e aqueles na posição de chefia, nunca ouviram antes.  Então, se vocês 


não cumprirem a vossa responsabilidade, será um assunto sério.  Se falharem em libertar cento e 


sessenta famílias, não poderão herdar os domínios vitoriosos do primeiro, segundo e terceiro Adão.  Se 


só realizarem o domínio do primeiro Adão, não poderão estabelecer uma ligação com o segundo ou 


terceiro Adão.  Todavia o Senhor, na sua Segunda Vinda, cumpriu as missões do primeiro, segundo e 


terceiro Adão, e tornou possível que vocês fossem enxertados, desde que tivessem estabelecido a 


fundação de formação, o domínio do primeiro Adão.  (265-127, 20.11.1994)   


 


Nos passados quarenta anos, eu estabeleci missões em cento e sessenta nações, no meio de perseguição.  


Agora, famílias abençoadas, os membros da Igreja da Unificação, precisam tornar-se messias tribais, e 


reunir cento e sessenta casais.  Esta confederação será como um cristal.  Embora eu tenha sido 


perseguido nos meus esforços, entrámos agora numa era em que os membros da Igreja da Unificação 


podem salvar os seus clãs, não recebendo perseguição, mas as boas vindas.  Aqueles que dizem que não 


podem cumprir isto, não merecem ser nossos membros.  Desde que cento e sessenta casais recebam a 


Bênção devido aos vossos esforços, vocês obterão o direito de registo na nação.  Cumprindo isto, 


poderão entrar em segurança na terra abençoada de Canaã, e receber a posição na qual podem servir a 


vossa nação.  (252-288, 1.1.1994)  


 


Se o mundo tivesse ouvido as minhas palavras, um mundo de paz, o Reino do Céu teria sido 


estabelecido na terra, em mil novecentos e cinquenta e dois.  Então, os messias tribais de que vos estou a 


falar agora teriam sido enviados a todo o mundo.  Como há oitocentos milhões de cristãos no mundo, 


oitocentos milhões de pessoas teriam vindo para o meu lado, e messias tribais teriam emergido de 


cidades de todos os tipos, com três gerações de cada família, todas desempenhando a missão de messias 


tribais.  Se isto tivesse tido lugar, o mundo satânico teria acabado completamente.  Então, uma 







constituição que guiaria o modo como o mundo do futuro seria governado teria sido formada e seguida.  
Por isso, eu ainda não vos ensinei em detalhe a direcção que deviam seguir, com base na vossa família.  


Uma coisa de que vocês se têm de lembrar é que a era do grande êxodo está a aproximar-se.  As famílias 


que seguiram as minhas palavras, se tornaram messias tribais, e abençoaram cento e sessenta famílias, 


são elegíveis para o registo.  Eu determinarei, então, os antepassados, quem será a primeira geração, a 


segunda, a terceira e a quarta.  Uma vez que os antepassados sejam estabelecidos, a dignidade real pode 


ser estabelecida.  Por conseguinte, precisamos organizar o governo da família real.  (273-46, 


21.10.1995)   


 


Pessoas sem realizações relacionadas com amor não podem ser usadas por Deus.  Toda a gente tem de 


ter, em seu nome, qualquer coisa realizada com base no amor.  Por conseguinte, vocês só podem entrar 


no Reino do Céu quando tiverem os clãs de trinta e seis casais, setenta e dois, e cento e vinte.  Sem eles, 


não se podem registar.  Não é desse modo que o Princípio Divino opera?  É, ou não?  Os trinta e seis 


casais estão orgulhosos do facto de ocuparem a posição de anciãos, mas vocês pensam que receberam 


esta posição para nada?  É realmente uma posição terrível.  Nunca se sabe qual destes casais Satanás 


dominará e atacará.  (303-166, 29.10.1995)  


  


2.3. Formação dos grupos e genealogia da nação celestial 


 


Quando tivermos restaurado a nação, todos vocês têm de se registar.  Sabem o que é o registo?  É o 


assentamento do registo tribal.  No futuro, quando o registo na nação da Igreja da Unificação tiver lugar, 


o registo tribal tem de ser organizado.  Na organização do registo tribal, tudo o que vocês possuem tem 


de ser devolvido a Deus.  Quer se trate de muitas ou poucas coisas, tudo da vossa vida, tudo o que 


representa as vidas que vocês levaram, tem de ser oferecido à nação. 


Vocês sabem porque é que, hoje em dia, os impostos são tão elevados?  Porque o governo toma tudo 


para si.  Os impostos podem atingir os noventa e oito por cento.  A razão para isto é que o tempo se 


aproxima no qual vocês precisam oferecer tudo à nação.  É nesta situação que o mundo se encontra nesta 


altura.  Esta tendência está a ser seguida inconscientemente.  Logo que este tempo chegar, e o mundo se 


unir pela herança da tradição da Bênção, tudo no mundo tem de ser devolvido a Deus.  (101-289, 


7.11.1978) 


 


No futuro, vocês serão registados no Reino do Céu.  Os vossos nomes têm de ser entrados no registo de 


família, e, para que isso aconteça, tem de haver primeiro uma nação.  Se não houver nação, não há lugar 


onde possam ser registados.  Por consequência, têm de compreender quão importante a nação é.  


Somente quando tivermos restaurado uma nação, poderá Deus cumprir os Seus desejos nessa nação, e 


ser estabelecida a fundação sobre a qual poderemos finalmente ir para além da esfera de perseguição, 


que é o mundo satânico.  Por conseguinte, não importa aquilo que estiverem a fazer, quer estejam a 


comer ou a fazer outra coisa qualquer, vocês têm de ter sempre presentes na vossa mente os 


pensamentos do reino.  (54-228, 24.3.1972)  


 


O registo de família tem de ser mudado.  Tem de ser feito de novo.  Os registos de família no mundo 


satânico serão todos destruídos, porque pertencem ao domínio do inferno.  Por conseguinte, vocês 


precisam ser registados de novo no registo de famílias do Reino de Deus.  Precisam ter uma clara 


compreensão disto, hoje, e daqui em diante, preparar-se para entrar em acção e trabalhar duramente, 


para espalhar esta verdade àqueles que vos rodeiam.  Qualquer pessoa na posição de chefia precisa dar 


tudo o que tem, e em seguida, esquecer-se que deu.  (251-273, 31.10.1993)  


 


O registo tem lugar quando um novo registo de família para o Reino de Deus, é estabelecido.  A era do 


registo chegará quando as cento e sessenta famílias estiverem completamente unidas, com base nas 







cento e sessenta nações.  Será muito semelhante ao tempo presente, em que se precisa fazer um registo 
de nascimento, quando alguém nasce, um registo de casamento, quando alguém se casa, e um registo de 


morte, quando alguém morre.  Com o estabelecimento da nação, leis básicas têm de ser decretadas que 


possam regulamentar um sistema, no que respeita a práticas tais como registos de família, com base na 


constituição, e governá-lo.  Para se tornarem elegíveis para o registo nessa nação, as cento e sessenta 


famílias têm de unir-se completamente com vocês, com base em Deus.   


Na altura do registo, vocês não serão aceites se não falarem a língua da nação escolhida.  A não ser que 


a vossa língua, cultura, e o ambiente em que vivem, demonstrem que herdaram completamente a esfera 


de cultura dos Verdadeiros Pais, perderão o direito de entrar no Reino do Céu.  (276-216, 24.2.1996) 


 


Vocês precisam obedecer às leis do Reino de Deus, e aprender a respeitar as leis do palácio do Reino de 


Deus.  De agora em diante, precisamos fazer preparativos para o dia em que a Coreia do Sul e a Coreia 


do Norte forem reunidas.  Vocês ainda têm muito treino a fazer.  Nesse dia, nem toda a gente entrará.  


Quando esse dia chegar, a entrada na nação será muito mais difícil que formar-se numa escola superior, 


obter um doutoramento ou tornar-se um professor universitário.  Vocês precisarão compilar a história de 


todos os membros do vosso clã, na vossa geração, para ver se estão qualificados.  Tanto o mundo 


espiritual como o mundo físico os julgarão, e seleccionarão os poucos que satisfazem o padrão.   


Com isto em mente, vocês diriam que passaram, ou falharam, em seguir as minhas instruções, durante os 


últimos quarenta e cinco anos?  A condição de julgamento será a percentagem das coisas que vocês 


fizeram que satisfazem o critério.  Isto não é uma ameaça.  Esperem e verão.  Eu só dou ordens depois 


de as ter praticado eu próprio e cumprido, e assim, todas se encontram escritas no Reino de Deus, como 


o primeiro artigo de direcções, isto é, em termos legais.  Perguntas e respostas virão todas delas.  (210-


370, 27.12.1990) 


 


Uma vez que leis sejam decretadas e tornadas públicas, como a constituição, se vocês violarem uma 


delas, serão enviados para a cadeia.  Desculpas como, “Eu não sabia disso”, não serão aceites.  Mulheres 


alimentando esses pensamentos na sua mente deviam arrepender-se imediatamente.  Vocês nunca 


deviam viver às escondidas.  Estou a avisá-los.  As mulheres têm mais responsabilidades que os homens.  


Os homens têm tendência a ouvir as mulheres.  Vocês compreendem o que estou a dizer?  (250-344, 


15.10.1993)  


 


Na altura da ocupação japonesa, os coreanos foram forçados a mudar de sobrenome, através da Ordem 


para a Mudança do Nome.  Então, porque seria difícil para vocês mudarem os vossos nomes agora?  A 


mesma coisa aconteceu na altura da ocupação japonesa.  Não é verdade?  Eu sou a pessoa que veio 


mudar os vossos sobrenomes.  Vim para desenraizar os vossos registos de família.  Estão ofendidos por 


causa disso, ou não?  Estou a dizer que desenraizarei o registo de família de escravos, e que registarei os 


vossos nomes nos registos de família de príncipes e princesas.  Assim, quem não gostaria disso?  Se 


vocês não gostarem, podem simplesmente sair.  Pessoas dessas serão arruinadas.  Portanto, vocês não 


têm outra hipótese senão gostar.  (39-111, 10.1.1971) 


 


Um registo celestial de tribo não foi organizado desde o tempo de Adão.  Pela primeira vez na história, o 


tempo em que o registo de família será estabelecido está às portas.  A era do registo da família está a vir!  


Vocês têm de compreender que uma tal era assustadora e incrível está a aproximar-se.  (290-167, 


18.2.1998) 


 


2.4. A era da grande migração racial está a aproximar-se 


 


Depois de vocês se terem registado como messias tribais, se não souberem coreano, não poderão viver 


perto dos Verdadeiros Pais.  Um tal dia virá, num futuro não muito distante.  O registo tem de ser levado 







a efeito internacional e inter-racialmente.  O tempo da grande migração internacional está a aproximar-
se.  Portanto, vocês precisam apressar-se para se tornarem messias nacionais.  Tudo aquilo que eu digo 


se torna verdade neste mundo, como aliás deveria ser. (253-48, 1.1.1994) 


 


No futuro, com base na ordem de registo, a grande migração racial terá lugar.  Então, aqueles que se têm 


oposto à Igreja da Unificação, até agora, terão de fazer as malas e partir.  Stalin desterrou os coreanos da 


ilha Sacalina para os desertos da Ásia Central e deixou-os lá para morrer, porque eles simbolizavam o 


Senhor, na sua Segunda Vinda, mas eles sobreviveram.  A raça coreana é muito perseverante.  Eles 


uniram-se completamente e sobreviveram no deserto.  Agora, do mesmo modo, as pessoas terão de 


deslocar-se.  Naquela altura as pessoas foram forçadas a deslocar-se, mas agora deslocar-se-ão 


voluntariamente.  Como isto está de acordo com o Princípio, mesmo que lhes seja conferida entrada no 


Reino do Céu, pensam que elas podem ir para os melhores lugares?  Evidentemente que não.  Quando o 


Reino do Céu se manifestar na terra, uma grande migração terá lugar.  Pela ordem de registo, as pessoas 


formarão uma fila, começando pela posição perto de mim.  Então, aqueles que se nos opuseram serão 


expulsos da Coreia.  Terão de fazer as malas.  (253-299, 30.1.1994) 


 


As pessoas abençoadas estão numa posição mais afortunada que Jesus, porque casaram.  É por isso que 


a era se aproxima, na qual todas as tribos me darão as boas vindas, sem qualquer oposição.  Então, nada 


será mais fácil que reunir cento e sessenta famílias, como messias tribais.  Vocês não terão quaisquer 


problemas.  Precisam realizar essa missão, e depressa.  Se falharem, serão expulsos.  Quando o tempo 


chegar para toda a gente no mundo formar uma fila para entrar, vocês não estarão presentes.  Então, logo 


que o número de pessoas à espera de se registar atingir quarenta milhões, o resto terá de fazer as malas e 


partir para a América do Sul ou África.  O tempo aproxima-se no qual vocês terão de se deslocar, 


mesmo que detestem fazê-lo.  A era da grande migração está a aproximar-se.  (274-175, 29.10.1995)  


 


Aqueles que estão aqui dirão um dia: “Meu Deus!  Como é que isto me podia acontecer!”  Vocês 


esperem e verão se eles não dirão isto.  Essas mesmas pessoas terão de fazer as malas, e serão enviadas 


para os Mares do Sul.  Mais de dez milhões de membros da Igreja da Unificação, de todo o mundo, 


estão a registar-se para vir aqui.  Estão todos a vir viver aqui.  Aqueles que não sabem acerca disto, terão 


de fazer as malas e partir.  Uma grande migração terá lugar.  Não pode ser evitado; terá lugar.  Visto que 


eu sei que tribulações haverá nessa altura, trouxe-vos aqui para ouvirem estas palavras, por isso prestem 


atenção.  Aqueles que morrerem, sem me ouvir cuidadosamente poderão censurar-me, dizendo: “Porque 


não nos explicou isto claramente?”  Por conseguinte, estou a explicar-vos tudo isto muito claramente, 


para não poder ser acusado.  (283-211, 12.4.1997)  


 


O registo só pode ser levado a cabo quando tivermos uma nação.  Então, vocês poderão fazer registos de 


nascimentos, casamentos e mortes nessa nação.  Embora um número incontável de famílias da Igreja da 


Unificação tenham recebido a Bênção, elas não podem mesmo começar a fazer estes procedimentos, 


nesta altura.  É necessário que vocês compreendam isto: como não temos uma nação, registos têm de ser 


feitos novamente, uma vez que tenhamos estabelecido uma. 


Portanto, uma grande migração terá, então, lugar.  As pessoas do Pólo Norte partirão para o Pólo Sul, e 


vice-versa.  No futuro, as vossas nacionalidades e tribos serão mudadas, de acordo com a ordem dos 


procedimentos.  Um grande êxodo terá lugar.  (278-327, 23.6.1996)   


 


 


 


 


 


 







3. A Cerimónia da Bênção de Unificação para o Registo da Base de Quatro Posições 


 


3.1. A cerimónia da Bênção de Unificação que marca a transição do domínio unificado das três 


eras 


 


As pessoas na terra receberam a Bênção através dos Verdadeiros Pais, enquanto aquelas no mundo 


espiritual receberam a Bênção através de Heung Jin. Estes dois grupos de pessoas, abençoadas 


separadamente pelos pais, no mundos físico, e filhos e filhas, no mundo espiritual, têm de ser unidos 


completamente.  O que o filho conseguiu no mundo espiritual, com base nos seus pais na terra, tem de 


ser transferido para a terra. Deste modo, a fundação para a Bênção conferida pelos pais, nomeadamente, 


a Bênção que tem lugar na terra, e a fundação para a Bênção no mundo espiritual, podem ser ligadas e 


unificadas.  O mundo espiritual, que permanece na posição do arcanjo, precisa ser aperfeiçoado. Tem de 


se alinhar com o padrão da Bênção, e em vez de os pais abençoarem os seus filhos e filhas na terra, 


Heung Jin precisa descer à terra, e estabelecer a condição que o pai e o filho se uniram completamente. 


Precisa ser reconhecido que as realizações dos Verdadeiros Pais foram conseguidas juntamente com 


Heung Jin.  (332-287, 24.9.2000)  


 


A era em que um homem de oitenta anos viaja à volta do mundo para abençoar pessoas passará em 


breve.  Em vez disso, uma nova era começará, em que vocês, realizarão a cerimónia da Bênção em nome 


dos Verdadeiros Pais, juntamente com Heung Jin, também realizando a Bênção no mundo espiritual, em 


nome dos Verdadeiros Pais.    Para este fim, eu conferi ao meu filho Heung Jin, no mundo espiritual, a 


autoridade para realizar a Bênção, na posição do pai no mundo físico.  Além disso, a Bênção no mundo 


espiritual foi instituída de tal modo, que eu lá posso ir, em qualquer altura, para também conduzir a 


Bênção.  Isto significa que as Bênçãos levadas a efeito em ambos os mundos, têm igual valor, e estão ao 


mesmo nível, quer sejam realizadas por mim, neste mundo, juntamente com o meu filho, ou conduzidas 


por mim, no mundo espiritual, com a assistência do meu filho.  Por consequência, é necessário 


compreender que eu conferi ao meu filho a autoridade para realizar a Bênção, de modo a salientar o 


facto que as Bênçãos realizadas nos dois mundos, têm a mesma base e podem ser unificadas.  (332-287, 


24.9.2000)  


 


Quando eu for para o mundo espiritual, estarei na posição do irmão mais velho, e o meu filho, na 


posição do irmão mais novo.  Por conseguinte, o Pai Celestial do pai é também o Pai Celestial do filho.  


Na presença de Deus, toda a gente é um filho.  Deste ponto de vista, todos são filhos de Deus, mas como 


o pai nasceu antes do filho, ele pode assumir a posição do irmão mais velho, ao nível horizontal.   


Por isso, os Verdadeiros Pais aperfeiçoaram a posição dos pais, para poderem então aperfeiçoar a 


posição do filho, conferindo nele e unificando o que tem o mesmo valor tanto no mundo físico como no 


mundo espiritual.  Por intermédio desta declaração, na presença de Heung Jin, o filho mais velho do 


mundo espiritual, e das famílias abençoadas, entraremos na era em que os Verdadeiros Pais já não 


precisam levar a cabo a Bênção; em sua vez, e em nome deles, Heung Jin conduzi-la-á, ou, se ele não 


estiver disponível, Hyun Jin.  (332-289, 24.9.2000)  


 


Os filhos e filhas, as famílias abençoadas que são a terceira geração, não podem, em nenhumas 


circunstâncias, cair depois de terem recebido a Bênção.  O que aconteceria, se eles caíssem, é que a era 


de justiça na qual os Verdadeiros Pais podem salvar o mundo, passaria.  A linhagem dos maridos e 


mulheres que herdaram a dignidade real, representando os antepassados das Três Eras em que a 


linhagem foi completamente convertida, e por isso eles próprios podem conduzir a Bênção, nunca pode 


ser profanada em milhares e dezenas de milhares de anos.  A linhagem profanada não pode continuar.  


Vocês têm de conservar a vossa castidade.  Isto é um assunto muito sério.   







Já não poderão pedir perdão, dizendo: “Por favor perdoem-nos no nome de Verdadeiros Pais.”  Não 
haverá outra alternativa para vocês serem salvos, senão pelo sacrifício dos vossos próprios antepassados, 


e os vossos amados irmãos e irmãs.  Como essa linhagem não é pura, precisa ser completamente 


destruída.  Uma linhagem pura tem de ser transmitida.  Isto é muito sério.  (332-291, 24.9.2000)  


 


Quero avisá-los que as famílias abençoadas da terceira geração não podem, em nenhumas circunstâncias, 


tornar-se famílias que passam pelo sofrimento amargo da Queda.  (332-294, 24.9.2000)  


 


As mulheres que participam no Seminário Especial de Registo, são então registadas, e podem, por isso, 


tomar responsabilidade pelos seus filhos e filhas.  Em seguida, a mãe devia unir-se completamente com 


os seus filhos e filhas, e fazer com que o pai faça penitência completa pelos seus pecados, estabelecendo 


então, desse modo, a posição de pais não caídos.  Assim, o marido e mulher deviam seguir os passos dos 


Verdadeiros Pais; dedicar tudo no cosmos com alegria, incluindo eles próprios, os seus filhos e filhas, 


toda a criação, as Eras dos Testamentos Antigo, Novo e Completo; e servir a Deus no Seu trono.   


O lugar onde vocês herdam o poder actual do amor é exactamente o ponto de começo da vossa terra 


natal, e da sua restauração.  Daqui em diante, tudo o que é desejado pela história providencial, mas ainda 


não foi conseguido pelas famílias abençoadas, devia ser indemnizado, para que possamos assumir 


responsabilidade pela era caótica da reunificação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. 


Nesta tarefa solene de restaurar, com as nossas próprias mãos, a nossa terra pátria e a nossa terra natal, 


vocês são as mães e os filhos e filhas dos soldados na linha de frente. Por isso, vocês têm de 


compreender que lhes foi dada a ordem de marchar em frente no caminho da vitória, passo a passo, para 


a perfeição deste caminho, trabalhando em conjunto com os céus e a terra.  Os Pais do Céu e Terra 


desejam e oram que vocês sejam os soldados que, como a primeira geração, segunda geração ou terceira 


geração, não deixem uma mancha indelével na reputação e tradições do Céu, mas, pelo contrário, se 


tornem famílias orgulhosas, que não tenham vergonha de mostrar a vossa face perante os vossos 


antepassados no mundo espiritual.  Também oramos a Deus que todos os membros, incluindo Heung Jin 


e Hyun Jin, se tornem vitoriosos príncipes e princesas do Céu e terra, cumprindo o objectivo de 


aperfeiçoar e concluir o ideal absoluto! Ámen!  (332-298, 24.9.2000) 


 


Eu proclamo a herança das vitórias dos Verdadeiros Pais ao mundo físico, como as tradições de vitória e 


ideal unificado, com base em Heung Jin, o representante da dignidade do filho mais velho no mundo 


espiritual.  Portanto, todos os seres no cosmos deviam, com gratidão, prometer lealdade e devoção à 


nação eterna e imutável de amor, e ao Reino do Céu de amor na terra e no Céu; e cumprir os deveres de 


filhos e filhas de piedade filial, patriotas, mulheres castas, santos e sábios!  Isto prometemos!  Ámen!  


Isto prometemos!  Ámen!  Isto prometemos!  Ámen!   (332-302, 24.9.2000) 


 


3.2. O registo da Base de Quatro Posições 


 


Vocês não se podem registar, a não ser que tenham uma fundação de família.  Os Verdadeiros Pais são a 


família do mundo, representando a fundação da Bênção com base na família, e por isso, vocês têm de ter 


em mente que não há outro modo de registo, senão através da formação de uma relação com eles.  Por 


outras palavras, precisam fazer um registo de nascimento para a família.  Neste lugar, onde começam o 


ambiente de paz e o domínio unificado da Vontade de Deus, o facto de vocês serem registados por 


família, indica que a própria nação pode ser restaurada instantaneamente.  (269-55, 7.4.1995) 


 


Como tudo foi registado no nome de Satanás, devido à Queda da família de Adão e Eva, desta vez, as 


vossas nações e tudo no mundo, precisa ser devolvido a Deus e registado no Seu nome, com base na 


vossa família.  Este é o processo do Princípio.  A Queda ocorreu com base na família.  Por consequência, 


precisa ser indemnizada.  Como este princípio está em operação, se houvesse um presidente deste 







mundo, a sua nação devia ser oferecida a Deus, para ser registada.  No dia do registo, a nação inteira 
seria salva.  (184-96, 20.12.1988) 


 


Vocês precisam registar-se com base na família.  Ainda não se registaram, não é verdade?  Um dia 


verdadeiramente terrível aproximar-se-á em breve.  Não vou entrar em detalhes acerca disso.  Se alguém 


não estiver de acordo com o critério para o registo, essa pessoa será excluída.  Isso está de acordo com 


as regras do Princípio.  (28-333, 11.2.1970) 


 


Vocês precisam amar a Deus, como amam aos Verdadeiros Pais, e precisam amar os vossos irmãos e 


irmãs, como amam a Deus e aos Verdadeiros Pais.  A pessoa que ama toda a gente no mundo, como ama 


a sua família e irmãos e irmãs, está qualificada para se tornar um cidadão do Reino do Céu.  Por outras 


palavras, é elegível para o registo.  (190-122, 18.6.1989) 


 


A maré alta ocorre muito depressa.  Vocês não podem imaginar quão depressa.  Contudo, logo que a 


água entra e atinge o seu nível mais elevado, o movimento de trocas da água que entra e sai tem lugar 


em menos de um minuto.  Neste tempo de privilégios, demora menos de um minuto para toda a gente 


permanecer na mesma posição.  Por conseguinte, os jovens entusiastas da Igreja da Unificação podem 


ser abençoados juntamente com pessoas do mundo satânico, e a população mundial de cinco biliões de 


pessoas pode ser unida de um dia para o outro.  Deste modo, dezenas de milhares de famílias seriam 


ligadas horizontalmente, através da Bênção.  Então, a nação de Deus será estabelecida.  Ao estabelecer a 


nação, essas famílias emergirão como os antepassados.  (253-299, 30.1.1994) 


 


No futuro, quando vocês receberem a Bênção, precisam tomar responsabilidade pelo vosso clã.  Mesmo 


que os vossos parentes sejam pressionados para receber a Bênção, à força, mesmo assim receberão um 


bilhete, para entrar no Reino do Céu.  (283-295, 13.4.1997) 


 


3.3. Instruções dos Verdadeiros Pais a Famílias Registadas 


 


a) Defesa inabalável da linhagem pura 


b) Estabelecimento do coração imutável 


c) Educação dos filhos praticando verdadeiro amor 


d) Abolição das barreiras nacionais e casamento entre pessoas de nacionalidades diferentes 


e) Restauração da terra pátria e estabelecimento do Reino do Céu 


f) Memorização de Hoon Dok Gyeong e do Princípio Divino  


g) Cumprimento da Promessa da Família 


h) Prática da vida em união completa com Deus  (333-233, 26.9.2000) 


 


3.4. A mobilização das mulheres abençoadas e a restauração da nossa terra pátria   
 


O tempo chegou no qual a família precisa tomar responsabilidade.  Só depois disto acontecer pode o 


registo começar.  Por conseguinte, aqueles que não enviaram as suas mulheres estarão implicados.  E 


uma vez que estejam implicados, não há nada a fazer, mesmo que venham até mim a chorar.  Nem 


mesmo eu posso fazer algo acerca disso.  (37-264, 27.12.1970) 


 


Agora o tempo chegou para registar todos os membros dos vossos clãs.  Se vocês não tomarem parte na 


mobilização, não se poderão registar.  Como este é o caso, deviam vocês, famílias abençoadas, participar 


na mobilização, ou não?  E os casais previamente casados?  Eles podem tomar parte se quiserem, mas 


não é obrigatório.  E se outros, para além das famílias abençoadas, quiserem ser mobilizados podem 







fazê-lo, mas se não quiserem, também está bem.  Porém, toda a gente quererá tomar parte.  Um tal 
tempo chegou.  (164-292, 17.5.1987) 


 


O filho mais velho devia herdar as Bênçãos do Senhor, na Sua Segunda Vinda, através da mãe; devia 


herdar a tradição da mãe e do pai e representá-los; e o segundo filho herda tudo isto e mesmo a tradição 


do primeiro filho.   


Portanto, a mãe devia ser completamente obediente às ordens do pai, o filho mais velho devia ser 


completamente obediente às ordens da mãe, e os irmãos e irmãs mais novos deviam ser completamente 


obedientes às ordens do filho mais velho.  Devia ser assim.  Por consequência, está escrito no Princípio, 


em palavras suficientemente simples, que qualquer família que não cumpra o que se descreve acima, não 


pode servir a Deus.  (283-56, 8.4.1997) 


 


Como eu conheço muito bem o coração de Deus, uma única palavra de qualquer pessoa, recomeçará a 


torrente de lágrimas dos meus olhos.  Deus, que devia governar todo o universo e todas as nações nele, 


teve o Seu ideal destruído.  Esse ideal consistia em tornar-se o soberano de todos os soberanos, e reinar 


sobre todas as pessoas no mundo, na relação pai/filho, com a autoridade e poder do rei de todas as eras.  


O facto de esse ideal ter sido destruído, é verdadeiramente mortificador.  Neste momento, o dia de glória 


no qual nos ergueremos para derrotar todos as forças más do mundo, e restaurar a soberania ansiada por 


Deus, está à vista.  (164-216, 16.5.1987) 


 


O dia de esperança, no qual poderemos viver com Deus, num estado independente, será o tempo mais 


precioso na terra, o qual não poderá ser trocado por nada.  Entre todos os que passaram para o mundo 


espiritual, não existe uma única pessoa que tenha vivido numa nação em que Deus fosse o Soberano. Sei 


isto.  Embora eu tenha feito passar os membros da Igreja da Unificação por muitas tribulações, vocês 


compreendem que prestígio é ter a natureza humana original, viver em dignidade, como cidadãos em 


frente do soberano, na nação providencial restaurada? 


Este é o padrão pelo qual eu tenho vivido durante toda a minha vida.  Embora tenha causado 


dificuldades a muitas pessoas, fi-lo na minha luta pelo dia de glória, no qual possamos dedicar de alma e 


coração tudo nas nossas vidas, ao serviço de Deus, o rei da nação na qual seremos os cidadãos.  (164-


216, 16.5.1987) 


 


A terra pátria que precisamos reivindicar não é uma nação actual na terra, com uma certa história e 


tradições.  É completamente diferente, em essência, dessas outras nações.   Para podermos herdar uma 


tal nação, que existe a um nível completamente diferente das outras, precisamos tornar-nos cidadãos 


com a apropriada ideologia dominante.  E essa ideologia dominante, se existe, devia estar de acordo com 


a ideologia do Criador absoluto. 


A nação desejada pelo Ser Absoluto, devia ser aquela na qual os cidadãos se deviam unir com base na 


soberania da nação.  Por conseguinte, a nação devia ser moldada com base em tal cidadania.  Essa nação 


não pôde ser estabelecida, porque vocês não se qualificaram como as pessoas que a pudessem manter.  


(49-93, 9.10.1971) 


 


Neste mundo em que vivemos, quão numerosas são as terras pátrias?  Não é verdade que os coreanos 


chamam à República da Coreia a sua terra pátria?  O povo da Coreia do Norte reivindica-a como a sua 


terra pátria, governada por Kim Il Sung.  Os Japoneses chamam ao Japão a sua terra pátria, não é 


verdade?  Os chineses chamam terra pátria à China.  As inúmeras raças no mundo, que têm as suas 


raízes numa certa nação ou povo, e derivaram deles, reivindicam como sua terra pátria essa nação ou 


lugar dos seus antepassados.  Todavia, originalmente, não devia haver no mundo centenas e milhares de 


terras pátrias.  Só há uma terra pátria original e portanto só devia haver uma terra pátria.  (241-291, 


1.1.1993) 







 
A nossa terra pátria é unicamente uma nação.  Estamos a tentar encontrar o caminho de regresso à terra 


natal localizada nessa precisa nação.  Presentemente, não há nenhuma nação que se possa considerar 


como a terra pátria, no nome de Deus, a terra natal onde Ele pode residir connosco.  Essa terra natal não 


pode ser Moscovo ou Washington.  Não existe um tal lugar.  Portanto, estou a dizer que devíamos 


procurar esse tesouro, isto é, estabelecer a nossa terra pátria e terra natal.  (102-260, 14.1.1979) 


 


Mesmo quando eu estava deitado, tinha sempre em mente o pensamento da terra pátria de Deus.  Uma 


vez que esta casa não está localizada na nação de Deus, eu não tenho afeição especial por ela.  Só estou 


a ligado a este lugar, onde estou a ter os meus filhos e a conduzir a minha vida, porque não tenho outra 


alternativa.  Quanto ansiariam Deus e os espíritos no outro mundo, pela unificação da terra pátria!  


Quanto ansiariam por ela!  Não desejariam nos seus corações: “Embora eu esteja no inferno, embora 


esteja na parte mais baixa do mundo espiritual, oxalá a nossa terra pátria seja estabelecida em breve…”?  


Somente quando a terra pátria for manifestada na terra, eles serão libertados.  Por consequência, devia 


ser-lhes concedida uma amnistia.  Tal é o trabalho que realizei durante o meu tempo na prisão.  Eu tinha 


os portões completamente abertos.  Construí uma auto-estrada, tanto no mundo espiritual como no 


mundo físico.  Desejo e oro: “Todo o mundo espiritual devia voltar-se para a mesma direcção em que os 


Verdadeiros Pais caminham, e marchar em frente para essa nação!” 


O mundo espiritual está a orar pelo mundo físico, encorajando os Verdadeiros Pais no seu trabalho.  Não 


é isso o que Deus deseja?  “Verdadeiros Pais na terra, por favor lutem com bravura e sejam vitoriosos; e 


aliviem o mundo espiritual do seu sofrimento e lamentação!”  Vocês deviam sentir vergonha do facto de 


não terem nascido nem crescido na nação de Deus, mas, pelo contrário, terem vivido até agora, neste 


mundo satânico.  (164-218, 16.5.1987) 


 


4. A Era do Registo e as Nossas Responsabilidades 


 


4.1. O Registo vem da graça dos Verdadeiros Pais 


 


A humanidade de hoje herdou a linhagem de Satanás.  Por esta razão, precisa arrepender-se.  É uma 


desgraça, devido à qual não podemos mostrar as nossas faces perante o Grande Dono do universo.  Os 


seres humanos são filhos infames que não podem chamar por Deus, e em vez disso, precisam esconder-


se por detrás de rochas, para evitar que Ele veja mesmo as suas costas.  Herdaram o sangue do inimigo 


do amor.  São dignos de piedade, rastejando sobre o seu estômago, com lágrimas nos olhos e o nariz a 


correr, e mesmo quando perdem a vida, têm de ser capazes de admitir: “Mereço ser punido”  Têm de se 


encontrar a si próprios e ser capazes de gritar de gratidão, do fundo do seu coração, ainda que enfrentem 


a morte.  São seres dignos de dó, que são ignorantes do facto que caíram num fosso de ressentimento 


eterno, onde não existe amor.  Vim a compreender que as questões fundamentais da vida humana não 


podem ser resolvidas sem compreender os problemas manifestados através da história, a verdadeira 


natureza do universo e o sofrimento de Deus.  Vocês não sabem por quantos infortúnios eu tive de 


passar para encontrar este caminho, desconhecido por toda a gente.  Não podem mesmo começar a 


imaginar o sofrimento por que passei na minha juventude, tacteando às cegas, na escuridão, à procura de 


respostas.  Contudo, triunfei finalmente, e estabeleci uma organização que pode realizar esta tarefa, não 


somente em palavras, mas também em acções, e agora a fundação mundial dá testemunho disso.  A era 


aproxima-se, na qual qualquer pessoa que venha a correr para nós, segure com firmeza a bandeira e 


comece uma nova vida, pode entrar no Reino de Deus.  (209-292, 30.11.1990) 


 


Reflictam sobre quanto vocês se arrastaram, produzindo um fedor, conspurcando a Igreja da Unificação, 


e transformando-a num palco para Satanás actuar.  Depois de considerarem tudo isto, não ousariam 


sentar-se com orgulho perante Deus e mim.  Digam-me vocês próprios, ousariam fazê-lo?  Aqueles que 







estão no domínio original do amor e linhagem de Deus, onde podem libertar e herdar a dignidade real do 
filho mais velho, poderão sentar-se com orgulho perante Deus e mim, mas podem vocês pretender ser 


uma dessas pessoas?  São como troncos ocos, prontos a cair em qualquer altura, e contudo, são pessoas 


como vocês que andam por aí, de modo empertigado, a vangloriar-se.  Deviam ter consciência disto.  


(206-255, 14.10.1990)    


 


Que direitos pretendem vocês ter, quando tudo o que vejo entre vocês, são pessoas que não prestam para 


nada?  Podem vocês pretender ter o direito de receber a Bênção?  Vocês estão sentados aí à espera de 


receber a Bênção, mas que cumpriram durante os anos que têm estado na Igreja da Unificação?  A 


Bênção não é algo que se possa receber sem fazer nada, senão sentar-se e esperar.  Ela só pode ser 


realizada depois de os antepassados terem trabalhado incansavelmente durante dezenas de milhares de 


anos; depois de os descendentes terem vindo exprimir a sua gratidão, milhões de vezes, com palavras 


solenes; e todas as pessoas nos Céus e terra se terem reunido, em reverência, para louvar esse dia de 


glória.  Na verdade, isto parece ser algo dentro das vossas possibilidades?  (30-224, 23.3.1970)  


 


Esperem e verão se as minhas palavras são verdadeiras ou falsas.  Se quiserem descobrir se aquilo que 


eu disse é verdade, ou tudo mentira, caiam mortos imediatamente, e vejam por vós próprios.  Vocês 


deviam compreender que tudo aquilo que vos ensinei está de acordo com a razão de ser do próximo 


mundo, e seguir estes ensinamentos.  A todo o custo, este é um caminho que precisam trilhar.  A não ser 


que sigam os meus ensinamentos, não podem ultrapassar o cume.  Não há outro guia. 


Portanto Deus está a ensinar este mundo miserável de hoje, através de uma pessoa como eu, o caminho 


que o Cristianismo, e o mundo livre e democrático deviam seguir.  É daqui que deriva a lógica de 


Verdadeiros Pais, tanto em nome como em realidade.  (209-227, 29.11.1990)   


 


As palavras, “Assemelhem-se a mim,” são uma Bênção ou uma maldição?  Estas palavras implicam que 


eu transmitirei a vocês todas as Bênçãos que preparei.  Depois de eu ter subido um alto monte, com base 


nos meus triunfos vocês deviam imitar-me.  Então, estabelecerão a mesma relação vertical com Deus.  


(199-188, 16.2.1990)  


 


Todos vocês deviam praticar amor e obediência absolutos.  As famílias no Jardim do Éden não têm nada 


em seu nome.  Quando elas se tornam verdadeiros filhos e filhas, permanecendo em união com Deus e o 


Seu amor absoluto e linhagem, tudo no universo inteiro lhes pertencerá.  Logo que vocês se unam 


completamente, com base no amor, tudo vos pertencerá.  (300-303, 1.4.1999) 


 


4.2. O estabelecimento da tradição de famílias abençoadas 


 


Esta é a era para organizar a família real do Reino de Deus.  O dia aproxima-se, no qual todas as pessoas 


que não prestam para nada serão empurradas com uma escavadora.  Uma vez que vocês comecem a 


contactar as pessoas, com base no Princípio e tudo o mais que vos ensinei, não haverá uma única pessoa 


na Coreia que se possa opor às nossas tradições, tal como vocês não se deviam opor às tradições da 


Igreja da Unificação.  Tais pessoas têm de ser arrancadas pelas raízes.  Isto deve ser executado sem 


qualquer hesitação.  Vocês devem ter a coragem necessária para estabelecer as tradições do Reino do 


Céu.  Olhem para mim.  Olhem para os meus olhos.  Vejam como falo sem hesitação.  Sou uma pessoa 


muito assertiva.  Se vocês cometerem erros, não vos perdoarei.  Tomando em consideração o facto que o 


dia se aproxima rapidamente, no qual poderemos espalhar-nos pelo mundo, vocês deviam arrepender-se 


solenemente do vosso passado, e reorganizarem-se a vocês próprios, o vosso trabalho, e as vossas 


famílias.  (184-243, 1.1.1989) 


 







No futuro todo o mundo precisa registar-se.  Quando o registo tiver lugar, com base nas doze tribos, a 
vossa vida, e tudo o que tiverem feito desde o tempo em que se tornaram membros da igreja, até ao 


presente, precisa ser registado.  Se vocês se apropriaram nem que fosse de um pano de embrulho 


pertencente à igreja, esse acto devia ser registado.  Se o registo assim lavrado não corresponder aos 


registos conservados no mundo espiritual, vocês não podem entrar.  Todos vocês precisarão fazer uma 


confissão honesta, um testamento escrito.  O dia aproxima-se no qual tudo deverá ser exposto 


abertamente, para desaparecer para sempre.  Esta é a razão por que vocês precisam ser abençoados três 


vezes: uma vez na igreja, outra depois da unificação da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, e depois da 


unificação do mundo.  É assim que deve ser. 


Todos nós devíamos ansiar que a era da unificação das duas Coreias, venha o mais rapidamente possível.  


Só depois de terem recebido a Bênção do mundo, vocês poderão entrar no Reino do Céu; senão 


passariam para as outras zonas do mundo espiritual, e permaneceriam lá para sempre.  (212-59, 


1.1.1991) 


 


Só pode haver uma determinação de valores para a humanidade.  Qual é o centro dessa determinação?  É 


o verdadeiro amor.  Se vos perguntassem o que é o verdadeiro amor, vocês não seriam capazes de o 


definir.  A ideologia da Igreja da Unificação consiste na criação de um mundo baseado em amor.  Ela 


define claramente, e em termos concretos, como um indivíduo, uma família, e uma tribo deviam viver.  


Esse conjunto de leis não é unicamente um conceito meu.  Reflecte as leis do céu.  De outro modo, 


vocês não poderiam registar-se no próximo mundo.  (147-194, 21.9.1986) 


 


De um ponto de vista teórico, já não haverá mais nada a explicar no que respeita à Vontade de Deus.  


Tudo foi completado.  O tempo chegou para voltarmos a página.  Agora, que estamos a continuar a 


história herdada de Deus e dos Verdadeiros Pais, a era do registo estará às portas.  Então, vocês terão de 


se registar. Tornaram-se como Deus e os Verdadeiros Pais, como os filhos e filhas de Deus?  É mais 


fácil dizer que fazer.  Quer durmam ou estejam acordados, têm de ter isto sempre em mente.  Estes 


pensamentos têm de vos acompanhar para onde quer que vão, e o que quer que façam, quer estejam a 


comer ou a dormir.  Para conseguirem isso, vocês precisam viver na terra pátria e só então devem passar 


para o mundo espiritual.  (201-235, 22.4.1990) 


 


Devido à Queda humana, tudo aquilo que não devia existir, tudo o que é contrário à Vontade do Céu 


abunda neste mundo.  Essas coisas precisam ser extirpadas.  Precisam ser erradicadas do mundo.  Só 


palavras não são suficientes para conseguir isto.  O mundo está cheio dos hábitos variados e costumes de 


diferentes raças, de ambientes culturais e históricos diferentes, ligados entre si, unicamente devido à 


vida e linhagem de Satanás, com base no seu amor.  Por conseguinte, não será fácil eliminar tudo isto.  


Por esta razão, está escrito na Bíblia que, aqueles que quiserem morrer, viverão.  É deste modo que a 


lógica paradoxal é formada.  Aqueles que quiserem morrer viverão.  Por outras palavras, vocês precisam 


investir a vossa vida.  Portanto, tudo precisa ser lavado e posto na lixívia, isto é, restaurado por 


indemnização.  Um tal processo é absolutamente necessário.  Se isto não for feito, e vocês ficarem ainda 


com as tendências e naturezas criminosas residuais do mundo satânico, não podem formar uma relação 


com Deus.  (213-98, 16.1.1991) 


 


Vocês não poderão encontrar o caminho da salvação nos vossos estilos de vida habituais antigos.  


Precisam caminhar um inteiro novo caminho de expiação.  A providência de salvação é a providência da 


restauração, e a providência da restauração é a providência da recriação.  Devido a isto, para poderem 


ser recriados, precisam ser restaurados para a posição original antes da Queda, o estado de negação 


absoluta.  Em tal estado, não haveria consciência de si próprio, hábitos, e sobrenomes Kim ou Lee, como 


agora.  É necessário atingir esse estado de negação absoluta.  Tendo em conta o padrão original da 







criação de Deus, pode ver-se que todos os seres criados por Ele começaram a existir a partir do nada.  
(213-98, 16.1.1991)      


       


Os membros da Igreja da Unificação não podem viver conforme lhes agrada.  Vocês não podem enganar 


a vossa própria consciência, não é verdade?  Podem iludir a vossa consciência?  Do mesmo modo que 


não podem iludi-la, não podem iludir o registo de família do Reino de Deus.  Tudo está registado.  


Todas as acções que eu tomo, mesmo o erguer da minha mão, são gravadas em vídeo, não é verdade?  


Se é possível gravar tais coisas no mundo físico, pensam que seria impossível no Reino de Deus?  Se 


quisessem saber como estava a passar uma determinada família abençoada, só precisariam carregar num 


botão; poderiam então ver, não somente a sua infância, mas mesmo os seus antepassados.  Demoraria só 


um instante.  Na terra existe a noção de tempo, mas no Reino de Deus, tudo é completado num abrir e 


fechar de olhos.  (148-290, 25.10.1986) 


 


Mesmo que uma noiva fosse de uma beleza indescritível, se ela casasse numa família nobre de renome, 


teria de seguir as regras da sua nova família.  Se falhasse em obedecer às regras, seria banida.  Vocês 


podem imaginar quão difícil isso seria?  Seria tanto mais difícil, quanto mais diferentes fossem o estilo 


de vida, os hábitos e costumes das duas famílias.  Amar e viver em sintonia num ambiente cheio de 


regras e regulamentos, não seria fácil.  Seria na verdade muito difícil.  E se ela falhasse em viver em 


sintonia com eles, seria banida.  (184-243, 1.1.1989)  


 


Obediência absoluta!  Vocês precisam praticar obediência absoluta.  Estas não são as minhas palavras; 


elas estão de acordo com o ponto de vista do Princípio.  Isto é real, não somente um conceito.  Fé 


absoluta!  Amor absoluto!  Obediência absoluta!  Só então pode o individualismo ser vencido.  Só então 


Satanás fugirá.  Ele fugirá!  Por consequência, vocês precisam praticar obediência absoluta.   


Se as Américas do Sul e do Norte seguissem este caminho, elas seriam unidas.  Estou a falar de fé, amor 


e obediência absolutos.  Esse é o caminho correcto.  Vocês precisam segui-lo.  Uma vez que 


permaneçam em tal posição, são capazes de restaurar a linhagem, o direito de posse, e o domínio do 


coração.  Restaurando o vosso clã, podem reivindicar:”Esta nação é a minha nação.  É absolutamente a 


minha nação!  A família, a tribo, a raça e a nação são todas absolutamente minhas!”  (269-94, 8.4.1995)  


 


Adão e Eva perderam a base na qual podiam praticar fé, amor e obediência absolutos.  Casaram de modo 


errado, desse modo profanando a linhagem, destruindo o direito de posse, e arruinando todo o seu clã.  


Por conseguinte, a restauração absoluta da linhagem, tem de ter lugar. 


Por outras palavras, vocês precisam proteger a pura linhagem dos Verdadeiros Pais, para que possa ser 


transmitida eternamente aos vossos descendentes.  Adão e Eva falharam em fazer isso, e casaram-se.  


Portanto, vocês precisam manter a pureza e ser abençoados em casamento.  Então, podem restaurar a 


linhagem, direito de posse, e o domínio do coração absolutos.  Este devia ser o nosso lema, de facto, os 


nossos três lemas.  (269-94, 9.4.1995) 
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Livro 7  -  Boas Maneiras e Cerimônias 
Capítulo 1. A Etiqueta para Servir a Deus 


 


Seção 1. Devemos Viver para Servir a Deus 


1.1. Deus e o Homem Existem numa Relação de Pai e 
Filho 
O modelo para todos os tipos de relação, é a relação entre pai e filho, 
estabelecida entre Deus e o homem. O coração envolvido nesta relação não 
pode ser inclinado pela autoridade de nenhum ser, e é eterno, imutável e 
único. 
A autoridade deste coração também é absoluta. Por esta razão, quando 
vocês avançam com esta autoridade, todos os seres existentes não podem 
deixar de se curvar perante vocês. Quando se movem com a autoridade 
desse coração, o universo inteiro tem que lhes seguir. Esta é a regra inflexí-
vel deste universo. (7-105, 26/07/1959)  
 
A família de união amorosa entre Deus e o homem, é aquela em que Deus 
se torna um com o ser humano, através de uma relação baseada no grande 
e verdadeiro amor que Ele desejou como ideal, no tempo da Criação. Se 
Deus tivesse estabelecido esta família, hoje entraríamos todos automatica-
mente no Reino do Céus, sem termos que nos preocupar com o céu ou 
inferno.  
Onde fica o melhor lugar para o pai e o filho poderem se encontrar? É o 
centro onde o seu amor, vida e ideais se interceptam. Então, o amor, vida, e 
ideal estão num mesmo lugar. Neste lugar, Deus é amor e eu também; 
Deus é vida e eu também; e Deus é ideal, e eu também sou ideal. O primei-
ro laço e primeiro ponto de unidade que podem determinar isto tem de ser o 
lugar onde a relação pai e filho é estabelecida. Isto é infalível. (69-78, 
20/10/1973) 
 
Afinal de contas, centralizando-se em que, dizemos que o pai e o filho 
formam um só corpo? O amor não pode ser excluído disto. O amor, vida, e 
linhagem pertencem a esta relação. Estes três fatores são essenciais. Ao 
falarmos sobre pai e filho serem um só corpo, inevitavelmente significa que 
o amor a vida e a linhagem de sangue estão conectadas . (199-266, 
20/02/1990) 
 
Uma relação entre pai e filho somente por palavras, ou uma relação de pai e 
filho feita como se fosse um contrato, são totalmente desnecessárias. 
Quando vocês dedicam todo seu coração, devoção, e vida, para fazer a 
vontade do Pai, e suportam até mesmo uma dor que funde a carne e os 
ossos, e ganham vitória, podem restaurar a relação pai e filho com Deus. (2-
234, 02/06/1957)  
 
Qual é a melhor posição quando se quer receber o amor de Deus? É a 
posição de filho e filha. Deus tem sentimentos celestiais. Nós seres huma-
nos temos sentimentos humanos. O lugar que se torna um ponto conver-
gente para a combinação dos sentimentos celestiais e os sentimentos 
humanos é aquele único lugar que tanto Deus, o Ser Absoluto, como os 
seres humanos anseiam. Em outras palavras, é o lugar onde podemos 
partilhar amor na posição de um filho ou uma filha com o Pai. (39-9, 
09/01/1971) 
 
Originalmente, com a maior alegria, Adão e Eva deviam ter demonstrado a 
maior vitalidade, combinado o maior poder, e combinado até mesmo o 
poder dos ideais de todas as coisas. Nesse lugar, a flor do amor devia 
desabrochar. Assim, desabrochando como uma flor, a sua fragrância devia 
ter-se espalhado cobrindo o universo inteiro. Deus sonhou com tal amor, no 
qual Ele pudesse contemplar essa flor, cheirar a sua fragrância e deixar-se 
arrebatar por ela. (Orientando os Filhos na Vontade Deus - 188) 
 
Quando Deus e Adão tornam se um só, e ambos estão transbordando de 
amor, Adão pode tornar-se Deus. Quando Adão e Deus se unem comple-
tamente através do amor, Deus habita em Adão. A Bíblia diz, “Não sabeis 


vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?”  
Nós somos o templo de Deus. (54-21, 09/03/1972)  
 
Deus existe perto de vocês, e se preocupa com cada um de vocês, mais do 
que em qualquer outra coisa.  
As pessoas pensam que o amor de um dos seus parentes é o maior amor 
deste mundo. Todavia, o amor de Deus é maior e mais profundo do que 
qualquer amor humano neste mundo. Vocês deviam ser abraçados pelo 
amor de Deus e poder chamar-Lhe, “Pai.”  Vocês deviam tornar-se tais 
filhos e filhas verdadeiros que sentem profundamente o íntimo do coração 
de Deus, de uma posição que lhes permita dizer, “Eu conheço o sofrimento 
do Pai.”  Se vocês puderem se tornar tais filhos e filhas, e possuir o Reino 
do Céus no qual sirvam a Deus, ninguém poderá lhes tirar esse reino. (2-
234, 02/06/1957) 
 
Dentro da lógica da esfera do amor da unidade entre pai e filho, as posses 
do Pai tornam-se as posses do filho. As posses do esposo tornam-se as da 
esposa. Com base no amor, o direito de herança é garantido para toda a 
eternidade. Se vocês tornaram-se um filho ou filha que formaram uma união 
como o objeto de amor do verdadeiro Deus, o seus corpos se tornarão o 
corpo de Deus; o amor de Deus se tornará o seu amor e tudo o que Ele 
criou lhes pertencerá. 
Por conseqüência, todos vocês ainda têm o desejo da natureza original, de 
possuir o universo. Isto foi o dom de Deus que Ele distribuiu igualmente pela 
humanidade – o dom de transmitir a autoridade aos Seus filhos e filhas, que 
lhes permite possuir o universo. (199-346, 21/2/1990)  
 


1.2. Devemos Viver Uma Vida em Unidade Harmoniosa 
Todas as religiões ensinam que não se deve olhar, ouvir ou tratar as pesso-
as a esmo. 
Olhar, ouvir, falar, sentir e amar, tudo devia ser feito na presença de Deus. 
Nada devia ser feito só com base em vocês. (66-231, 13/05/1973) 
 
Quando vocês estão felizes como pessoas que servem a Deus, o quanto 
fazem à Deus ser feliz? Atenderam a Deus com maior gratidão do que 
aquela que sentem ao comerem quanto estão com muita fome? Deviam 
atender à Deus sempre com esta mesma atitude, quer comam comida boa 
ou vistam boa roupa, ou estejam tristes e passem por tempos difíceis. Deste 
modo, deviam deixar para detrás circunstâncias que possam ser lembradas 
por Deus. (17-291, 15/02/1967) 
 
A minha consciência, intuição, e até mesmo os meus órgãos dos sentidos, e 
todo o meu coro  pertencem todos ao Pai. É importante ter o ponto de vista 
de que tudo aquilo que se sente e se reconhece pelos sentidos, pertence ao 
Pai. Precisamos compreender claramente que se isto não acontecer, não 
podemos possuir o Céu, que é movido através do coração. (8-294, 
14/02/1960)  
 
Todo ser humano foi criado para se unirem, de coração, a Deus. Deus que 
é o Pai e os seres humanos, que são os filhos, estão conectados pelo 
coração. (Bênção e Família Ideal – 203) 
 
Tudo aquilo que falamos, vemos, sentimos e apreendemos pelas emoções, 
tem que estar conectado com Deus. (53-239, 29/02/1972) 
 
Vivemos para atender a Deus e aos pais, quer falemos ou ajamos. Devía-
mos viver uma vida de serviço, quer estejamos dormindo ou acordados. Só 
quando se tem este conceito, é que durante as 24 horas do dia nunca 
haverá nenhuma situação em que Satanás possa nos invadir. (161-231, 
15/02/1987) 
 
Quando levantarem da cama de manhã ofereçam suas primeiras palavras 
ao Céu. Quando saírem de casa, devem dar o primeiro passo com o pé 
direito, dedicando-o ao Céu. Se desenvolverem tal hábito, a suas vidas se 
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tornarão vidas de serviço. Com este ponto de vista, devem tomar atitude de 
vida, fundada num modelo de acordo com o Princípio. (17-296, 15/02/1967)  
 
Logo que nos levantamos de manhã, todos os nossos sentimentos e gestos 
têm que estar sempre unificados, com base num único objetivo. No momen-
to em que perdermos esse ponto, é inconteste que nosso eu não consegue 
então, produzir uma relação com a Vontade de Deus. (57-231, 04/06/1972) 
 
Ter vivido uma vida para servir ao Reino dos Céus é um motivo de orgulho. 
Então, este Reino dos Céus é um lugar para vão que tipo de pessoas? Não 
é o lugar para aqueles que agem com fé no Senhor, para receber bênçãos 
Dele. O Reino dos Céus é para aqueles que preparam o coração para servir 
a Deus. É um lugar para aqueles que deixam por detrás uma vida de servi-
ço e se movem alegremente, mesmo que estejam prestes a morrer. O 
renascimento acontece nesse lugar. (8-304, 14/02/1960)  
 
Agora, a “combinação dos três” (삼합 “三合” “sam-hap” - Deus, os Verda-
deiros Pais e vocês) têm que se tornar um. Temos que andar nos mesmos 
passos. Como esta é uma questão decisiva de vida e morte, os três têm que 
se unir em um ponto e concordância. É precisamente neste ponto que está 
a esfera da ressurreição. Este ponto e um ponto de conexão onde se fazen-
do um com ele, vocês e os Verdadeiros Pais se unem. Neste ponto é gera-
da a união em um só coração. Portanto, vocês têm de levar uma vida em 
concordância com a vontade de Deus. (31-321, 07/06/1970) 
 
Tudo o que vejo e ouço durante as 24 horas do dia em minha vida, em 
função de quem vejo e ouço tudo isto? Em função de Deus. Temos que 
olhar em função de Deus, ouvir em função de Deus e até mesmo sentir em 
função Dele. Embora estejamos vivendo na terra, temos que nos conectar 
com a vida no mundo celestial e viver desse modo. (35-284, 25/10/1970)  
 
Aqueles que não anseiam por Deus todos os dias, não podem servi-Lo. Tal 
como sentem saudades e anseiam por alguém, devem estar o tempo todo 
imersos em saudades e anseio por Ele. Aqueles que dizem, “Já é meia-
noite. Vou para a cama,” causam preocupações à Deus. No Reino do Céus 
não existe conceito de dia e noite. A noite não é um problema quando se 
vive imerso no domínio do coração. (17-293, 15/02/1967) 
 
Originalmente depois do homem perfeitamente se tornar um com Deus, é 
uma regra que ele viva, pense e ame centrado em si próprio. É preciso 
compreender isto claramente. Nesta situação, embora o homem pense e 
ame centrado em si mesmo, seus pensamentos seriam centrados em Deus 
e também amaria com centro em Deus. Este é o Princípio. (92-166, 
03/04/1977) 
 
O nosso tesouro está em o quanto nos oferecemos em devoção para en-
contrarmos e produzirmos uma relação de afinidade com Deus que é nosso 
Pai.   (50-288, 08/11/1971) 
 
Vocês devem tornar-se filhos e filhas que em estando no meio do vale de 
lágrimas, quando orem a Deus possam receber uma resposta. 
Devem tornar-se pessoas que quando em um lugar de lágrimas chamem, 
“Pai!”,  Ele responda, “Sim, Estou aqui filho... Persevere!”  Quando vocês 
chamam, “Pai!” de um lugar de dor onde derramam suor e sangue e, Ele 
responderá, “Eu tenho perseverado, e por isso tu também deves perseve-
rar.”  Quando chamam por Ele, mesmo no momento em que a morte se 
aproxima, Ele responderá “Estou aqui, te acalme.” 
A questão é quanto servem a Deus, quanto O consultam e quanto vivem 
com Ele em tais situações. Por mais que o chamem de um lugar de glória, 
não terá valor, porque o Pai ainda não viu o dia da Sua glória. (11-102, 
12/02/1961) 
 
Para quem comem vocês quando dizem, “Oh, Tenho fome! Tenho fome! 
Comida, comida, comida!” Deviam dizer que estão comendo para Deus. 
Porquê deviam dizer que estão comendo para Deus? Se tiverem completa-
mente se tornando em um templo sagrado de Deus, devem pensar, como 
templo sagrado de Deus e pensar: “Quando tenho fome, Deus, dentro de 
mim, está dizendo-me para comer.” Se vocês comerem deste modo, essa 
refeição torna-se sagrada. A comida torna-se sagrada. (92-166, 03/04/1977)  
 


Seção 2.  A Atitude Mental e Comportamento para o 
Servir à Deus 


2.1. O Estabelecimento do Céu na Nossa Vida Diária 
Através do Serviço 
Deus não é um Deus sonhador e conceitual. Ele não é uma conjectura. Ele 
está sempre conosco, conduzindo-nos na nossa vida diária, como o mestre 
da nossa vida. Ele também não está apenas na espera de ser servido. Ele 
vive uma vida pública, centrada no amor para o público. Isto parece um 
sonho. (168-111, 13/09/1987) 
 
Sem servir à Deus em nosso coração, e fazer uma base onde nós, seres 
humanos, possamos nos unir completamente com Ele, num só corpo, não 
há maneira de se liquidar este mundo do diabo. Deste ponto de vista, com-
preendemos que o tempo em que vivemos, é a era do serviço, e a era em 
que a salvação é justificada pela assistência. Somos salvos através da 
assistir e servir. Deus não é um ser que existe nos “ares” distanciado de nós. 
Precisamos servir e atender a Deus como nosso sujeito em nossa vida 
quotidiana. (144-274, 25/04/1986) 
 
Quantas vezes durante o dia vocês percebem a existência de Deus? Quan-
tas vezes durante as 24 horas do dia sentem a Sua existência? Para as 
pessoas que dizem que receberão a salvação por servirem à Deus, é corre-
to que sirvam-No apenas por uma o duas horas entre as 24 horas do dia?  
Deus é algo de que vocês precisam ainda mais intensamente do que o 
próprio ar. Ele é algo de que precisam ainda mais intensamente do que a 
água. Deus é mais precioso do que a comida. Contudo, sentem isto na 
realidade? (33-230, 16/08/1970) 
 
De agora em diante, vocês devem viver uma vida de serviço. A vida de fé, 
até agora, trouxe salvação através da fé, mas, de agora em diante, a salva-
ção é obtida pelo servir e atender. Originalmente, se a queda não tivesse 
acontecido, faríamos a nossa vida normal atendendo a Deus. Ao servi-Lo, 
devíamos fazê-lo com o nosso coração, diariamente. (161-218, 15/02/1987) 
 
Temos que viver uma vida de serviço. Embora tivéssemos dado as boas-
vindas ao Reino do Céus da esperança, não demos as boas-vindas a um 
Reino do Céus no qual possamos viver em serviço e prática. Por outras 
palavras, não conhecíamos o Deus que é o Sujeito dos aspectos diários na 
nossa vida. (6-226, 17/05/1959) 
 
Por que razão ouvimos e aprendemos estas coisas e passamos a viver uma 
vida de serviço? Qual foi a finalidade do tormento da humanidade durante 
seis mil anos? Foi para compreender as circunstâncias de Deus e o Seu 
coração que é manifestado através da Bíblia. 
Foi para compreender que Deus se relacionou com povos e nações – sem 
mencionar os indivíduos – com um coração paternal, e que Ele era o nosso 
Pai que tinha sido ferido, tratado sem a menor consideração, rejeitado e 
despedaçado. (8-252, 17/01/1960) 
 
A Era do Completo Testamento é a era do amor. Devido a isso é que vocês 
podem se casar. Porque o amor conjugal não foi permitido até agora, as 
religiões mais elevadas não permitiam o casamento. (96-117, 02/01/1978)  
 
Como Deus é o centro do universo, quando nos aproximamos Dele, quere-
remos ser governados por Ele durante dezenas de milhares de anos, ou até 
mesmo mais; e como este é hoje o modo de servi-Lo, os seres humanos 
devem ser governados por Ele. Não há maior felicidade que essa, e até 
agora, nem sequer tínhamos pensado nisso. (77-238, 30/04/1975)  
 
Porque procuramos justiça pela fé, pela ação e pelo serviço? Por que sem 
se ser justo não se pode distinguir entre o bem e o mal. Não se separa o 
mundo do bem do mundo do mal. O que vem a ser então o padrão desta 
justiça? É Deus. Ele tem de estar sempre no centro, e assim, é necessário 
acreditar, agir, e servir do mesmo modo que Deus acredita, age, e serve. 
Porquê? 
Satanás não pode acusar as pessoas justas que são como Deus. Se vocês 
estão num ambiente de serviço no qual Deus crê, age e vive, Satanás não 
pode intervir. 
Mesmo que vocês estejam no domínio satânico, se aparecer um padrão de 
justiça, que lhes permita estar com Deus num tal ambiente, Satanás retro-
cederá. (161-218, 15/02/1987) 
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A Era da assistência do Completo Testamento não é a única coisa que 
permanece, depois da Era de ação do Antigo Testamento, e da Era de fé do 
Novo Testamento terem passado. Mesmo na Era do Completo Testamento, 
precisamos agir, ter fé, e também vivermos uma vida de serviço. É o mesmo 
que ter os estágios de formação e crescimento, e o estágio de aperfeiçoa-
mento logo acima do estágio de crescimento. Isto nunca pode ser separado. 
(161-218, 15/02/1987)  
 
A Igreja da Unificação afirma que a salvação se consegue através do servi-
ço. É justificação pela assistência; em outras palavras, salvação pela assis-
tência. Se há homens que compram ternos para cada estação, também 
deviam fazer isso para o Pai. Porém, como Ele não tem forma, eles deviam, 
em vez disso, com devoção, juntar uma oferta em dinheiro e quando as 
estações mudam, eles deviam oferecer a sua devoção à caixa de donativos 
com um coração de servir a Deus, enquanto derramassem lágrimas pela 
igreja, independentemente de alguém estar a olhando para eles ou não. Se 
puderem fazer isso, essa devoção se acumulará na arca. Isto devia tornar-
se uma vida que possa materializar e exprimir tais emoções, em vez de uma 
vida conceitual. (48-328, 26/09/1971) 
 
Porque devíamos viver uma vida de serviço? Para podermos receber o 
amor de Deus. (78-30, 01/05/1975) 
 
A vida de fé, até agora, trouxe salvação através da fé, mas, de agora em 
diante, a salvação é obtida pela assistência. Originalmente, se a queda não 
tivesse acontecido, faríamos a nossa vida normal atendendo a Deus. Qual é 
o porquê de ter fé? Tudo é cumprido por uma vida de serviço. Ao servi-Lo, 
devíamos fazê-lo diariamente, e com o nosso coração. (150-213,15/04/1961) 
 
Agora o problema é como criar uma nova tradição a partir da vida de serviço 
a Deus seja como um indivíduo, família, igreja, nação ou povo. (38-12, 
01/01/1971) 
 
A era da Igreja da Unificação é a era dos pais. Estamos pavimentando a 
estrada, pela qual Deus pode vir, e estar presente na terra. É deste modo 
que faz sentido dizer que Deus vem, e nós somos salvos por atendê-Lo. É 
deste modo que a história progride. (177-157, 17/05/1988) 
 
Para poder estar na posição de servir, é necessário ser capaz de oferecer 
consolo à Deus que até então tem estado em tristeza e ter um conteúdo 
interno que lhe capacite participar das circunstâncias de devoção em triste-
za. Os princípios da restauração apareceram para revelar isto, e estabele-
cer de maneira apropriada, condições de indenização perante Deus. (17-
245, 29/01/1967) 
 
Devemos viver uma vida de serviço. Porquê? Para poder receber o amor de 
Deus. Por esta razão devemos servir primeiro a Deus. Devemos atendê-Lo. 
(78-30, 01/05/1975) 
 


2.2. Ofendemos a Deus Quando Violamos a Lei Dele 
Existe uma lei para servir a Deus. Ofendemos a Deus quando violamos 
essa lei. (17-287, 15/02/1967) 
 
Os senhores têm que saber como obedecer a lei em suas vidas diárias. 
Deus exige que conservemos as leis do Reino dos Céus e ao mesmo tempo 
que temos que saber como manter tais leis, precisamos saber como viven-
ciar o Reino dos Céus. Como conseqüência, ao passo que temos que saber 
como vivenciar o Reino dos Céus, temos que nos unir através do amor 
destes Reino. (17-287, 15/02/1967) 
 
Aqueles que podem discernir se Deus está feliz ou triste, não podem se 
tornar pessoas más nem bem como também não podem violar as Suas leis 
nem mesmo se tentarem. Essas pessoas não serão dominadas por qual-
quer tentação proveniente de uma mulher bela. Não poderão cair nesse tipo 
de tentação. (40-297, 07/02/1971) 
 
Porquê há hoje tantos homens e mulheres jovens e infelizes que abando-
nam as suas famílias? Porque o amor que está acordo com os princípios 
celestiais foi perdido.  
Por esta razão tem de aparecer o pai do céu e terra que, com base numa 
família, pode fazer com que Deus ocupe um lugar nessa família. (21-155, 
17/11/1968) 
 


Não pode haver nenhuma queixa do objeto na posição de servir ao sujeito. 
Uma queixa seria um como agir cegamente; seria uma falha. Por conse-
guinte, queixas não são permitidas na vida de fé. Só deve haver gratidão.  
Como o Céu permanecerá sempre na posição de sujeito, não pode existir 
nenhuma regra ou forma de vida que esteja apartada Dele. (58-310, 
25/06/1972) 
 
A lei dos céus é estabelecida quando a ordem é seguida apropriadamente. 
Por conseqüência, na relação entre o sujeito e objeto, o Céu tem que per-
manecer na posição de sujeito absoluto. A pessoa que ignore esse sujeito 
não se pode tornar o Seu objeto. Se vocês se esforçarem para se tornarem 
o objeto absoluto perante o sujeito absoluto, tornar-se-ão absolutamente um 
com ele. Assim, ver, ouvir, sentir, e até o amor, tudo é feito em função do 
Céu quando se permanece na posição de objeto em relação a Ele. Tudo 
deve ser assim. Uma família assim, não perecerá. (58-310, 25/06/1972) 
 
O que restará ao final? Deus e o homem, o curso da vida entre Deus e o 
homem, e a visão de vida cotidiana entre Deus e o homem. Do mesmo 
modo, é a visão da vida entre Deus e o homem, e a visão do mundo entre 
Deus e o homem. Estas perspectivas não estão num lugar onde os seres 
humanos só vagamente conhecem Deus, mas onde os seres humanos 
nunca podem se separar Dele por toda a eternidade. Porquê? Como Deus e 
os seres humanos foram separados num lugar onde originalmente não 
podiam ser separados, têm que alcançar um lugar mais elevado que o da 
posição na qual Adão e Eva caíram. Neste lugar, devem avançar para um 
estágio de vida diária e um estágio global, onde Deus e os seres humanos 
são um só. (65-127, 05/11/1972) 
 
Vocês têm que viver com Deus para estabelecerem a esfera do domínio 
vitorioso. Portanto, só poderão estabelecer um fundamento vitorioso, quan-
do tiverem convicção absoluta, e viverem uma vida de serviço, numa posi-
ção unificada. Tal é o caminho da restauração. (14-247, 01/01/1965) 
 


Seção 3. O Modo Como o Verdadeiro Pai Serve a 
Deus 


3.1. A Sinceridade Move o Céu 
O que significa devotarem-se completamente com todo o coração, mente, e 
dedicação? Significa oferecer a vida. Existe algo mais importante que isso? 
Devotarem-se com todo o coração significa oferecerem as suas vidas. 
Devotarem-se com toda a mente e dedicação significa oferecerem as suas 
vidas.  
Não existe um provérbio que diz, “A sinceridade move o céu”? A linha limite 
da sinceridade, o lugar onde fim da minha devoção, fica aonde? É arriscar a 
vida para demonstrar devoção. Deus não deixará de notar a pessoa que 
está preparada para sacrificar a sua vida em prol de oferecer devoção. (38-
242, 08/01/1971) 
 
Eu não quero dizer que vocês devam forçar a si mesmos para entregar a 
vida, se não o quiserem fazer; quero dizer que o façam gostando e assim 
fazer, tal como se estivessem loucos. Gostaria Deus que vocês ofereces-
sem a vida chorando ou preferiria que, loucos de alegria, achando até que 
morrer é bom, dançassem enquanto oferecessem a vida? Qual das duas? 
(48-114, 05/09/1971) 
 
Quando eu orava ajoelhado no chão, as minhas lágrimas nunca secaram do 
piso de madeira. Fui até o ponto de aparecerem caroços no meu joelho. Na 
Coréia existe um provérbio, “é possível que uma torre construída com 
imenso cuidado caía? Não cairá.” Quero dizer que temos que contribuir para 
Deus. 
Temos de entrar nesse estado de espírito onde sentimos dor no nosso 
coração até o ponto de nos tornarmos loucos devido ao nosso amor e 
anseio por Deus. Se Ele habita-se na terra em algum lugar, não ansiariam 
por irem lá mil vezes por dia? Como não existe tal lugar, Deus não pôde 
evitar de me enviar. Uma vez que esta é a situação, vocês não podem 
deixar de me amar. 
Vocês têm tal coração? No meu caso, quando orei, durante os três meses 
de inverno, por vezes a minha roupa interior de algodão ficou molhada de 
lágrimas. Pensem em quão miserável foi isso. Houve ocasiões, mais que 
uma ou duas vezes, em que orei a Deus com tanta seriedade, para exigir 
uma resposta, como se estivesse apunhalando meu corpo. (60-212, 
17/08/1972)  
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Digamos que há aqui uma mina de diamantes. Que fariam vocês se existis-
se um tal lugar, que só vocês conhecessem? Haveria uma situação onde 
teriam que vender até mesmo a sua própria família para obter esse lugar. 
Não é um pecado vender a própria esposa para salvar muitas famílias. 
Também não é um pecado vender o próprio filho para salvar numerosas 
crianças da nação.  
Contudo, é inadmissível vendê-los para satisfazer seus próprios interesses. 
Esse é o caminho para salvar a nação e o povo; é o caminho da vida para 
as pessoas no mundo inteiro. Nesse caso, não será um pecado vender a 
própria esposa e filho. Pode parecer errado vendê-los para salvar a nação e 
mundo; porém, pelo contrário, a fonte de tesouros que o mundo pode louvar, 
habita nisso. (21-314, 08/12/1968) 
 
Quer esteja comendo ou bebendo água, quer esteja sentado ou em pé, ou 
seja lá com que você esteja falando, se puder demonstrar todo seu coração 
perante os Céus, você marcará todos os pontos possíveis no placar. Isto 
não é possível por se ter conhecimento ou ser erudito. 
Vocês vão viver perante Deus dizendo: “Eu tenho um doutorado!”? Isto não 
é necessário. Por isto, a questão é: como posso demonstrar o amor de 
Deus? Para tanto só existe um caminho: “A sinceridade move o céu” – não 
existe outra maneira. (78-38, 01/05/1975) 
 
O lema para a minha vida tem sido “O Porta-voz de Deus.”  De hoje em 
diante, eu peço que todos vocês se tornem porta-vozes celestiais. Tornem-
se representantes de Deus e o Seu substituto, e além disso Eu espero que 
vocês possam se tornar o tipo de pessoa capaz de morrer no lugar de Deus. 
(9-7, 13/03/1960) 
 
O que mais poderíamos desejar se, em face dos grandes históricos Últimos 
Dias, se podemos nos tornar os objetos perante Deus que está numa situa-
ção tão solitária onde ninguém consegue mais acreditar nele? Nem a morte 
me preocupa.  
Mesmo que a minha carne se torne água e escorra, ou se torne pó e se 
disperse no ar, que ressentimento teria eu? Há um número abundante de 
vidas sem valor que morrem como porcos e cães no mundo. Nem mesmo 
os cães, não comeriam o cadáver de mortos. (62-140, 17/09/1972) 
 
Vocês não devem se queixar. Não existe lugar para queixas. Devem esque-
cer de vocês próprios. Pensem acerca de Deus e tenham o coração de 
dizer: “Se eu me queixar, quanta dor causarei aos Verdadeiros Pais!  Com-
preendo as suas circunstâncias. Se o momento vier no qual eu possa 
herdar a sua tradição, eu a herdarei, e enquanto os sigo, os confortarei.” 
Então se vocês derramarem lágrimas, com esse coração, o Céu as partilha-
rá com vocês. Não há dúvidas acerca disso. Vocês deviam derramar lágri-
mas por Deus e pelos Verdadeiros Pais. É necessário compreender que 
este é o altar da Igreja da Unificação; esta é a vida de assistência na Igreja 
da Unificação. (114-281, 20/10/1981) 
 
Como vocês disseram que vivem com o amor de Deus, qual deve ser agora 
o objetivo de vocês? Vocês têm que viver uma vida de serviço com um 
coração de amor. Mesmo que façam veneração para um lenço, com esse 
tipo de coração, isto não será adoração de ídolos. 
O que pode dominar uma pessoa que curva a sua cabeça com um coração 
de amor? Se vocês fizerem uma veneração com um coração profundo que 
transcenda a sua própria glória, até mesmo Satanás lhes dirá que parem de 
fazê-la. Não há ídolos quando se avança através do coração do cosmos. (9-
174, 08/05/1960) 
 


3.2. O Caminho de um Filho de Piedade Filial 
Mesmo que eu tivesse de sucumbir de fome e fadiga, pensei no modo como 
podia avançar no caminho com o qual Deus se preocupa, como eu seguiria 
o caminho da cruz que precisa ser carregada. Contudo, vocês não estão se 
preparando para seguir este caminho. Embora hoje saibam que vão ser 
salvos através do serviço, mesmo assim, descaradamente, fixam os olhos 
em mim. Não deviam permanecer com este coração. (13-233, 22/03/1964)  
 
Vocês deviam viver uma tal vida que se não soubessem o que eu estou 
fazendo, não poderiam dormir e correriam até mesmo no meio da noite para 
perguntar. É por isso que eu disse que a salvação é obtida através da 
assistência. É desse modo que eu vivo sempre em relação a Deus. Não 
posso me distrair nem sequer durante um segundo. (21-68, 09/09/1968) 
 


Os senhores na era da assistência, por outras palavras, na era de viver uma 
vida de serviço, tem que seguir adiante após se firmarem em um centro 
preciso. Existem leis ao se servir à Deus. Quando violam a lei, Deus fica 
profundamente ofendido.  
Para pais que amam os seus filhos profundamente, uma só palavra deles 
pode ser suficiente para pregar um prego nos seus corações. De modo 
semelhante, como Deus ama a humanidade, Ele tem sido muito ofendido. 
Se vocês cometerem mesmo o mais pequeno erro, isso provocará a Sua ira. 
Por essa razão, eu quero tornar-me sempre um motivo para a alegria de 
Deus. (17-287, 15/02/1967)  
 
Os senhores também não vão em busca da pessoa que pensa em vocês? É 
o mesmo para Deus. O modo de ocupar Deus é pensar acerca Dele mais 
do que em qualquer outra pessoa. Deus procura aqueles que pensam em 
dedicar-se a Ele. (128-172, 12/06/1983) 
 
Eu não sei quantas vezes orei, até ao ponto da minha roupa interior de 
algodão ter ficado toda molhada de suor. Também, não sei quantas vezes 
orei e fiz promessas perante Deus, com uma faca na mão e apontando-a 
para o meu estômago. Sinceramente não sei quantas vezes, quantas milha-
res de vezes orei com determinação, enquanto ultrapassei o pináculo da 
morte. (19-19, 05/11/1967) 
 
Para a humanidade, o primeiro mandamento é amar a Deus. Mas ao amá-
Lo será que devemos fazê-lo até a morte, ou apenas temporariamente? 
Amarão ou não amarão Deus até morte?  Vocês deviam amá-Lo mesmo 
que um raio os atingisse e morressem. É necessário amar a Deus até a 
morte. Se O amarem com a determinação de assim fazê-lo até a morte, não 
há nada que não possam fazer até antes de morrerem. (37-25, 22/12/1970) 
 
Vocês têm que chorar copiosamente ansiando por Deus. Se uma pessoa 
chora excessivamente o seu peito dói. É com essa intensidade que deviam 
ansiar por Ele. Mesmo quando choram,  e dizem “Pai,” alguns fazem-no 
como um filho que está sendo arrastado para o campo de execução, e 
outros como um filho que está partindo para um país longínquo. Para cha-
marmos ao Pai, temos que ter um padrão mais elevado do que esse. (50-
288, 08/11/1971) 
 
Vocês podem subir até ao cume do Monte Baekdu, remover as pedras, 
lavrar o terreno, plantar batatas e sustentar à de Deus com essas batatas, 
tal como filhos sustentam os pais na velhice? Deviam fazer isso. Vocês 
seriam ou não atingidos por um raio, se usassem suas amadas esposas 
para lavrar a terra na falta de uma vaca? Pensam que Deus diria, “Eh, para 
com isso!” se Ele os visse lavrando a terra com as suas esposas como vaca? 
Amarão vocês à Deus com todo o coração, toda sua mente e toda devoção? 
É necessário amá-Lo desse modo. (37-25, 22/12/1970)  
 
Em que posição vivem vocês atualmente? Vivem em sintonia comigo, dia e 
noite, onde quer que vão? Até agora, eu não vivi a minha vida sozinho. Vivi 
com Deus e caminhei na mesma direção, a par e ao passo com Ele, inves-
tindo completamente a minha vida. (31-320, 07/06/1970) 
 
Dia a pós dia em minha vida, para resolver problemas importantes, infali-
velmente oro à Deus para resolvê-los. Não ajo ao acaso. (43-33, 18/04/1971) 
 
De certo modo, vocês têm de ser estúpidos para caminhar este caminho. Se 
analisados de um certo ponto de vista, servos leais foram pessoas de certo 
modo idiotas. Elas parecem um tanto estúpidas. Têm o caráter de um urso. 
Vocês têm que ter o tipo de estupidez que, se tivessem o  braço cortado, 
diriam simplesmente, “Oh, isto não está suficientemente cortado. Por favor 
corte mais.” Se ursos ou porcos selvagens recebem um tiro, e não podem 
andar suficientemente depressa devido ao ferimento, cortam com os dentes 
o membro ferido e fogem. A última coisa na sua mente é a morte, e a pri-
meira coisa em que pensam, é a ferida que os impede de andar depressa. 
Vocês têm que ter este tipo de estupidez. Patriotas e heróis são um pouco 
tolos. Vocês têm de ser um pouco estúpidos. (26-143, 19/10/1969)  
 
Devemos libertar Deus. Com a autoridade do verdadeiro Deus, os nossos 
primeiros antepassados deviam servi-Lo, num mundo ideal, onde Ele pu-
desse viver com eles enquanto cantasse canções de louvor no meio de 
felicidade ilimitada. Contudo, porque viemos a saber que Deus se tornou de 
tal modo miserável, devíamos libertá-Lo com as nossas próprias mãos. Isto 
é uma proposta extraordinária. São notícias extremamente alegres para 
Deus, provenientes dos círculos religiosos. É o maior de todos os evange-
lhos. Deste ponto de vista, foi Deus quem estabeleceu o Budismo; o Confu-
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cionismo, o Islamismo, e o Cristianismo. Todas as religiões deviam erguer 
ambas as mãos e dar-Lhe as boas-vindas. (176-242, 11/05/1988)  
 
Eu passei por tribulações até ao dia de hoje para cumprir a Vontade de 
Deus. Mesmo agora percorro este caminho dia e noite. Aqueles que não me 
assistiram de perto não me conhecem bem. No minuto em que abro os 
meus olhos depois de dormir, ajoelho-me e oro. Porque vivo deste modo? 
Porque mesmo no meio da noite, os meus filhos amados espalhados pelo 
mundo dependem de mim quando oram a Deus.  
Embora eu não possa oferecer devoção juntamente com eles, não devo 
mesmo assim, orar em sintonia com eles? Como eu não sei disto quando 
estou dormindo, até Deus me perdoa. Quando o filho cai de fadiga, nessa 
hora Deus ora em seu favor do mesmo modo que um pai cuida do seu filho. 
(26-138, 19/10/1969)  
 
Que espécie de pessoa é o Rev. Moon? Ele é uma pessoa com um único 
talento. Ele é uma pessoa que estupidamente só caminha em frente. Algu-
mas pessoas perguntam porque é que eu sempre faço coisas que provo-
cam oposição, em vez de, sossegadamente, agir do modo contrário, com a 
minha boca calada. É porque um pico só pode ser ultrapassado depois de 
se receber oposição de muitas pessoas. 
Mas vocês pensam em fazer um desvio, não é verdade? Então, porque é 
que temos que seguir o caminho de nos separar de tudo no mundo secular? 
É porque não podemos seguir em frente se formos influenciados pelo amor 
dos nossos pais físicos. Uma vez que Deus tem estado  percorrendo um 
caminho direto para chegar até nós, nós também temos de caminhar direto. 
(97-257, 19/03/1978)  
 
É porque sei que Deus é um ser tão solitário e isolado, que avancei com-
preendendo que a minha missão, até o dia da minha morte, era cumprir 
mesmo uma porção da Sua Vontade, expandir um fundamento, em pelo 
menos um campo, e reunir aqueles que podem viver para Deus.  
É porque nasci como filho de Deus e me senti responsável por cumprir a 
Sua Vontade, que perseverei, até agora, com amor, mesmo quando as 
pessoas falaram mal de mim, e mesmo quando me bateram – tudo isto sem 
me vingar. Por conseqüência, pensei sempre em como estabelecer esta 
tradição, à medida que lutei no meu caminho para deixar por detrás esta 
tradição, mesmo quando cambaleei na minha caminhada, ou rastejei sobre 
o meu estômago. (82-47, 30/12/1975) 
 
As pessoas não devem sentir orgulho por serem notadas. Mesmo que 
vocês se elevem até essa posição, cairão. Todavia, mesmo que as pessoas 
não os elevem até essa posição, se o Céu os elevou, com certeza terão 
sucesso. (155-242, 31/10/1965) 
 
Que faz o Verdadeiro Pai? Ganhando vitória em todas as coisas, ele entra 
no lugar mais profundo do coração de Deus, para libertar o Seu amargo 
sofrimento e estabelecer esse domínio vitorioso na terra. Todos vocês 
deviam sentir gratidão pelo fato de um tal Verdadeiro Pai ter aparecido. 
(235-21, 24/08/1992) 
 
Com que seriedade vocês têm seguido a Vontade de Deus? Eu tenho 
seguido este caminho, durante toda a minha vida. Mesmo a minha esposa e 
filhos não sabem. Somente Deus sabe da minha situação. Foi um caminho 
solitário, que este homem sozinho teve que seguir, desconhecido de toda a 
gente. Eu tive vitórias tão extraordinárias graças à ajuda de Deus, e deste 
modo, trouxe contribuições à sociedade de hoje. Tornei-me uma pessoa em 
questão, que apresentou uma nova dimensão no domínio do pensamento 
deste mundo democrático em declínio. Tornei-me assim, não devido ao meu 
próprio talento, mas porque Deus estava comigo. (82-45, 30.12.1975) 
 







Capítulo 2. Etiqueta para Servir aos Verdadeiros Pais 
 


Seção 1. Os Verdadeiros Pais São o Centro das Fa-
mílias Abençoadas 


1.1. Para nos Tornarmos os Filhos e Filhas dos Verda-
deiros Pais  
De agora em diante, vocês têm que viver junto com os Verdadeiros Pais. 
Eles estão na posição de avós e vocês também tem seus próprios pai e 
mãe vivendo consigo mesmos, sendo que vocês próprios estarão na posi-
ção do filho primogênito. Isto é diferente. Concluí-se então que três gera-
ções viverão juntas.  
Vivam sentindo que Deus está convosco, que os Verdadeiros Pais estão 
convosco e que seus próprios pais estão convosco. (131-97, 16/04/1984)  
 
Em tudo o que fizerem, precisam envolver os pais, precisam consultá-los, 
tomar decisões junto com eles, e resolver todas as coisas junto a eles. (44-
173, 06/05/1971)  
 
Vocês não podem simplesmente comer boa comida e usar boas roupas. 
Primeiro devem oferecer o que tem de melhor à Deus. Também, quando 
andam, pensem que estão andando juntamente com o Verdadeiro Pai ao 
lado direito, e a Verdadeira Mãe ao lado esquerdo. (24-181, 04/08/1969) 
 
O que deve ser feito para se receber o amor dos pais? Precisam amar tudo 
o que é amado por eles. Somente assim poderão receber o seu amor. Em 
termos de uma família, se um filho quer ser amado pelos seus pais, ele 
precisa saber que só pode receber o amor deles quando ele mesmo ama 
tudo o que os pais possuem. Se uma pessoa quer receber amor sem fazer 
isso, ele não é melhor do que um ladrão. Se um filho reivindica tudo o que é 
apreciado pelos seus pais, como lhe apetece, ele não pode receber o amor 
deles. (133-26, 01/07/1984) 
 
Vocês não devem fazer de acordo a sua própria vontade, mas de acordo 
com as minhas palavras, e seguir o caminho que eu estou seguindo. Devem 
herdar a tradição da Igreja da Unificação. Devem fazer conforme o que o 
Rev. Moon da Igreja da Unificação faz. Eu abandonei a minha família e 
meus pais para percorrer este caminho. Isto é também o que vocês preci-
sam fazer. Têm que ser obedientes enquanto percorrem este caminho. (49-
214, 10/10/1971) 
 
Vocês e os Verdadeiros Pais têm que formar uma relação de unidade. Essa 
relação, eternamente nunca poderá mudar. (A Vontade de Deus e o Mundo 
– 171) 
 
Vocês foram comprados com o meu sangue e suor. Foram comprados com 
a minha própria carne e sangue. Portanto, devem realizar a mesma obra 
que eu. Quero ter orgulho dos membros da nossa família da Unificação. 
Façamos um compromisso público nesse sentido. (11-164, 20/07/1961) 
 
Como Satanás se revoltou contra o céu e arruinou as leis do céu e terra, 
vocês têm que permanecer na posição do arcanjo apoiando o céu, e devem 
estabelecer o caminho de lealdade ao Céu. Então, pela primeira vez, um 
novo caminho de restauração pode ser aberto. É por isso que eu os coloco 
na linha de frente. (25-203, 04/10/1969) 
 
Como Adão foi separado de Deus com lágrimas, sendo incapaz de sentir o 
Seu coração, deve  haver uma reunião com lágrimas. As nossas lágrimas 
têm que libertar o ressentimento de Caim e Abel, que se separaram com 
lágrimas. Não existe outra maneira de se fazer a união. Ao redor do mundo, 
há até mesmo entre os homens, pessoas que choram desejando ver-me. 
Porém, há dessas pessoas aqui? Seus falsários! No passado todos eram 
assim. Nos primeiros dias da Igreja, todos eram assim.  
Como algumas esposas vieram para a Igreja da Unificação e me seguiram, 
os seus esposos queixaram-se que elas não voltavam para eles. Por outro 
lado, como alguns esposo me seguiram, as esposas queixaram-se que eles 
não voltavam para elas!  Tem que ser desse modo. Se os homens querem 
me ver, devem também derramar lágrimas. Aqueles que não podem derra-


mar lágrimas, não podem entrar no céu, nem mesmo quando a era do 
Reino dos Céus da Igreja da Unificação chegar. (31-332, 07/06/1970) 
 
Vocês devem chorar ansiando pelos Verdadeiros Pais, que estão na posi-
ção do Deus substancial. Deviam querer ver sempre os Verdadeiros Pais. 
Deviam querer servir os Verdadeiros Pais, nem que seja preparando para 
eles uma tigela de arroz, ou dando-lhes um copo de água. Deviam ter 
sempre um tal coração sincero, a transbordar de lágrimas.  
Ao fazerem isso, se unirem-se em coração ao ponto de respirarem junto 
comigo, chegarão a compreender o meu caráter, e compreendendo como 
foram as minhas circunstâncias em que estive envolvido no passado, eis 
que então ao me apoiarem poderão receber isto como herança. (38-75, 
1.1.1971) 
 


1.2. O Quanto Tentaram Servir aos Verdadeiros Pais?  
Os métodos para as pessoas caídas se aproximarem de Deus têm diferido 
de acordo com a era. Por outras palavras, na Era do Antigo Testamento, as 
pessoas podiam aproximar-se de Deus, pela oferenda de sacrifícios; na Era 
do Novo Testamento, podiam aproximar-se de Deus, tendo fé em Jesus, o 
filho de Deus; e na Era do Completo Testamento, as pessoas podem ir para 
Deus, assistindo aos Verdadeiros Pais. (20-340, 20/07/1968) 
 
Adão e Eva caíram no Jardim do Éden. Como viveram no domínio da queda, 
foram incapazes de viver uma vida de assistência direta. As pessoas que 
não têm experiência de assistir a Deus, não estão qualificadas para entrar 
no Reino do Céus. Embora vocês tenham vivido a suas vidas dentro da 
linhagem da queda, passaram por um curso de restauração por indenização, 
e assistiram aos Verdadeiros Pais na terra a quem até mesmo Adão e Eva 
não puderam assistir. Esta condição de ter assistido a Deus, na em suas 
vidas, lhes dá o qualificativo para entrar no Reino do Céus. Assim, lhes é 
dada, a cidadania do Reino do Céus. (150-233, 15/04/1961) 
 
Vocês não puderam se tornar filhos de piedade filial para com os pais de 
toda a Criação, não puderam ser filhos de piedade filial perante os pais que 
lhes deram nascimento e não puderam ser filhos de piedade filial perante 
Deus e o mundo espiritual. Porém, pela assistência aos Verdadeiros Pais, 
centralizando-se em mim lhes é concedido o qualificativo de filhos de pieda-
de filial. Por esta razão, os senhores devem me seguir com obstinação. 
(105-112, 30/09/1979)  
 
Vistos de longe, os Verdadeiros Pais são tratados como o rei de uma nação; 
vistos de perto, são os pais. É isto que eles são. (150-235, 15/04/1961) 
 
O quanto vocês oraram por mim? O quanto desejaram ver-me? Se verda-
deiramente desejaram ver-me, oraram com sinceridade, e verdadeiramente 
suspiraram por mim, ver-me somente em corpo físico, não é o problema. 
(23-52, 11/05/1969) 
 
Até mesmo antes de comerem, deviam pensar, “Pai, por favor, saboreie 
primeiro!”  (11-218, 26/08/1961) 
 
Quando chega o tempo e a hora de assistir ao Pai, devem pensar no que 
farão e como mostrarão a sua piedade filial; devem pensar no tipo de atitu-
de com que assistirão ao Pai. (17-293, 15/02/1967) 
 
Deviam preparar um quarto de oração, colocar a minha fotografia, e faze-
rem diante dela mil e até dez mil venerações. No passado, os grupos tais 
como o de Heo Ho-Bin51, que estavam  se preparando para receber o 
Messias, faziam três mil venerações por dia.  
Vocês deviam tentar fazer isso. Quando eles estavam preparando roupas 
par o Senhor do Segundo Advento, costuraram à mão cada peça, uma a 
uma. Eles acreditavam que cosê-las à máquina, era um sinal de desrespeito. 
Mesmo com tão grande devoção, mesmo assim isto não foi suficiente. 
(Sede Central, 15/05/1988)  


                                                                        
51 Fundadora da “Seita de Dentro do Ventre”. Este foi um grupo religioso 
que acreditava que o Messias, no seu Segundo Advento viria como um 
homem, nascido do ventre de uma mulher. 
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Quando vocês se vêm em frente de um espelho, deviam perguntar a si 
mesmos quantas lágrimas os seus olhos derramaram suspirando por ver os 
Pais; quanto suas bocas gritaram pela libertação do sofrimento deles; 
quanto suas mãos labutaram até ficarem ensangüentadas na terra deles; e 
quanto os seus corpos laboraram até se esmigalharem, indo para além do 
fundamento que os Pais desejavam.  
Se procurarem esse caminho, enquanto sentirem no coração, “O meu 
ressentimento é não ter sido capaz de fazer essas coisas!”, então sentirão 
felicidade. Uma pessoa feliz é aquela que estabelece uma relação com o 
céu nesse caminho. Ninguém pode dominar tal pessoa. A única pessoa que 
a pode mover é o pai; a única pessoa que pode comover o seu coração, é o 
pai; e a única pessoa que o pode fazer feliz, é o pai. E este filho é a única 
pessoa que pode tornar o pai feliz. O desejo dos pais reside no filho, em vez 
de neles próprios. (Bênção e Família Ideal – 748) 
 
Como é que vocês devem viver uma vida de serviço para com Deus? De-
vem pensar que são um com Deus e os Verdadeiros Pais. Se tudo em suas 
vidas, estiver em união com eles, deverão ter a idéia de que, “Tudo perten-
ce a Deus e aos Verdadeiros Pais. O que pertence aos Verdadeiros Pais, 
pertence ao Reino dos Verdadeiros Pais e então pertence a mim.” Devem 
possuir este conceito. 
Já que este universo pertence aos Verdadeiros Pais, esta casa é dos Ver-
dadeiros Pais e até esta nação é dos Verdadeiros Pais, como se é um filho 
dos Verdadeiro Pais, conclui-se que todas estas coisas são suas. (161-231, 
15/02/1987)  
 
Uma vez um membro fez bolos de arroz, para mim, contendo artemísia. Ele 
embrulhou-os de modo a protegê-los da poeira, e trouxe-os para a sede da 
igreja. Porém os bolos empacotados chegaram a mofar. Quando ele os 
abriu em frente de mim, os bolos estavam com bolor azulado. Embora 
estivessem azulados de bolor e até com larvas, valiam centenas de milhões 
em ouro. O meu coração é movido por tais pessoas. (33-113, 09/08/1970) 
 
Algumas vezes o amor parece estúpido e insensato, não é verdade? Quan-
do vocês verdadeiramente amam alguém, não se importam se alguém os 
está vendo ou não. Se ao amarem se importarem que alguém os está 
vendo, o vosso amor é simplesmente um amor dentro de um círculo limitado. 
Quão estúpido e insensato pareceria o amor, nesse estado em que vocês 
não se importam de serem observados pelos outros!  Um dia, um outro 
homem idoso trouxe raízes de rapúncios, que ele arrancou de uma monta-
nha remota, e ofereceu-as a mim com lágrimas nos olhos. Tais coisas 
tornam-se um bom material que ajudará na libertação desse homem quando 
ele for para o mundo espiritual. (33-113, 09/08/1970)  
 
Quando falo acerca das minhas tribulações, vocês deviam pensar nelas 
como se fossem as suas próprias; deviam ser capazes de sentir o mesmo –
seus corações deviam doer; deviam cair em  sofrimento e lágrimas; deviam 
sentir-se mortificados. O meu sofrimento é a matéria-prima para lhes fazer 
sentir o mesmo. (34-101, 29/08/1970)  
 
Não digam que me conhecem. Eu só conheço o Princípio. Somente conhe-
ço aqueles que se fundamentam nas leis do Princípio. (O Caminho da 
Vontade de Deus, Capítulo - A Palavra)  
 
Que aconteceria se eu visitasse a casa de cada um de vocês todos os dias 
durante três meses? Vocês ficariam saturados dizendo, “Que chato!”  Aque-
les que não diriam isso levantem as mãos. Eu verdadeiramente sou alguém 
que tem muito a dizer a cerca de várias coisas. Seria sufocante ou refres-
cante para mim saber todas essas coisas? É por isso que se usa a expres-
são, “isto é sufocante.” 
Assim, vocês não sabem mesmo comportar-se de modo correto e com 
dignidade. Por isso, tenho de lhes educar nestas coisas. (26-299, 
10/11/1969) 
 
A minha história não será escrita durante a minha vida. Entretanto, uma vez 
que eu morra, por acaso ela não será escrita? Então, se for descoberto que 
fiz coisas inapropriadas, do ponto de vista do Princípio, estarei em apuros.  
A questão é se eu poderei ou não ser apoiado pelo ponto de vista do Princí-
pio, sobre o motivo porque vivi uma tal vida. Se algo estiver muito errado, eu 
poderia vir a perder tudo que consegui até agora. Por conseguinte, a posi-
ção de um líder é difícil. (33-167, 11/08/1970)   
 


Seção 2. Amemos os Verdadeiros Pais e Tenhamos 
Orgulho Deles 


2.1. Verdadeiros Pais são a Esperança de Toda a Hu-
manidade 
Quem são aqueles que chamamos de Verdadeiros Pais na Igreja da Unifi-
cação? Se a Ueda não tivesse ocorrido, Deus se tornaria o amor vertical e 
Adão e Eva seriam o corpo de Deus. Eles seriam iguais ao corpo de Deus. 
Deus seria como os ossos e Adão e Eva, como o corpo. Dessa forma Deus 
também teria mente e corpo. 
Deus em uma posição interna, é o Pai e Mãe interno, e Adão e Eva em uma 
posição externa, são os pais externos. Com os pais internos e externos se 
tornando um só em união, nesta posição de estarem enlaçados através do 
amor, o pai interno seria atendido e possuiria aos pais externos. Pelo con-
luio em amor entre Deus e a humanidade, seriam formados os verdadeiros 
pais, ou seja, os seres humanos aperfeiçoados. Sem haver o conluio em 
amor não existem seres humanos aperfeiçoados. (184-71, 13/11/1988) 
 
O que os Verdadeiros Pais devem fazer? Devem corrigir a linhagem de 
sangue falsa que se tornou a raiz do mundo satânico. Devem reverter a vida 
falsa e abrir corretamente o caminho do amor que foi corrompido. Por que 
aparece na Bíblia lógica paradoxal de que “quem quiser morrer viverá e 
quem quiser viver morrerá”? Isto se deve ao fato de que o mundo satânico 
têm que morrer. (Sede Central, 04/10/1987) 
 
Vocês são verdadeiramente filhos e filhas dos Verdadeiros Pais? Quando 
falam acerca de verdadeiros filhos, em que se baseiam? Na verdadeira 
linhagem de sangue. Obviamente tem seus laços de afinidade através do 
amor verdadeiro mas é através da verdadeira linhagem de sangue que 
estão conectados. É por estarem conectados através da linhagem de san-
gue verdadeira que vocês se assemelham ao Pai e a Mãe. Assim sendo, 
vocês assemelham-se ao Pai?  
Os olhos dos senhores são azuis enquanto os meus são pretos, e a cor do 
nosso cabelo também é diferente. O meu cabelo é branco. Eu sou um 
asiático, e o meu rosto é plano. Quando vocês se assemelham aos Verda-
deiros Pais, só se assemelham às coisas mais essenciais. Por estas coisas 
essenciais, refiro-me à vitória sobre Satanás e a amar a Deus absolutamen-
te. É só a isso que precisam se assemelhar. Então, poderão dominar e 
controlar Satanás. (Sede Central, 08/11/1987) 
 
O quanto vocês deviam me amar? Este é o problema fundamental. Não 
deviam amar numa posição com vestígios do mundo satânico, e manchada 
com amor desse mundo. Deviam estar numa posição mais elevada. Têm 
que me amar mais que aos seus pais, esposa e filhos nascidos no mundo 
satânico.  
É por isso que na Bíblia Jesus disse, “Aquele que ama o seu pai ou sua 
mãe mais que a mim não é digno de mim, e aquele que ama o seu filho e 
filha mais que a mim, não é digno de mim.” Ele chegou a esta conclusão 
para tudo. Mais tarde, ele também disse, “Carregue a sua cruz e siga-me.”  
Ele disse que carregássemos a nossa própria cruz. Subjugar a força que 
nos puxa na direção oposta é carregar a cruz. Neste ponto, vocês deviam 
derramar lágrimas amargas. (Sede Central, 01/06/1988)  
 
Que tipo de seres são os Verdadeiros Pais? Eles são o símbolo da espe-
rança para todos. São o símbolo absoluto de esperança para a humanidade 
decaída. São o fruto histórico, o centro da era, e o centro das nações deste 
mundo, onde cinco bilhões de seres humanos estão vivendo hoje. Eles são 
o ponto de partida, a partir do qual podemos ser conectados com o mundo 
ideal no futuro. (35-237, 19/10/1970) 
 
O que todos os povos do mundo estão desejando? Antes de estabelecer 
uma nação, um mundo, eles querem encontrar verdadeiros pais. A partir de 
que as novas gerações querem descender? Os seus novos filhos e filhas 
não querem nascer das suas linhagens de sangue, mas da linhagem de 
verdadeiros pais. Por conseqüência, os verdadeiros pais tornar-se-ão 
automaticamente a origem de um novo futuro. (35-237, 19/10/1970) 
 
Qual é a esperança de Deus, hoje? Ele deseja tornar-se visível neste tempo 
dos Últimos Dias. Por conseguinte, espera aparecer como um ser de cora-
ção completo e como um homem perfeito restaurado verticalmente, por 
outras palavras, como o Messias. Portanto, uma figura central que estabe-
lece a posição de Adão e Eva aperfeiçoados, tem de aparecer. 







Capítulo 2. Etiqueta para Servir aos Verdadeiros Pais  -  361 


 
 


Na Era do Completo Testamento, o próprio Deus aparecerá perante a 
humanidade na forma dos Verdadeiros Pais. É por esta razão que a Igreja 
da Unificação tem enorme poder, que não pode ser controlado por nenhuma 
autoridade política. 
O caminho da nossa Igreja da Unificação consiste em acumular experiên-
cias do domínio no qual diretamente vemos e profundamente sentimos o 
Deus vivo. (A Vontade de Deus e o Mundo - 279)   
 
O desejo da humanidade é encontrar verdadeiros pais. Mesmo quando 
vocês caminham o caminho da morte, desejam encontrar verdadeiros pais. 
Mesmo que perdessem toda a história, todas as eras, e todos os seus 
descendentes, se encontrassem verdadeiros pais, reconquistariam a histó-
ria, as eras, e o futuro. Precisam compreender que é isto o que verdadeiros 
pais podem fazer. (35-236, 19/10/1970) 
 
Quando vocês pensam nos três indivíduos das palavras, “Verdadeiros Pais”, 
compreendem que eles governam a história e que um novo começo, a partir 
do qual podemos voltar para um novo mundo, é criado a partir deles. Os 
Verdadeiros Pais determinam a relação interna pela qual podemos dominar 
Satanás; através deles Satanás, que controla o mundo externo, pode ser 
subjugado. Deste modo, o centro com o qual podemos libertar Deus de sua 
mágoa, pode finalmente ser estabelecido. Por conseqüência, vocês têm que 
ser gratos pela extraordinária bênção de serem capazes de viver com os 
Verdadeiros pais, e de agir de acordo com as suas instruções. (43-144, 
29/04/1971)  
 
Quando vocês se unem completamente com os Verdadeiros Pais, a nação, 
tribo, clã e família podem vir a existir. Os Verdadeiros Pais são o padrão 
substancial que integra o valor da glória do céu e terra.  
Trocariam os Verdadeiros Pais por todo o dinheiro deste mundo? Podem 
trocar os Verdadeiros Pais pelas suas vidas? Por conseguinte, as coisas 
são diferentes do que eram no passado. Não importa para onde quer que 
possam ir, devem visitar a Coréia para servir aos Verdadeiros Pais. 
Os seus filhos e filhas e os seus descendentes de mil, dez mil gerações, 
todos têm que fazer o mesmo. É por isso que a Igreja da Unificação é 
diferente. (30-237, 23/03/1970)  
 
Qual é o ponto culminante de todas as coisas? É quando tudo encontra os 
Verdadeiros Pais. O aparecimento dos Verdadeiros Pais da humanidade é a 
esperança da história, da nação, e da providência.  
O tempo quando os Verdadeiros Pais aparecem é o clímax que ocorre só 
uma vez na história, sem precedentes e que não ocorrerá outra vez no 
futuro. Da perspectiva do mundo eterno, uma vida humana não é mais que 
um respiro. (51-354, 05/12/1971)  
 


2.2. A Fotografia dos Verdadeiros Pais Deve Ser Reve-
renciada em Todas as Famílias 
É bom que, daqui em diante, vocês carreguem consigo a minha fotografia. 
Ela lhes dará proteção de forma que possam suportar com calma e quietude 
qualquer tipo de dificuldade com que se deparem. 
Moisés conduziu os israelitas para longe da influência do Faraó do Egito e 
guiou-os para Canaã, através de grandes milagres e maravilhas. Nesse 
tempo, todos os filhos primogênitos dos egípcios morreram, enquanto os 
israelitas evitaram a calamidade com o sangue de um cordeiro na ombreira 
das suas portas. Assim, o mundo espiritual está além de nos observar, pode 
nos proteger. (130-290, 07/02/1984) 
 
O Rev. Moon é muito famoso. Todo mundo reconhece que sou um patriota 
que vive para a nação. Além disso, todo o universo se curva perante as 
minhas realizações. 
Além disso, se vocês disserem “Como temos a fotografia, mesmo como 
esposo e esposa, não podemos brigar em frente dela,” e disserem aos seus 
filhos, “Não deviam fazer tais coisas em frente do Rev. Moon.” Qual é o 
problema com isso? Como estão reverenciando a fotografia dos Verdadei-
ros Pais mais do que a dos seus pais, os seus antepassados virão, e tam-
bém a reverenciarão como os antepassados deles. Tornar-se-á o altar onde 
os antepassados podem vir e servir a família. 
Uma vez que como resultado, o canal para receber bênçãos do céu se abre, 
mesmo depois de vocês adormecerem, às três horas da manhã, eles expul-
sarão todos os demônios dos arredores de seus lares. (Sede Central, 
25/08/1991)  
 


Quando os israelitas se preparavam para deixar o Egito, podiam evitar a 
calamidade de terem o filho primogênito morto, pintando com o sangue de 
um cordeiro a ombreira das suas portas. Do mesmo modo, vocês poderão 
evitar infortúnios se carregarem a minha fotografia com vocês. O mundo 
espiritual pode reconhecer a fotografia mesmo que ela esteja dentro de um 
bolso. Esta pequena condição tem o mesmo efeito que os israelitas pinta-
rem o sangue do cordeiro na ombreira das suas portas. (132-190, 
01/06/1984) 
 
Alguns membros tiveram a experiência em que o meu sorriso parecia tão 
enigmático como o da Mona Lisa. A maior parte de vocês teve essa experi-
ência, que a minha aparência misteriosa, que parece diferente em centenas 
de milhares de modos, fez com que o mundo espiritual cooperasse com 
vocês. 
Todas as pessoas espirituais no mundo espiritual conhecem-me bem. Se o 
mundo espiritual ver esta fotografia irá gostar ou não? Utilizando esta foto-
grafia como um intermediário, ss seus antepassados estarão conectados 
vocês. Por favor compreendam que ela é muito útil. (132-190, 01/06/1984) 
 
Agora, a minha fama ultrapassou fronteiras nacionais. Estou sabendo que 
muitos políticos, em vários lugares, colocam a minha fotografia na parede 
do seu escritório e a reverenciam. 
Dr. Yoon, o senhor também pendurou a minha fotografia na parede do seu 
quarto? Cumprimenta a foto todos os dias? Tem beijado ela todos os dias? 
Devia beijá-la apaixonadamente. Mesmo que assim o faça, não seria algo 
impróprio. Beijando-a da parte de Deus, as pessoas que foram para o 
mundo espiritual, recebem o direito de participar na mesma posição que 
você. Quando o senhor fizer assim Deus não lhe dirá: “Não”. Ele dirá, “Você 
tem razão!”  Como lhe parece, Yoon Sae Won? Pois é, faça. (171-239, 
01/01/1988)  
 
Quando vocês penduram a fotografia dos Verdadeiros Pais no quarto, e 
içam a bandeira da Igreja da Unificação, seus lares ficam sob o domínio de 
Deus. Estou tentando fazer com que vocês façam parte do domínio de Deus. 
Por esta razão, houve muitas pessoas que foram atingidas por um raio, 
enquanto estavam amaldiçoando a bandeira. Isto é bastante milagroso. 
Algumas pessoas ficaram doentes das mãos porque apontaram os dedos 
para mim e puderam se recuperar só depois orarem em arrependimento 
durante vários dias. Este tipo de fenômeno acontece. Porquê? Quando a 
fortuna celestial vem, ela não pode ser bloqueada pelo destino individual. É 
um destino imutável. 
Quando Moisés ergueu o seu bastão alto, todos os que olharam para ele 
viveram. Vocês viverão desde que olhem para a bandeira da Igreja da 
Unificação, e se fizerem veneração perante ela todas as vezes que entrem 
e saiam. Todas as vezes que saiam ou entrem, façam veneração perante a 
fotografia. (Sede da igreja, 25/08/1991) 
 
Quando vocês erguem a bandeira da Igreja da Unificação, é um sinal para 
os irmãos da igreja que passem em frente da vossa casa, para que possam 
entrar e descansar e se for meio-dia e estiverem com fome, almoçarem 
antes de partir. Portanto, deviam estar sempre preparados para receber um 
hóspede. Deviam fazer tais preparativos como se fosse para os Verdadeiros 
Pais. Por conseguinte, precisam de um quarto separado.  
Mas como os Verdadeiros Pais não vêm, vocês devem receber os seus 
hóspedes como se eles fossem os Verdadeiros Pais. Esta forma de pensar 
tem serve para nos conectar a ideologia de igualização perante o mais 
elevado padrão celeste. Com esta disposição, vocês deviam receber os 
seus hóspedes como se eles fossem Deus e dos Verdadeiros Pais. Uma 
pessoa assim recebe bênçãos. (169-220, 31/10/1987)  
 


Seção 3. Há Leis para Assistir aos Verdadeiros Pais 


3.1. A Lei da Era da Justificação pela Assistência é a Lei 
Mais Elevada 
A conduta, o modo como se sentam, tudo tem de ser feito de acordo com 
regras. Até mesmo o modo como vocês me cumprimentam, deve ser con-
forme regras. Não deveria haver um conjunto de regras para me cumpri-
mentarem, quando vocês me encontram? Não deveriam ser criadas regras 
para isso? Por acaso não existem tais regras na sociedade; não devíamos 
nós tê-las também? (66-267, 16/05/1973) 
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Até o presente, a moralidade humana significou que os pais deviam amar os 
seus filhos; os filhos deviam amar os seus pais; e devia haver uma distinção 
entre esposo e mulher. Isto tem sido transmitido até agora como a pedra 
angular das “três obrigações e as cinco regras morais nas relações huma-
nas52”. Contudo, parecem que estão mudando. 
Atualmente, os costumes, normas tradicionais e coisas semelhantes estão 
mudando. Uma tal atitude está penetrando no nosso ambiente diário e 
social e os dias em que isto ocorre chamamos de os últimos Dias. Se o 
Messias aparecer na face da terra, ele deverá resolver todos estes proble-
mas. (11-19, 11/12/1960)  
 
Não deveria haver novas leis para retificar tudo acerca dos costumes da 
Queda? Saibam que existem numerosos procedimentos legais que nos 
aguardam no futuro. Teremos que passar por eles. (66-299, 16/05/1973) 
 
De acordo com a etiqueta coreana, sempre que alguém recebe algo de uma 
pessoa mais velha, deve fazê-lo com ambas as mãos. Isto significa que só 
quando se está completamente horizontais, é que pode-se receber amor. O 
que quer que seja recebido, devia formar um ângulo de noventa graus com 
a vertical. Pode ser dizer que a mente humana é a mente do Céu não é 
verdade? Todas as nossas regras e normas seguem a razão de nossa 
consciência, e por se referirem a ela em relacionamento recíproco, devem 
se tornar horizontais. (171-236, 01/01/1988) 
 
De acordo com o pensamento oriental, quando as pessoas caminham, a 
pessoa mais idosa vai à frente. Porquê? Porque a pessoa mais idosa nas-
ceu primeiro. É deste modo que elas tentam ordenar o ambiente. A pessoa 
nascida mais tarde, deve ficar atrás. Alto e baixo, frente e trás, acima e 
abaixo, todos estes devem estar nas suas próprias posições. Estas pers-
pectivas não devem mudar. Elas são eternas e imutáveis. (168-252, 
27/09/1987) 
 
Todos os dias há reuniões matinais entre o rei de uma nação e os seus 
súbditos. Nas famílias coreanas, os filhos, quando se levantam de manhã, 
cumprimentam primeiro os pais. Não é assim a etiqueta coreana? Para 
restaurar por indenização os períodos as história, devemos estabelecer as 
“leis das leis”. Se há leis para a piedade filial, temos que estabelecer a uma 
lei para piedade filial que seja a mais elevada de todas, bem como também, 
estabelecermos leis que venham a ultrapassar o padrão das leis da nação. 
(31-275, 04/06/1970)  
 
Na sociedade coreana, durante os três anos de luto, depois dos pais morre-
rem, os filhos oferecem refeições aos espíritos deles, todas as manhãs e 
noites. Também, sempre que saem ou voltam a casa, fazem um cumpri-
mento em frente do altar dos seus pais. Não existem tais regras na socie-
dade coreana? Vocês deviam fazer melhor que isso. Aquilo que fazem 
agora, adapta-se exatamente às formalidades do Céu, do ponto de vista da 
vontade de Deus? Não se adapta; muito longe disso. (31-275, 04/06/1970)  
 
A maneira mais rápida de estabelecer as tradições da família, é fazê-lo 
enquanto o Verdadeiro Pai está vivo. Originalmente vocês deviam tomar 
banho todas as manhãs para se purificarem e caminhar 10 ri53 para fazerem 
veneração perante mim. Sem estabelecerem tal tradição, o caminho dos 
seus descendentes será bloqueado. (21-88, 03/11/1968) 
 
Entre os membros da igreja, alguns dizem que deviam ir ao cinema, porque 
eu o faço freqüentemente. Eles não têm razão. No passado, eu nem mesmo 
passei em frente de cinemas. Agora não é um problema, porque passei por 
tal treino que, onde quer que vá, tenho tal controle que não sou influenciado 
ou dominado por esse lugar. 
Contudo, há algumas pessoas tolas que dizem que farão aquilo que eu faço 
– seguindo-me quando eu vou para o campo, ou usando linguagem rude 
porque eu o faço. Eu tenho vivido uma vida de serviço a Deus, e servi e 
curvei-me até mesmo em frente de crianças, até que o tempo chegou em 
que pude começar a falar sem o uso de termos honoríficos. Depois de 
saberem a vontade de Deus, as pessoas sentem-se tão embaraçadas 
quando eu falo com elas usando de reverência especial, que não podem 
falar comigo de cabeça erguida. Pensem quão embaraçoso seria se eu lhes 
tratasse muito delicadamente. (57-277, 04/06/1972)   
 


                                                                        
52 Princípio Confucionista do Samgam-Oriun (삼강오륜 –三綱五倫) 
53 Quatro quilómetros (1 ri=0.4 km) 


3.2. O Homem é Valioso Devido a Ética e a Moralidade 
Hoje a maior parte das leis deste mundo têm a sua base na lei romana. 
Porém, as regras morais  humanas são baseadas mais na consciência que 
na lei. O fundamento da consciência é o bem. Ela padroniza o bem. Quando 
vocês se afastam do bem e cometem erros, a consciência tenta corrigi-los. 
As pessoas tentaram criar um sistema social universal de acordo com a 
consciência, mas ao mesmo tempo precisamos de leis. Onde é que as 
normas morais humanas têm o seu fundamento? Têm o seu fundamento na 
ética celestial. (33-44, 02/08/1970) 
 
As leis humanas são formadas através de emoções, não é verdade? Na 
relação entre membros da mesma família, a idéia de normas éticas, siste-
mas sociais, ordem, etc. tudo é baseado em aspectos emocionais. Quando 
algo sentido pela emoção inicialmente dura muita tempo e se torna de uma 
dimensão muito elevada, as pessoas curvam a cabeça perante isso. Vocês 
precisam saber disto. O motivo para a criação da lei humana é a emoção. A 
lei humana começa na posição em que os pais amam os seus filhos. Ver-
dadeiras relações humanas são estabelecidas quando os filhos amam os 
pais. (64-124, 29/10/1972)  
 
Todos os senhores gostam e precisam dos pais. Seja a qualquer hora 
querem encontrá-los e estar junto deles. Porquê? Se olharmos em termos 
de idade existe uma diferença como também se olharmos a nível de ordem 
há um relação de superioridade e subordinação, em termos das fases de 
desenvolvimento. Por conseqüência, as pessoas deviam mostrar reverência, 
respeito e obediência para com os seus pais. Desta forma, em todas as 
normas éticas e morais a vida social há ma característica de relação entre 
acima e abaixo sendo que um se posiciona como sujeito e o outro se posi-
ciona como objeto. Para se tornarem filhos de piedade filial, em certos 
aspectos vocês devem demonstrar obediência e subordinação, e ansiar por 
encontrar a mim. Esta é a relação entre pais e filhos. (112-251, 19/04/1981)   
 
Os seres humanos são valiosos devido às normas morais e éticas. A ética 
diz respeito as relações entre pessoas. As normas éticas não têm utilidade 
no caso de uma só pessoa; elas têm lugar quando há duas ou mais pesso-
as. As normas de ética social derivam da família, quando um homem e uma 
mulher se casam. A ética é o conjunto de leis que regulam as relações 
humanas. (136-208, 29/12/1985) 
 
Tem de ser revelado que existe um sistema de ordem vertical, de acordo 
com a lei celestial, formado pelas regras da criação do sol, lua e as estrelas 
do universo. Este sistema de ordem vertical aparece na família, como a 
ordem vertical formada pelos avós, pais, e filhos. A ordem horizontal forma-
da por irmãos e irmãs é estabelecida, e simultaneamente, é formado um 
sentido correspondente de valor e normas. (122-304, 25/11/1982) 
 
Temos que estabelecer uma nova tradição que transcenda aos povos e as 
fronteiras nacionais. Essa tradição tem que ser estabelecida de acordo com 
o desejo de Deus e não de acordo a nossa vontade. Isso significa que 
vocês não devem se adaptar aos hábitos e costumes do passado, ou mo-
das do presente. Essa tradição não tem nada a ver com isto. Quando ob-
servamos o mundo, verificamos que tudo existe em harmonia. Tudo é 
natural e existe em harmonia, sem sinais de incômodo. Todas as coisas 
foram feitas para se tornarem motivo de estímulo. Se algo fosse detestável, 
não despertaria nenhuma atenção. (66-299, 16/05/1973) 
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Seção 1. A Correta Compreensão Quanto a Igreja 


1.1. A Igreja é um Lugar que Integra as Palavras da Ver-
dade e o Caráter 
A finalidade da igreja consiste em encontrar e estabelecer a nação de Deus; 
não é encontrar e estabelecer um grupo de pessoas reunidas num local 
para a veneração divina. O ideal original de Deus para a criação foi o esta-
belecimento de um mundo com base numa nação. Assim, o destino da 
igreja é encontrar essa nação. (O Caminho do Líder Espiritual - 242) 
 
No futuro, o tempo da igreja passará. O que a humanidade deseja não é a 
igreja. Ela é necessária durante o processo da restauração do domínio da 
Queda, mas quando uma nova era chegar, a era da igreja passará. Por isso, 
a Igreja da Unificação não está somente envolvida em atividades eclesiásti-
cas. Sob o nome da igreja, estamos nos adaptando à sociedade, reforman-
do-a e iniciando um movimento para a sua purificação. Essa é a missão de 
pioneiros, a qual não pode ser levada a cabo pelas pessoas que estão 
vivendo dentro dessa nação, desse povo e nesse mundo. Este é o caminho 
que vocês devem percorrer. (28-222, 11/01/1970)   
 
A igreja é o quartel general que liga o passado, presente e futuro. Por 
conseguinte, é um mediador para o estabelecimento de condições de 
indenização e para integrar as palavras de verdade de Deus, o caráter e 
coração. (O Caminho do Líder Espiritual – 238) 
 
A igreja é o santíssimo que pode conectar o céu e a terra. É uma abertura 
para o mundo, permitindo que as pessoas interajam em relações de coope-
ração, e é um pilar espiritual para o bem-estar da nação. Como a fonte de 
vida espiritual, ela fornece energia para a nossa vida diária. (O Caminho do 
Líder Espiritual – 238) 
 
Antes de vocês serem leais para com as suas famílias, sejam leais para 
com a igreja, e também, sejam leais para com a igreja antes de serem leais 
para com a sociedade; isto é uma regra. A igreja está na posição de sujeito, 
e a família e sociedade, na posição de objetos. Onde permanecem as 
pessoas sábias? Na posição de sujeito. A posição de sujeito é só uma. 
Objetos podem estar em qualquer uma das quatro direções – norte, sul, 
leste e oeste – ou em qualquer posição ao redor de 360 graus, mas o centro 
é só um. Essa é uma posição dentro de um domínio absoluto. Não pode 
haver dois. Podem existir dois centros? Se o centro ficar indo e vindo have-
rá muita possibilidade de ruína. (25-126, 30/09/1969)   
 
Os Cristãos afirmam que o Deus onisciente, onipotente, benevolente e 
cheio de amor, perdoar-nos-á, mesmo que pequemos dezenas de milhares 
de vezes. Então, logo que saem da igreja após orarem, começam a lutar. A 
igreja não é um lugar para arrependimento depois de se cometer pecados. 
Se Deus é um Ser que pode facilmente perdoar tantos pecados, a grande 
questão é : porque que Ele não perdoou o único pecado cometido por 
Satanás no Jardim do Éden? O que vocês acham? Se tivesse havido uma 
maneira para Satanás ter sido perdoado tão facilmente, ele ter-se-ia arre-
pendido. Ele teria se arrependido com lágrimas, dezenas de milhares de 
vezes. (19-161, 01/01/1968) 
 
Se a igreja se dividir em duas; as duas em quatro e desse modo se ela se 
dividir três vezes, Deus a abandona. Esse é o modo como os princípios 
celestiais operam. Portanto as pessoas reúnem-se como uma família. 
Aqueles que vivem em graça, reúnem-se como uma família. Não vão à 
igreja, mas ajoelham-se em oração na sua família. Esperem e verão se isso 
acontece ou não. (9-266, 05/06/1960) 
 
Qual é o objetivo da Igreja da Unificação? É relacionar-se com a humanida-
de, com Deus e o Messias, dançar juntos aqui na terra, e até mesmo tentar 
fazer com que Satanás receba bênçãos. Este é o caminho da Igreja da 
Unificação. Quão extraordinário é isto!  As pessoas do mundo dizem que a 
Igreja da Unificação é assim e assado, herética e etc. mas nós nem sequer 
nos preocupamos com isso. Os cães ladram mas a caravana passa; pen-
samos desta forma quanto a isto. (80-285, 02/11/1975)  
 


Nesta era dos Últimos Dias, o que a Igreja da Unificação tem que fazer, é 
ensinar as respostas às seguintes questões:  “Qual é a vontade de Deus? 
Qual é o desejo da humanidade? O que é o amor de Deus? Qual é a situa-
ção da humanidade? Qual é o coração de Deus e da humanidade?” 
A Igreja da Unificação apareceu com esse objetivo. Ele pode dar ensina-
mento para este mundo e caso venha a educar mil ou dez mil pessoas, esta 
dimensão ideológica fará com que o mundo se unifique mesmo que ele 
resista a unir-se. (151-209, 15/12/1962)   
 


1.2. A Igreja é Uma Extensão da Família 
Aqueles que dizem que vão à igreja por causa de alguém, ou seja, que vão 
à igreja por causa dos seus amados filhos e filhas, ou pelo seu amado 
cônjuge, não poderão avançar para além disso. Vocês devem ir à igreja 
para servir a Deus, sendo Ele o seu próprio Deus, e encontrar o amor Dele, 
como sendo seu próprio amor. (8-162, 06/12/1959) 
 
Uma igreja pública é mais preciosa que a sua própria casa. (15-271, 
24/10/1965) 
 
Através da igreja se é conectado ao Reino do Céus. A família tem que 
passar pela igreja. Assim, a igreja é a base para famílias serem vitoriosas; 
um lugar onde as leis de família emergem; um lugar onde a nobreza de 
caráter é reconhecida; e um lugar de treinamento para a vivência do Reino 
dos Céus. (O Caminho do Líder Espiritual – 238) 
 
Algumas pessoas dizem que aqueles que são belos e jovens podem dar 
testemunho bem, mas isso é absurdo. A igreja é a extensão da família. 
Devem haver avós e avôs, tias e tios, e jovens. Se houvesse só jovens 
nessa igreja, esta seria um local de abusos. Eu penso que isto deve ser 
rapidamente corrigido. Vocês devem saber como assistir às pessoas mais 
velhas que vocês. Os seus avôs e avós representam Deus; o seus pais e 
mães são os “pais”; e vocês juntos com seus filhos formam quatro etapas. 
Os avós, pais e eu visto como etapas, formam três estágios. 
As nossas vidas são tais que não podemos separar-nos deste destino. Avós, 
pais, casais e filhos constituem três etapas. Vocês precisam desenhar 
quatro linhas para formar três etapas não é mesmo? Como isto é a base do 
número sete, sem se unir a estes, não se pode ter três estágios. Sem unir 
isto, cada posição nesta estrutura seguirá o seu curso independente das 
outras. Para que haja três estágios, isto tem que ser unido. (70-149, 
09/02/1974) 
 
Em termos da vida na igreja, a pessoa que não é reconhecida por Deus, 
não pode viver uma vida representando Deus na sua vida social. Por con-
seqüência, a questão é se poderemos ou não ser pessoas reconhecidas por 
Deus na nossa vida interna na igreja.  
No que respeita à atitude dos membros da Igreja da Unificação, em relação 
à igreja, eles não são sérios acerca da importância do tempo para as reuni-
ões na igreja. Como os seus pontos de vista acerca das reuniões públicas 
da igreja são vagos, os seus pontos de vista sobre a direção que a Vontade 
de Deus está seguindo, também são vagos.  
Isto é porque internamente, vocês não compreendem claramente em que 
posição deviam permanecer, nem têm um padrão externo claro. (22-36, 
19/01/1969)  
 
Há algumas pessoas que têm sucesso na vida da igreja, mas não muito na 
vida social. Por outro lado, há outras que têm sucesso na vida social, mas 
não na vida da igreja. A este respeito, aqueles que têm sucesso na vida 
social, mas não na vida da igreja, não possuem os fatores fundamentais e o 
conteúdo para produzirem frutos.  
Entre aqueles que têm êxito na igreja, mas não na vida social, e aqueles 
que têm êxito na vida social, mas não na igreja, a pessoa que tem êxito na 
igreja é melhor.  
Aqueles que estão equipados com os fatores que permitem gerar frutos, 
podem caminhar em frente, com esperança no dia de amanhã, mas aqueles 
que não estão, não podem estabelecer uma relação com esse futuro. (36-20, 
08/11/1970)  
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Vocês deviam encontrar e estabelecer um padrão que lhes permita provar 
que são filhos de Deus, através da sua linhagem, através da verdade, 
através de suas próprias vidas e de seus trabalhos. Sem isso, o fato de 
virem a igreja e praticarem uma vida de fé, não os fará passar de “meninos 
de recado”. (3-40, 15/09/1957) 
 
Se vocês observarem as relações triangulares entre a família, a igreja e a 
sociedade, será que vocês pensam mais intensamente sobre sua família ou 
sobre a igreja? O então, será que vocês pensam mais no sucesso na vida 
centralizando-se na sociedade? Por favor, pensem sobre o que tem sido 
mais forte em suas vidas.  
Com que pessoa teria Deus mais compaixão e cooperaria mais? Pensar na 
igreja, é amar um representante de Deus. É também trazer salvação às 
pessoas. (42-169, 04/03/1971)  
 
Para nos tornarmos pessoas de caráter, um treinamento sistemático é 
necessário. Logo vocês tem que passar pela vivência em grupo da igreja. 
Por outras palavras, a questão é: se vocês podem passar por uma ideologia 
ou sistema holísticos. A igreja é esta passagem. (9-8, 13/03/1960) 
 
No que respeita à totalidade da vida social que vocês viveram até agora, 
através de hábitos, e as suas vidas inteiras na igreja, a vida na igreja é mais 
interna. Então, até que ponto estabeleceram vocês o padrão de valor para 
suas vidas internas? Algumas pessoas dizem que conduzem a sua vida 
com base na vontade de Deus e pensam arbitrariamente, “O que estou 
fazendo agora se tornará a vontade de Deus,”  Pensam que Deus pode 
habitar nessa pessoa? (22-38, 19/01/1969) 
 
Se uma pessoa, que se opõe à Igreja da Unificação, vem até a igreja e 
come nela, vocês deviam ser capazes de se despedirem-se dela sorrindo. 
Vocês nunca devem ser avarentos, em relação à comida, quando tratam de 
alguém.  
Mesmo que alguém, que não seja um membro, venha e peça comida, vocês 
não devem rejeitar. Digo isto porque acredito que qualquer pessoa nas oito 
províncias da Coréia, quer seja ou não um membro da Igreja da Unificação, 
pode vir aqui e comer. (37-329, 01/01/1971) 
 
As pessoas gostam muito de bebês e o que mais detestam são as avós e 
avôs que estão prestes a morrer. Estes são dois casos extremos. O movi-
mento celestial é aquele que abraça a ambos. Vocês deviam esforçar-se 
por se unirem com crianças. Deviam deixar que avôs e avós, que vêm com 
o seu cajado, passem algum tempo e comam lá. Se puderem fazer isso, o 
lugar onde estão prosperará.  
Se puderem tornar-se amigos de avós e avôs, e eles se perderem por vocês 
até ao ponto de dormirem no pátio da igreja, em vez de nas suas boas 
casas com piso e jardins maravilhosos, esse lugar, essa organização com 
tais pessoas, como regra geral, prosperará. (60-158, 17/08/1972)  
 
Se uma avó vier e perguntar, “O líder da igreja está aqui?” e vocês olharem 
para ela e responderem, “Não, não está aqui”, serão punidos. Vejam o que 
acontece quando ela pergunta, “Onde é que ele foi” e vocês respondem 
“Porque pergunta avó? Não precisamos de uma velha avó.”  Deus os acu-
sará dizendo “Seus inúteis, de onde vieram?” 
Recusar avós e avôs idosos, é o mesmo que recusar os seus pais. Por isso, 
vocês só podem ser filhos de piedade filial quando servem e apóiam os 
seus pais e avôs idosos. (56-38, 10/05/1972) 
 


Seção 2. O Sermão é a Cerimônia mais Importante 
para Venerar a Deus 


2.1. A Hora do Sermão é o Momento do Encontro com 
Deus 
Qual é a finalidade da sagrada observância do domingo? Devia ser para 
procurar a nação da vontade de Deus, e trazer salvação à humanidade. Foi 
pensando em si próprios, e com o objetivo de se elevarem, que os Cristãos 
guardaram solenemente o domingo. Por outras palavras, concentraram os 
seus esforços em alargar o objetivo da sua salvação individual.  
A nossa finalidade em observar o domingo, consiste também em promover 
o caminho da nossa salvação, mas além disso, em alargar o objetivo da 
salvação do todo, e em alargar o objetivo de procurar a nação e o mundo da 
providência divina. Esta é uma dimensão mais elevada da vontade de Deus. 
(69-240, 30/12/1973)  


 
O horário do sermão é o tempo de fazer ofertas. Vocês devem fazer a 
redenção do passado perante Deus. Assim, o horário do culto é um tempo 
sem liberdade. (11-163, 24/06/1961) 
 
O horário do sermão bloqueia o avanço de toda a autoridade de Satanás, e 
é o tempo de se prometer a Deus que vocês lhe devolverão a glória da 
vitória. (6-263, 07/06/1959) 
 
A hora do sermão é um tempo mais sério do que aquele em que se encon-
tra o inimigo na batalha. (9-296, 12/06/1960) 
 
O período de tempo que vocês permanecem na igreja, antes do serviço 
dominical, será oferecido a Deus. Assim, o seu valor não pode ser trocado 
ou comprado por nenhuma quantidade de ouro. O tempo para o sermão é 
uma oferta a Deus. Por isso, chegar tarde ao serviço, é roubar de Deus. 
É necessário chegar a tempo para o serviço. Desse modo pode permane-
cer-se perante Deus com dignidade. Então, vocês podem aproximar-se do 
céu com um coração melhor que o de ontem. Todavia, se chegam tarde, 
mesmo quando oram, sentar-se-ão lá a pestanejar, e perguntando a si 
próprios, “Acerca de quê vai o Pai falar?”  Quando os vejo sentados nessa 
situação, vocês parecem extraordinariamente miseráveis. (36-125, 
22/11/1970)   
 
Quando vocês procuram a Deus, podem participar sem usarem o robe 
sagrado? Não estou falando do vestuário externo; refiro-me ao robe sagra-
do do vosso coração. Se surgir inspiração no coração de vocês que se 
reúnem aqui, com o sermão e os hinos, o Céu trabalhará convosco. 
Quando os primeiros antepassados humanos foram expulsos do Jardim do 
Éden, depois da Queda, derramaram lágrimas quando saíram. Vocês 
podem derramar lágrimas, mas têm que ser lágrimas de alegria, onde 
podem encontrar Deus com um sorriso na face. Aqueles que não derrama-
ram primeiro lágrimas de desgosto, não deviam chorar de alegria. (9-296, 
12/06/1960)  
 
Vocês deviam preparar-se para o sermão com um coração ansioso, quatro 
dias antes. Deviam entrar na igreja orando desesperada e seriamente pela 
felicidade de todos os povos, para que elas possam se conectar com a 
autoridade da ressurreição e vida. Deviam assistir ao serviço dominical, com 
um coração ansioso por Deus, mas mesmo assim, isso não seria suficiente. 
Em vez disso, são mais descarados que um caixeiro viajante. (20-284, 
07/07/1968)   
 
Antes do serviço dominical, vocês deviam purificar-se com um banho, 
oferecer uma veneração à Deus, e ir ao campo sagrado para orar. Embora 
seja possível que as pessoas não venham, Deus tem que estabelecer o 
fundamento de coração que permita que vocês sintam simpatia para com as 
pessoas de suas vilas e os mobilize. Vocês nunca estão sozinhos quando 
oram a Deus com lágrimas nos olhos. Deus está convosco Se ninguém for 
restaurado nessa vila, depois de vocês oferecerem devoção durante mais 
de três anos, ela será arruinada. (17-293, 15/02/1967)   
 
Mesmo quando vocês vêm ao serviço, em vez de virem sem qualquer 
preparação, deviam investir o coração e oferecer devoção durante mais de 
dois dias; quanto mais fizerem isso, mais irradiarão luz espiritualmente. Por 
esta razão, quanto mais elevada for a sua parte invisível, tanto mais o Céu o 
protegerá. Se a esposa pensa todo o dia no seu esposo, com o seu coração 
invisível, e então sorri com a sua face visível, uma luz gloriosa irradiará dela. 
Esse rosto sorridente tem um poder cativante que atrai o esposo para perto. 
A lógica é a mesma. (228-84, 15/03/1992)  
 
No futuro, o serviço dominical será conduzido na forma de testemunhos, em 
vez de sermões. As famílias deverão dar testemunho sobre as coisas de 
que podem se orgulhar. Então, a família inteira tem que vir e venerar a Deus. 
Os testemunhos de famílias com sucesso tornar-se-ão um exemplo, e 
famílias com menos sucesso deviam ser orientadas para obterem êxito. 
Deste modo será construído o Reino do Céus da família. Sem estabelecer o 
Reino do Céus na família, o Reino do Céus na terra não será estabelecido. 
(23-62, 11/05/1969)   
 
Vocês primeiro devem ser meticulosos na vida na igreja. Para isto, devem 
observar rigorosamente as horas oficiais dos cultos. Deviam ser um exem-
plo na assistência aos serviços religiosos na hora oficial. (31-269, 
04/06/1970)  
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Vocês devem ser rigorosos em manter suas promessas perante o céu. 
Como pode alguém que não mantém as suas promessas, receber graça? 
Tal pessoa se desviará do caminho. De agora em diante, eu guiarei, à 
medida que vocês avancem. Se não gostarem, poderão partir. Vejamos se 
haverá alguém que pereça.  
Deviam ser um exemplo na assistência ao serviço dominical e reuniões 
oficiais da igreja. Ao virem para o serviço dominical, esposos e esposas 
devem vir juntos, amorosamente, para que os filhos possam seguí-los com 
inveja. Vocês deviam vir para a igreja antes das dez, e preparar-se para o 
serviço dominical. (Boletim, 1-3) &&& 
 
O serviço dominical é um tempo para lutar contra Satanás. É um tempo 
único e decisivo. Como é possível que durmam durante este tempo? Se 
alguém estiver dormindo devem acordá-lo. Tal como Jesus disse a Pedro, 
“Afasta-te de mim Satanás!” vocês deviam dar-lhe uma palmada. Isso é 
amor. Se alguém dormir durante o sermão, não deixarei que o faça. (15-121, 
03/10/1965) 
 
É correto que pessoas que devem oferecer devoção, venham atrasados 
para o serviço dominical? Tais pessoas deviam sentir-se tão envergonhadas 
que não poderiam erguer o rosto. Deviam sentir que são os maiores de 
todos os pecadores. Deviam prometer ser pontuais, e oferecer ainda mais 
devoção que as outras.  
Como podem vocês dizer, “Oh! Céu altíssimo!” quando não podem nem 
mesmo ser pontuais!  A sua devoção não é para os outros notarem. Se 
quiserem oferecer devoção na igreja, deviam vir a pé, ao invés de virem de 
carro. Não deviam simplesmente vir aqui e orar. De preferência deviam orar, 
e então vir aqui para orar ainda com mais fervor. É assim que deviam 
oferecer devoção. (42-235, 14/03/1971)  
 
O Céu relaciona-se com aqueles que anseiam fervorosamente esforçam-se. 
Ele não procura ao acaso encontrar-se com alguém. Por conseguinte, vocês 
deviam pelo se comprometer absolutamente a serem pontuais. De agora 
em diante, os que não chegarem na hora, os colocarei de pé diante dos 
outros e os envergonharei. (11-133, 26/03/1961) 
 
Originalmente, eu devia fechar a porta à chave depois do serviço dominical 
começar. Não quero encontrar-me e nem falar com pessoas que chegam 
tarde. Uma vez que os reuni aqui para vos elevar até um certo padrão, falo 
convosco durante duas ou três horas. Só então posso manter a determina-
ção que fiz, depois de ter orado ao céu. (11-132, 26/03/1961)   
 
Quando se aparece perante Deus, o tempo é a coisa mais importante de 
todas. Se vocês não puderem ser pontuais falharão. Se falharem em manter 
horários perecerão. Deus exige um ambiente e um coração o mais puros 
possíveis, mas vocês não podem nem mesmo controlar o tempo e cantam 
cânticos de louvor na fila de trás. O Céu não quer tal louvor. (11-132, 
26/03/1961) 
 
Vocês devem ser pontuais para com os horários oficiais dos sermões. Então 
inevitavelmente prosperarão. (31-268, 04/06/1970) 
 


2.2. Sermões à Noite, Reuniões Matutinas, Vigílias  
Façam um esforço especial em sermões à noite. (10-249, 21/10/1960) 
 
Aos sábados de noite, devem ser feitas vigílias na igreja. (17-347, 
11/05/1967) 
 
De agora em diante muitas reuniões serão efetuadas à noite, porque temos 
de destruir o domínio da escuridão. Para isto, vocês precisam ter um cora-
ção sério e sincero. (11-247, 01/11/1961) 
 
Dêem testemunho e então venham ao sermão da noite. A não ser que 
façam isso, a igreja não poderá manter a sua dignidade. Vocês deviam 
chegar à igreja, antes da pessoa que vai conduzir o serviço. (10-250, 
21/10/1960)  
 
Algumas pessoas poderão dizer, “Toda as outras pessoas dormem o tempo 
que querem, comem tanto quanto querem, e então sentam-se confortavel-
mente para assistir ao sermão. Porque é que nós temos o sermão quase 
que de madrugada? Porque temos sermão de manhã tão cedo?”  Porque 
temos que ser diferentes dos outros. Não podemos ser iguais à outros 


grupos religiosos ou pessoas de fé. Temos que ser diferentes dos outros. 
(84-194, 29/02/1976)  
 
Eu estabelecerei esta tradição de reuni-los às três da manhã, durante 
aproximadamente um ano ou mais, sem que durmam. Não está certo que 
se tornem preguiçosos, e confortáveis. Não haveria desenvolvimento num 
mundo confortável. Portanto, qualquer que seja o país, se passar por um 
renascimento, e contudo se este tornar-se vaidoso e entusiasmado consigo 
próprio, será arruinado. (51-280, 28/11/1971)  
 
Mesmo que vocês trabalhem durante o dia, o trabalho religioso deve ser 
feito à noite. É mais efetivo à noite. Também é efetivo ensinar de manhã 
cedo. Por isso, se têm um convidado que veio uma vez à igreja, deviam 
ajudá-lo a escapar de sua casa, quando ele sentir necessidade de vir.  
Vocês deviam tornar-se esse tipo de pessoas. Como poderá haver resulta-
dos sem motivação? Se vocês não puderam fazer, de agora em diante 
deviam trabalhar mais duramente e ter melhores resultados. Estudem outro 
método e façam. (97-196, 15/03/1978) 
 
Tentem ensinar a palavra de Deus depois da meia-noite, e até ouvirem o 
cantar do primeiro galo. Que misterioso!  Tentem ensinar a palavra quando 
ouvirem os cães na vizinhança, ladrando na noite tranqüila. Sentirão como 
se tivessem entrado no novo caminho da vida, em busca da luz brilhante do 
sol; sentir-se-ão como o capitão do navio que navega de novo em busca do 
farol. Experimentarão um sentido de valor, bravura e majestade, como se 
estivessem sós neste mundo completamente cheio de mistérios de todos os 
tipos. 
Para sentir esse tipo de união de coração, devem orientar e aconselhar 
pessoas durante a noite. É necessário realizar tais atividades à noite ou ao 
amanhecer. (29-196, 28/02/1970)  
 
A noite, profunda noite, tem um caráter intenso e misterioso. Por conseguin-
te, sente-se mais graça numa reunião, destinada a promover um ressurgi-
mento do sentimento religioso, efetuada à noite, do que durante o dia. A 
razão é que durante o dia todos os nossos sentidos estão dispersos. Por 
outras palavras, a visão, ouvido e todos os outros sentidos, através dos 
quais podemos sentir, são facilmente dispersos. 
Contudo, durante a noite não estão assim, e pelo contrário, tornam-se 
focados. À noite, todas as coisas me tornam mais saliente, e num tal ambi-
ente eu destaco-me naturalmente. Por essa razão, durante a noite, é mais 
fácil evocar, juntamente com Deus, o modo de operar da graça. Ele pode 
trabalhar mais facilmente através de vocês. (29-196, 28/02/1970)  
 
Quando vocês acordam de cedo de madrugada, devem orar de modo que 
suas vidas no dia que começa possam tornar-se uma substancialização da 
gratidão perante do Pai Celeste, e fazerem a determinação de se tornarem 
um fruto de esperança no jardim de primavera da liberdade cheio de flores 
que o Pai Celeste possa educar e usar para a Sua providência. E ao raiar 
do dia, ao saírem para seus locais de trabalho, tal como um verão que pode 
fazer crescer o fruto da esperança, devem determinar-se a tornarem-se 
pessoas valiosas que estejam junto à Deus e que possam desenvolver-se 
um passo mais adiante.  
Quando cai o entardecer, como se trata de um tempo muito semelhante ao 
outono, podem concentrar tudo e oferecer a suas determinações perante o 
Pai, assumindo a posição de oferta, Quando chega a noite, que é compará-
vel ao inverno, deviam orar que, possuindo a energia da vida, estabelecerão 
a intrínseca relação de pai e filho com Deus, tornando-se assim numa 
pessoa que possa receber todo o valor. Se existir uma pessoa que torne 
todos os 365 do ano em dias vitoriosos, e viva uma vida de gratidão, essa 
pessoa pode sentir que a vida em relação com Deus, é verdadeiramente a 
vida digna de ser vivida. (29-340, 14/03/1970) 
 
A razão pela qual vocês não notam a passagem do tempo é que estão 
arrebatados no amor de Deus. Era normal, nos primeiros dias da igreja, que 
eu permanecesse acordado toda a noite, falando com os membros e ouvin-
do-os. (O Caminho do Líder Espiritual -150) 
 
Estou dizendo que vocês não deviam calcular o tempo que permanecem 
dormindo, e pensar, “Como não dormi o suficiente ontem, seria melhor que 
recuperasse hoje.” No entanto, é isso que fazem, não é verdade? É seme-
lhante àquilo que pensam quando fazem jejum, “Como vou jejuar no domin-
go de manhã, seria melhor que comesse mais no sábado à noite.” 
Pelo contrário, é melhor que não jejuem, porque se comerem mais no jantar 
na noite antes de um jejum, terão mais fome. Depois de terem distendido o 
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estômago, devido a um jantar abundante, se o conservarem vazio na ma-
nhã seguinte, sentirão mais fome, e então, que farão? (44-161, 06/05/1971) 
 


Seção 3. A Atitude que um Líder da Igreja Tem de Ter 


3.1. Um Líder da Igreja Tem que Viver uma Vida Pública 
Uma pessoa que seja um líder de mais de mil pessoas, foi avaliada e apro-
vada pelo mundo espiritual. (18-223, 09/06/1967)  
 
Ninguém se torna figura central por ter confiança em si mesmo. Eu próprio 
nunca me senti confiante. Uma vez que descobri que antes de confiar em 
mim, eu tinha que gostar de Deus e de quem quer que fosse que Ele procu-
rasse, o que importa então é como eu poderia avançar com um tal coração. 
Se eu tiver tal coração, não há nada que não possa ser conseguido. Vocês 
têm que ter o desejo de tornar as outras pessoas alegres, e consolar as 
pessoas que sofrem. (70-170, 09/02/1974)  
 
O verdadeiro pastor não diz que é um verdadeiro pastor. A qualquer hora 
ele sossegadamente abraça a Vontade de Deus e o universo inteiro no seu 
coração, e sai sem explicar a sua posição. (3-210, 01/11/1957) 
 
Após trabalhar duramente para a causa pública correndo sem saber quando 
iria dormir, eu caia de sono exausto e quando acordava de manhã sentia 
meu corpo incrivelmente aliviado. Ao ter tais experiências eu pensava: “Ah, 
isto é uma vida de acordo com o Princípio.” 
Mas se vocês pensam, “Bem, na noite passada eu só dormi três horas, 
portanto hoje eu preciso dormir pelo menos umas cinco ou seis horas”, 
então, quando dormem pensando assim, e se levantam de manhã, sentem 
suas costas doendo e o corpo parece pesar dezenas de milhares de libras. 
É por isso que lhes digo para pensarem assim. (44-160, 06/05/1971) 
 
Um líder não deve se deitar antes do que as pessoas que ele dirige, por 
mais cansado que ele esteja. Ele só deve dormir depois de todas as outras 
pessoas se deitarem, e deve ser o último a acabar de orar. Até mesmo na 
sua vida de fé, ele deve oferecer devoção sem comida, sem ter o que vestir 
e nem onde viver; tal é a posição de um líder. Se puder viver desse modo, 
ele não perecerá nem mesmo que lhe forcem a perecer. (33-169, 
11/08/1970) 
 
Eu fico sem fala perante uma pessoa que ofereça devoção. Na minha 
posição de líder da Igreja da Unificação, quando encontro duas pessoas 
para decidir qual delas é a melhor, não vejo quem tem o rosto mais belo, 
mas ao contrário, observo a direção da sua mente. Por outras palavras, 
observo se sua mentalidade é pública ou individual. (31-260, 04/06/1970)  
 
Mesmo quando vocês dão o primeiro passo de manhã, devem pensar se 
este é, ou não, para a finalidade pública. E quando vão para a cama depois 
de acabarem o trabalho diário, deviam refletir sobre se foi centrado no 
público ou no individual. Além disso, se analisarem as suas vidas anualmen-
te, ou as suas vidas inteiras, deviam refletir sobre se viveram uma vida 
pública ou uma vida individual. (39-76, 09/01/1971)  
 
A pessoa que está numa posição pública é digna de dó. O que acontece, se 
mesmo quando ela faz o melhor que pode, devido ao seu erro em relação à 
vontade de Deus, mil anos de mérito são perdidos? Ela vive com um tal 
coração. (46-56, 18/07/1971) 
 
Não podemos andar vagando todos os dias, à medida que o tempo passa. 
Se não focarmos a nossa atenção na preparação do próximo dia, então nos 
tornaremos comida para os abutres no deserto.  
Compreendam o fato de que somos pioneiros históricos. O pioneiro tem de 
ultrapassar ambientes difíceis e ter a atitude de preparação para encami-
nhar o amanhã na direção da esperança. (06/05/1986) 
 
Logo que vocês tomam responsabilidade, enfrentam uma luta, uma batalha. 
É uma luta de morte. Nessa luta, devem estabelecer o fundamento para 
subjugar naturalmente, durante as suas vidas,  pelo menos três pessoas 
que se opõem a vocês. (14-13, 19/04/1964)  
 
Primeiramente vocês devem ter conhecimento a cerca da teoria, e então ter 
a convicção de que ela dará certo. Se os seus pensamentos e as suas 
convicções não chegarem a este ponto, então estas coisas não poderão 


pertencer-lhes e serão facilmente tomadas por alguém mais. O fundamento 
que eu estabeleci e fortaleci, e o terreno em que tem raízes firmemente 
plantadas, nunca podem ser tomados a não ser que uma força e fé maiores 
sejam aplicadas. (19-39, 24/12/1967) 
 
Que tipo de coração vocês devem ter antes de assumirem responsabilidade? 
Devem ter a determinação para entregarem suas próprias vidas, se não 
puderem cumprir suas responsabilidade. Nesse caso, o ponto para a solu-
ção do problema na sua essência, emergirá. (19-142, 01/01/1968) 
 
Quando vocês podem dizer, “Fiz tudo o que podia como um ser humano. 
Dia e noite ofereci todo o meu coração e dedicação extremas,” e o Céu 
também pode confirmar que partem depois de terem feito tudo o que podi-
am, embora não pudessem cumprir sua missão, nessa posição o Céu 
retribuirá mais do que o seus esforços. É necessário que saibam isto. (56-
33, 10/05/1972) 
 
Um líder de uma igreja é como o sumo sacerdote da região. Ele tem que 
orar pelas pessoas, mesmo que deixe de dormir. Uma vez que ele deve 
tomar ofertas para poder salvar as pessoas, ele tem que oferecer completa 
devoção e sacrifício. No culto religioso, a substância (o líder da igreja) e o 
dono (Deus) tem que se tornar unidos para que então uma resposta venha. 
(9-80, 12/04/1960) 
 
Quem deve encarregar-se do serviço religioso? O sacerdote chefe. Não 
está certo que um convidado tome responsabilidade pelo serviço. Por esta 
razão, se ele não considerar com seriedade uma reunião formal, não poderá 
prosperar. (17-293, 15/02/1967) 
 
A lei celestial requer que os convidados se curvem perante oferendas. Deus 
vem para esse altar e as toma. Somente quando vocês oferecerem toda 
devoção, força e esforço, e quando abrirem a boca para falar com a máxima 
sinceridade, Deus ajudará. (60-347, 18/08/1972) 
 
A ofertas devem ser devotadas com seriedade. O que pode vir a se tornar 
em bênção para uma pessoa que foi para o túmulo depois de a vida toda ter 
se fartado em comida, e vivido em risos e danças? Só relva crescerá na 
sepultura de tais pessoas, mas nas sepulturas dos que morreram derra-
mando sangue pela nação, uma flor crescerá, desde que essa nação perse-
vere. (46-347, 17/08/1971)  
 
Não foi fácil tornar-me o Mestre da Igreja da Unificação. Foi extremamente 
difícil. Foi semelhante a usar o uniforme de um prisioneiro, e caminhar para 
a câmara de execução; senti-me realmente como uma pessoa caminhando 
nessa direção. Vocês provavelmente não compreendem, porque nunca 
passaram pela prisão. Eu vivo numa mansão luxuosa, mas não preciso dela.  
Também posso viver numa cabana. Tenho esse tipo de treinamento. Trei-
nei-me para me tornar o melhor trabalhador, caso tivesse que mudar de 
roupa, e trabalhar num canteiro de obras. Se existir lá alguém que Deus 
ame, então eu treinei o meu coração para o agarrar e, tendo completo 
domínio sobre o ambiente, tornar-me um amigo com quem ele possa chorar. 
(85-43, 02/03/1976) 
 


3.2. Invistam a Devoção e Sinceridade para Orientar os 
Membros 
Os seus corações devem suspirar pelos membros coma no tempo de seu 
primeiro amor. (19/11/1981) 
 
Deviam permanecer acordados toda a noite para oferecer devoção, de 
modo a educar os membros-chave. Se puderem oferecer devoção desse 
modo, durante três dias, serão unidos a essas pessoas por graça que nunca 
esquecerão durante toda as suas vidas. Se uma pessoa que deu testemu-
nho sente angústia quando um convidado quer partir porque é tarde, e não 
está disposta a deixá-lo sair, o mundo espiritual cooperará com ela. (23-249, 
05/1969)  
 
Vocês precisam primeiro estar inebriados com a Vontade de Deus, para que 
ela possa ser transmitida a outros. (23-249, 05/1969) 
 
Vocês deviam passar por tribulações indescritíveis para educar os membros, 
tal como eu passei. Se tiverem um convidado à noite, deviam pedir, de 
joelhos, pelas bênçãos do céu sobre essa pessoa. Se os convidados vêm 
durante o dia, deviam convidá-los para a sala de visitas e recebê-los mais 
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calorosamente do que às pessoas da sua família; deviam estabelecer tal 
tradição de família, que possam dizer, “Sinta-se em sua casa..”  Se estabe-
lecerem uma tal tradição, para quem viveriam estas pessoas? As pessoas 
com uma tradição de receber convidados calorosamente, deixariam o pastor 
da sua igreja passar fome? Aqueles que deixam o pastor da sua igreja 
passar fome e mesmo assim pedem bênçãos, deviam ter a boca cheia de 
areia. (60-308, 18/08/1972)  
 
Mesmo quando vocês falam durante a noite, deviam ser capazes de desper-
tar interesse nos seus convidados. Quando falam depois da meia-noite, e 
até às duas ou três da manhã se pensarem, “Que bom que fossem embora. 
Preciso dormir um pouco,” todos então desapareceriam. Mesmo quando 
são duas ou três da manhã, deviam pensar, “Que bom seria se não fossem 
embora. Quem dera se o tempo parasse de correr.” Se morrerem depois de 
estarem em tal posição, o espírito saberia. O espírito lamentaria e tentaria 
voltar para trás depois de comer. É isso que eu tenho feito. (56-61, 
10.5.1972)  
 
Quando encontramos alguém, a nossa relação com essa pessoa não deve 
durar apenas durante este encontro. Especialmente se encontramos alguém 
na presença de Deus, nunca podemos esquecer essa relação. Mesmo que 
essa pessoa pare de vir à igreja, não devíamos cortar a relação com ela, ou 
praguejá-la. Mesmo que ele saia da igreja, nunca podemos abandonar a 
relação que estabelecemos com ela. (42-162, 04/03/1971)  
 
Por conseguinte, nunca fiquem desencorajados se um membro deixa a 
igreja. Um fenômeno muito interessante é que, se isso acontece, então uma 
pessoa com um caráter, modo de falar, e até mesmo modo de andar seme-
lhantes ao dessa pessoa, se torna membro da igreja. Sob todos os pontos 
de vista, o novo membro assemelha-se extraordinariamente à pessoa que 
saiu, e contudo, é melhor. Quando observamos um tal fenômeno, podemos 
compreender que as condições de devoção oferecidas sinceramente nunca 
se perdem. Isto é um fato absoluto. (42-162, 04/03/1971)   
 
Se houver algo mau, vocês não devem libertar-se disto imediatamente. 
Mesmo que haja algo mau, devem ter a serenidade para encontrar as 
condições pelas quais possam melhorar isto, segurando-o enquanto tentam 
resolver a situação. Se cortarmos a relação com uma pessoa, devido a um 
erro cometido por ela há um ano, então ela certamente morrerá espiritual-
mente, mas se esperarmos durante um, dois, ou três anos, enquanto os 
maus aspectos do caráter dessa pessoa estão sendo resolvidos, com base 
na crença que são meros extras, então depois de um, dois, ou três anos, 
pode haver uma maneira de salvar essa pessoa. (72-313, 14/07/1974) 
 
Se vocês amarem os membros que acabaram de vir para a igreja, então 
podem estabelecer rapidamente a condição de indenização. A causa da 
igreja não conseguir progredir está no fato de os nossos membros não 
estão conseguindo fazer isto. É por isso que Deus disse que  devíamos nos 
amar uns aos outros, e viver em harmonia. (18-40, 15/05/1967) 
 
Nos primeiros anos da nossa igreja, quando eu estava educando os mem-
bros na Coréia, eu não dormia à noite. Utilizei a estratégia de me concentrar 
numa só pessoa de cada vez. Quando eu estava ensinando a uma pessoa, 
pensava que estava ensinando a uma audiência de cem, ou até mesmo de 
mil pessoas. Pensava que atrelada a essa pessoa havia a vida de vários 
milhares, ou até mesmo dezenas de milhares de pessoas. Se vocês quise-
rem que uma pessoa os siga, quaisquer que sejam as suas instruções, têm 
que investir devoção até ao ponto de criar tal motivação nessa pessoa. (96-
284, 13/02/1978)  
 
Quantos membros com um coração ansioso de adoração vocês encontra-
ram? Eu encontrei numerosas pessoas assim. Elas vêm do fim do mundo 
para se curvarem perante mim!  Porquê? Porque já lancei a linha do amor 
até ao fim do mundo, e já enviei eletricidade através dela, de modo que eles 
compreendem a direção. É assim que deve ser. (171-30, 05/12/1987) 
 
Para se tornarem líderes no futuro, têm que permanecer verdadeiramente 
na posição do médico que cura os doentes. Se a situação espiritual de uma 
pessoa começa a deteriorar-se, vocês têm de fazer esforço para curá-la, 
enquanto derramam lágrimas durante a noite ou dia, esquecendo-se do 
tempo. Essa é a atitude de um líder espiritual. Quantas noites vocês passa-
ram em claro, tentando salvar vidas? Quão ocupados têm estado tentando 
salvar vidas? Se tais ações forem para o mundo espiritual com vocês, então 
serão o objeto de elogios e estabelecerão o padrão de caráter. (69-165, 
31/10/1973) 


 


3.3. Vocês Têm que Ser Rígidos Quanto aos Problemas 
entre Homem e Mulher e com Dinheiro Público 
De agora em diante, não haverá perdão para problemas nas relações entre 
homem e mulher. Mais importante que o perdão, é o fato do céu não querer 
isso. O que foi a Queda? Por acaso ela não ocorreu devido a perca de 
controle sobre a questão sexual? Os maiores problemas para o homem são 
os da comida, roupas, habitação, desejo sexual e os desejos ardentes em 
possuir coisas materiais; tudo isto constitui a raiz do pecado. Aqueles que 
não podem controlar estas coisas, não podem ser líderes. (194-87, 
17/10/1989)   
 
O maior inimigo é o problema de atração sexual nas relações entre homens 
e mulheres,  porque isso arruinou o mundo e violou as leis do céu e terra. 
Estou afirmando claramente que aqueles que não têm confiança, não 
deviam prosseguir para a bênção. Contudo, se arruinarem-se, e forem 
apanhados no mundo espiritual, eu não terei nada a ver com isso. Isso não 
será minha responsabilidade. Não há maneira de escapar quando forem 
apanhados. Mesmo que tenham que cerrar os dentes, nunca caiam. (120-
220, 16/10/1982)  
 
De agora em diante, vocês devem ter um cuidado extremo na relação entre 
homem e mulher. Aqueles que trocaram palavras com uma pessoa do sexo 
oposto, dizendo que gostavam um do outro, nunca podem se tornar líderes. 
Isso nunca devia acontecer. (67-55, 20/05/1973) 
 
Tenho que orientá-los sobre as relações entre homens e mulheres. Os 
líderes deviam ser rígidos com este princípio, pois de outro modo não serão 
bem compreendidos. Não terão desculpa. Se forem apanhados com este 
problema nunca haverá uma saída para vocês. (66-226, 12/05/1973) 
 
Os problemas nas relações entre homens e mulheres sempre estiveram 
conectados com a religião. Grupos espirituais têm tido sempre que enfrentar 
este tipo de problema. Porquê? Porque quando Eva caiu, ela estava tratan-
do simultaneamente com o seu esposo Adão e com o arcanjo. 
Por isso, nos Últimos Dias as mulheres estão destinadas a distinguir entre o 
bem e o mal, na sua relação com dois homens. Quando um homem se 
torna um membro de uma religião e se disciplina, como teste final uma 
mulher muito bela aparecerá para o tentar. Se ele sucumbir à tentação, 
cairá num abismo sem fundo. (138-286, 24/01/1986) 
 
Os líderes da igreja estão educando filhos e filhas. Eles não deviam fazer 
coisas que vão contra a sua consciência, nem deviam usar dinheiro público 
imprudentemente. Seria melhor até mesmo que passassem fome. Se pas-
sarem fome, o céu e a terra terão compaixão de vocês. Todo mundo tem 
compaixão com aqueles que passam fome. Até as crianças quando sentem 
fome são alimentadas. Os princípios da humanidade são tais, que as pes-
soas sentem sempre compaixão por aqueles que estão prestes a morrer. 
Por esta razão, quando um assassino está prestes a ser executado, pergun-
tam-lhe no local de execução qual é o seu último desejo e lhe é concedido. 
É por isso que eu acredito que devemos ter compaixão por aqueles que 
estão sofrendo e passando por dificuldades. (60-162, 17/08/1972) 
 
Entre os líderes mais importantes da Igreja da Unificação, há alguns que 
abusam do dinheiro público e coisas materiais para as suas próprias famí-
lias, e tratam os outros sem consideração, devido ao uso de dinheiro público 
obtido por intermédio da generosidade dos outros. Isto é o mesmo que 
distribuir veneno aos seus próprios filhos. Não há dúvida acerca disto. Eles 
serão apanhados no mundo satânico. Como devemos tratar o dinheiro 
público? Como será determinado e gerido? No futuro, os líderes da Igreja 
da Unificação deviam passar por uma grande reforma. (46-95, 25.7.1971) 
 
A lei mais terrível entre as leis do mundo espiritual diz respeito a usurpação 
do dinheiro público e no tratamento hostil para com uma pessoa que em 
vida público. Esta é a lei mais terrível. Quando um líder ou uma pessoa 
enviada por Deus é tratada sem consideração a nação e o mundo sofrerão 
as conseqüências. (96-154, 03/01/1978)  
 
Vocês não deviam tratar sem cuidado coisas materiais na vida diária e 
devem tratar com cuidado o uso do dinheiro público. O simples fato de 
terem sido promovidos a uma posição mais elevada, não lhes dá o direito 
de mudarem o pessoal arbitrariamente. Se abusarem do dinheiro público 
serão julgados pela constituição do reino celeste. Se encontrarem os filhos 
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do seu inimigo no lugar onde para onde foram promovidos, e então envia-
rem-nos para um lugar de morte, vocês terão problemas. (196-235, 
01/01/1990)  
 
Quando eu uso dinheiro público, faço-o com consideração pelo todo. (19-
266, 19/02/1968)  
 
De agora em diante vocês têm de ser cuidadosos quando tratarem de 
questões públicas e individuais. O dinheiro público é veneno espalhado por 
Satanás. Vocês serão arruinados se abusarem do dinheiro público. Coisas 
acontecem por causa do dinheiro público. Súditos traidores emergem a 
partir daí. Eles arruínam e vendem até mesmo a própria nação. (33-172, 
11/08/1970) 
 
Eu não posso arbitrariamente usar este dinheiro ganho com suor e sangue. 
No dia em que o fizer, os meus parentes até ao oitavo grau e até os mais 
afastados, e os meus antepassados serão apanhados. Isto é uma coisa 
terrível. Eu considero-o como dinheiro com o carimbo de Deus. Funcioná-
rios públicos são punidos se desviarem fundos nacionais. Contudo, a ira de 
Deus será visitada sobre aqueles que desviam fundos recebidos por Deus. 
(85-209, 03/03/1976)  
 


Seção 4. Os Sermões devem ter Graça Divina e Inspi-
ração 


4.1. A Prática de Sermões 
Os sermões devem ser dados da posição de se sentir a dor que uma mulher 
sente quando está a dando a luz à uma criança. Vocês devem concentrar 
todo o seu espírito nele. Quando permanecem no púlpito, têm que sentir-se 
na posição de uma mulher grávida indo para a sala de parto. Se atingirem 
esse nível, não precisarão de preparação. O conteúdo do sermão não é o 
problema. O problema consiste em saber se o coração está ou não nesse 
estado. (96-168, 03/01/1978) 
 
O horário dos sermões torna-se uma linha limite que decide quem entra no 
céu e quem vai para o inferno. Se alguém vem para a nossa igreja pensan-
do, “Tive sempre curiosidade acerca da Igreja da Unificação, vejamos como 
é!” mas fica aborrecido com o sermão, dizendo, “Que tipo de sermão é 
este?!” isso seria equivalente a cortar completamente o pescoço dessa 
pessoa. Pregar um sermão deve ser uma ocasião mais séria do que quando 
um juiz passa uma sentença num tribunal. (96-169, 03/01/1978)    
 
A coisa mais difícil que uma pessoa pode fazer, é falar em frente de uma 
audiência. Quando se vem diante das pessoas e se fala à elas todas pés 
sua atenção sobre o que fala. Indivíduos A, B e C, ou seja se é um Kim é tal 
como Kim, se é um Park será como Park e assim todos escutam conforme a 
si mesmos e então criticam ou julgam. É por isso que é muito difícil para um 
orador falar em frente de muita gente. (39-150, 10/01/1971)  
 
Os pregadores precisam sempre de ter sermões inspirados, e prover o que 
quer que seja que os membros precisem ou algo que possa ajudá-los. (56-
12, 10/05/1972) 
 
Sem experiências profundas um líder espiritual não pode trabalhar. Ele 
pode preparar as suas conferências com a ajuda de livros e dar os seus 
sermões baseados em livros, mas está Deus nos livros? Não está. É neces-
sário compreender que Deus está no espírito e se não o transmitirmos 
através do espírito saibam que de nada adiantará. (76-151, 02/02/1975) 
 
Quando vocês pregam um sermão, se os membros sabem que vocês já 
deram um sermão com esse título, não gostam. Isto é tal como as pessoas 
sentem a mudança das estações. As pessoas nem sempre se sentem 
felizes só porque é manhã. Há dias de depressão, mesmo quando não há 
muitas preocupações. 
Ainda que se tenha um dia com raios de sol brilhantes e com um clima 
refrescante, pode sentir-se grande melancolia. Então o que fazemos para 
ultrapassar isto? Se não existir nenhum estímulo para mudar isto rapida-
mente, devemos tentar encontrar um lugar ainda mais melancólico. Deste 
modo vocês devem tentar superar a situação através de um novo estímulo 
de natureza oposta ou da mesma natureza, para ultrapassar esse sentimen-
to.  


Se não puderem encontrar uma solução e controlar a vida quotidiana, não 
serão capazes de guiar o espírito de muitas pessoas. (30-126, 21/03/1970) 
 
Vocês precisam dar algo novo. Têm que encontrar uma maneira de inspirar 
os membros, recorrendo à oração, se necessário. Se nem mesmo isso não 
ajudar, devem arriscar a vida para mudar a situação. (30-126, 21/03/1970) 
 
Se pregarem um sermão mal preparado e ninguém receber graça dele, e se 
empregarem toda a energia e mesmo assim não houver resultado, terão 
que passar algum tempo lamentando pesarosamente. É uma coisa vergo-
nhosa. Vocês têm que sentir vergonha. É desse modo que crescerão espiri-
tualmente. (96-168, 03/01/1978) 
 
Cada vez que vocês comem arroz de manhã, comem um arroz novo, não é 
verdade? Tem que existir um novo sabor. Do mesmo modo, ao se dar 
sermão, temos que dar coisas novas. Do ponto de vista espiritual, vocês 
deviam suprir algo de novo, como um tônico fortificante, e acrescentar-lhe 
um sabor. Senão, terão que adicionar um novo tempero para obter um 
sabor azedo, salgado ou senão até mesmo amargo, de modo a obter um 
novo sabor. (75-176, 02/01/1975) 
 
Se vocês deram um sermão durante uma hora, sem conceder nenhuma 
graça, têm que arrepender-se durante três horas. Isto devia ser claro para 
vocês. Se derem um mau sermão e não concederem nenhuma graça, têm 
que pedir desculpa mais de três vezes. 
Para dar vida à um ser, vocês têm de dar a água da vida e cuidar dele. Mas 
se não derem água, e pelo contrário a retirarem e arruinarem o solo, terão 
que tomar responsabilidade por isso. Mesmo depois da audiência ter saído, 
vocês têm que espalhar graça, com base no discurso do dia. (12/05/1969) 
 
Se no domingo disserem, “Que parte da Bíblia devemos ler? Que hinos e 
canções sagradas devemos cantar?” , está tudo errado. Não façam isto. 
Baseiem-se no conhecimento que você tenha quanto as pessoas, nos 
recursos vivos, extraiam da Bíblia as obras pertinentes e dêem um sermão 
interessante, comparando as experiências dessas pessoas com o conteúdo 
da Bíblia.  
Então a mente do ouvinte será muito fortemente impressionada; quando ele 
ouve as suas próprias experiências, gostará. Não tentem fazê-lo, consultan-
do livros. Os livros também são escritos por pessoas. É necessário compre-
ender que as próprias pessoas são a fonte original dos textos dos livros. 
(46-284, 17/08/1971)  
 
Pregadores de sermões deviam passar por muitas dificuldades. Devem ter 
muito treinamento de vida. Precisam passar pelas experiências da vida de 
um pobre trabalhador, de um pedinte, de um diretor, e até mesmo de uma 
pessoa com a máxima autoridade. Então, com todas essas experiências, 
em tal posição pública, os seus testemunhos serão mais reais. (160-194, 
12/05/1969) 
 


4.2.  Os Sermões do Verdadeiro Pai 
Eu passei mais tempo orando pelos membros do que pelo próprio sermão. 
Oro com investimento sincero:  “Pai Celeste! Que tenho de fazer para 
educar estas pessoas? É isto ou aquilo?”  e depois disso dou o sermão, 
conforme a minha mente dirige. (9-81, 12/04/1960) 
 
Nunca houve nenhuma ocasião em que eu tivesse preparado um sermão. 
Quando falo de experiências da vida, é impossível que não toque no cora-
ção de todas as pessoas presentes. (16-345, 14/10/1966) 
 
Uma vez tive que cavar um túnel em Ham Hung. Tínhamos tanta fome 
enquanto estávamos trabalhando, que eu não podia nem mesmo levantar a 
enxada que segurava com a minha mão, e estávamos à beira do colapso. 
Quando ouvíamos o anúncio, “É a hora do almoço!” Vocês não podem 
imaginar quão maravilhoso isso soava aos nossos ouvidos. Oh aquele arroz!  
A emoção daquele momento, de ir comer depois de por a picareta no chão. 
Eu tive inúmeras experiências destas e de outros materiais de história viva. 
(30-152, 21/03/1970)  
 
Estas situações miseráveis da restauração não me destroem, mas saibam 
que elas se tornam o material que permite que o caminho da história seja 
iluminado. Assim, tenho de continuar até ao dia em que Deus possa reunir o 
Seu tesouro. Se estes fatos de sofrimento fossem revelados às pessoas do 
mundo, se em vez de falar durante uma hora sobre um assunto diferente, 
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vocês falassem só durante dez minutos sobre este tópico, todas as pessoas 
começariam a chorar. Onde existe um sermão tão bom como isto? (30-152, 
21/02/1970)  
 
Se vocês tiverem uma íntima relação com Deus, não se preocupem por não 
terem preparado o  sermão. Também precisam desse tipo de treino. Quan-
do encontro uma pessoa famosa, posso falar com ela até dez vezes por dia. 
Então, tenho que falar acerca de coisas diferentes, em cada lugar diferente. 
Mas será que para poder falar assim há como me preparar antes para cada 
uma dessas ocasiões? O meu coração nestas horas, é ter completamente a 
consciência de uma oferta. Não existe “Eu” – não há o conceito da minha 
existência. Não há um conceito de posse. Quando se posicionam como uma 
oferta completa, o Céu estará convosco. (60-348, 18/08/1972) 
 
Vocês têm que estar sempre cientes da direção que eu estou tomando. Se 
estiverem em sintonia comigo, isso será a coisa mais efetiva para os seus 
sermões. Torna-se um motivo para vocês darem inspiração.  
O problema consiste em tentar descobrir a razão porque o Verdadeiro Pai 
faz determinada coisa. Para atingirem o mesmo nível de coração que eu, 
vocês devem elevar os seus corações e pensar em como estarão no meu 
lugar e me representarão. Se todos vocês se moverem em uníssono comigo 
como meus companheiros na posição de objeto, então a fortuna celestial 
virá para nós. (60-349, 18/08/1972) 
 
Quando vocês dão sermões aos domingos, têm que ser sérios. Se eu 
estivesse no lugar de vocês eu não dormiria. Como seria possível dormir? 
Dar um sermão, é como dar uma injeção para salvar a vida dos outros. É o 
mesmo que dar uma injeção revigorante.  
Temos que dar aos membros medicamentos para uma semana inteira e, em 
seguida, uma injeção revigorante. Vocês têm que dirigir o sermão a partir da 
séria posição de um médico que dá uma injeção em um doente que está à 
beira da morte. Por conseguinte, quando vocês vão para o púlpito, é como 
se fossem para o paredão de execução. (75-176, 02/01/1975)  
 
Vocês deviam derramar suor quando pregam. O suor devia correr ao longo 
das suas espinhas. Tem que ser feito com lágrimas e suor. Esta é a regra 
de ferro. (12/05/1969) 
 
Não é necessário que se preocupem com os seus sermões. Existem mais 
de duas centenas de volumes de seleções dos sermões que dei na minha 
vida. Quando vocês derem uma entrevista no mundo espiritual, dirão: 
“Nunca os vi ou li?”  Não os traduzirei nem mesmo em Inglês. É um assunto 
sério se vocês forem para o mundo espiritual sem os ler. É um problema 
sério se líderes não os lêem. (173-76, 03/01/1988) 
 


Seção 5. Contribuições Têm que Ser Oferecidos de 
Acordo com a Lei 


5.1. O Modo de Oferecer o Dízimo 
Vocês têm que ser rígidos com o dinheiro público e meticulosos com o 
dízimo. Sem falha, devem oferecer a Deus um décimo de suas rendas 
brutas. (11-218, 26/08/1961) 
 
Pela dádiva a Deus, de um dízimo dos seus bens materiais, vocês podem 
estabelecer uma condição de ter oferecido tudo o que têm. Mesmo que não 
Lhe ofereçam tudo, a dádiva de uma décima parte, com todo o coração e 
mente, permitirá que os restantes nove décimos sejam considerados sagra-
dos. A pessoa que dá o dízimo, nunca declinará. À medida que o tempo 
passa, o seu armazém será cheio de mais bênçãos materiais. (31-239, 
04/06/1970)  
 
Se derem o dízimo com devoção sincera, nunca morrerão de fome. Como 
regra, os seus descendentes nunca sofrerão por falta de coisas materiais. 
Invistam a devoção na oferta do dízimo; esta é a essência da fé. Oferecer 
somente de um modo medíocre, não dará resultado. Uma oferenda é algo 
que se oferece em nome da nossa vida. Por isso devíamos oferecer aquilo 
que é mais importante para nós. (63-338, 22/10/1972)  
 
Para se estabelecer condições de indenização, coisas materiais são reque-
ridas. Esta é a razão pela qual devemos oferecer o dízimo ao céu. O núme-
ro nove é um número do mundo da queda, e o número dez, como o número 
de Deus, é um número para libertar o número nove. (10-217, 14/10/1960) 


 
Entre as doze tribos de Israel, onze tribos tinham de oferecer dízimos no 
altar da igreja que era governada pela tribo de Levi. De agora em diante, 
vocês não serão considerados membros se não derem o dízimo. Original-
mente deviam oferecer três décimos dos seus rendimentos: um décimo pelo 
seu país, um décimo pelo mundo e um décimo pela igreja.  
É absolutamente essencial oferecer o dízimo, à medida que percorremos 
este caminho em nossa vida diária. É intolerável considerá-lo com perten-
cente a si mesmo e invadi-lo. Qual o porquê disto? Por que o número nove 
– que é três vezes três – tem, até agora, sido dominado por Satanás.  
Se o número nove for devolvido e conectado a Deus, na terra, onde Sata-
nás é o mestre, Deus pode ter domínio sobre esse número. Deste modo, 
Deus pode restaurar o número dez, e assim, se vocês acreditarem em Deus 
e tomarem posse do número nove, todas as possessões dentro da esfera 
do número nove podem ser separadas do domínio de Satanás. Foi devido a 
isto que o termo “dízimo” veio a existir. (150-218, 15/04/1961) 
 
Nós, que estamos percorrendo o curso da providência da restauração, 
devemos estar determinados não só a cumprir a condição de doar um 
décimo dos nossos rendimentos, mas até mesmo três décimos. Um décimo 
devia ser oferecido à nação, e o segundo décimo  deveria ser dado as 
pessoas do mundo. Isto é algo que não pode deixar de ser feito no curso da 
restauração. O último décimo devia ser oferecido ao Reino do Céus. As 
pessoas que recebem responsabilidade do céu, nunca deviam violar a 
condição de oferecer o dízimo. Ao mesmo tempo, devem cumprir todos os 
deveres de piedade filial. (150-218, 14/04/1961) 
 
Quando vocês fazem um donativo, não deviam usar dinheiro que sobrou, 
depois de terem comprado algo para comer. Esse dinheiro é profanado. 
Além disso, Deus não estaria presente numa doação feita com um troco 
recebido, depois de se terem comprado coisas no mercado. (48-86, 
05/09/1971) 
 
Vocês não deviam usar sobras para fazer ofertas. Sobras são profanadas. 
Uma pessoa em estado de graça reconheceria isso imediatamente. É por 
isso que eu os previno para não irem a lugares impuros. (30-133, 
21/03/1970) 
 
No futuro todas as coisas deverão pertencer ao mundo. Ao mesmo tempo, 
deverão pertencer à Deus, aos Verdadeiros Pais e aos Verdadeiros Filhos 
do mundo. Somos responsáveis por restaurar todas as coisas para tal 
posição. Vocês precisam compreender isto perfeitamente. (23-336, 
15/06/1969) 
 
Oferecer uma certa porção do dinheiro que já utilizaram para si mesmo em 
prol da manutenção da igreja, parece ser uma ação extremamente boa, mas 
eu acho que é extremamente má. Fazer uma oferta a Deus deve ser a 
primeira prioridade, e deve ser feita antes de se pensar na própria vida. 
Fazer isso com a idéia de o quanto por cento você está se ofertando, con-
duzirá ao hábito de porem suas vidas, primeiro perante Deus. Se Ele for 
colocado como segunda prioridade, mais tarde acabará sendo colocado em 
último lugar. Pensam que será assim ou não? (96-101, 02/01/1978) 
 
Quando vocês fazem uma contribuição ao domingo na igreja, se as crianças 
disserem: “Mãezinha, paizinho, umas moedinhas para oferta, por favor…,” 
Seria certo então que, dando uma nota qualquer para as crianças disses-
sem:  “Aqui está. Isto é para a escolinha dominical”? Será que Deus é um 
mendigo? E o pastor da igreja também? A igreja e o pastor não devem ser 
tratados assim. 
Vocês deviam oferecer a essência de suas propriedades como doação. 
Deviam conservar os donativos no cofre e oferecer devoção como prepara-
ção. Tal como cereais colhidos são armazenados no celeiro até o outono, 
vocês deviam colocar dinheiro para doações em num lugar separado. Então, 
durante o ano, os seus filhos e parentes deviam reunir-se e, com sincerida-
de e amor, humildemente oferecerem esse dízimo. (166-71, 28/05/1987) 
 
Vocês não deviam pedir que o dinheiro fosse retornado de alguma forma, 
depois de fazerem uma oferta. Não é apropriado. Tudo o que importa é que 
o dinheiro seja usado para um objetivo mais elevado, pela pessoa respon-
sável. Não será usado para uma finalidade insignificante. Mesmo que o 
dinheiro não seja usado para vocês não têm problema. (125-188, 
20/03/1983)   
 
Deus é o Criador do universo, onipotente e onisciente. Vocês pensam que 
Ele, como um tal ser, ficaria satisfeito com dinheiro oferecido por alguns 
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membros da igreja, como se fosse dado a um mendigo, e diria: “Ah, aben-
çoados aqueles que me fizeram uma oferta. Vocês são os religiosos que Eu 
amo”? Como poderia Ele firmar sua dignidade perante Satanás? Se uma 
sacola para ofertas circula na igreja, isso é como se fôssemos mendigos 
com uma placa de igreja pendurada na porta. Deus não se sente feliz com 
isso. (96-101, 02/01/1978) 
 
Vocês fazem-me ofertas, porém eu não as recebo. A minha linha de condu-
ta consiste em não recebê-las. O que vocês para dar juntar estas doações? 
A não ser que eu saiba que estejam numa posição onde não possa me 
envergonhar, não as posso receber. Uma vez que é essa a minha mentali-
dade, Deus deseja dar cada vez mais. (51-276, 28/11/1971) 
 
Vocês deviam compreender claramente que, quando recebem donativos e 
ofertas feitos com coração, serão julgados por eles, se não reconhecerem o 
seu valor. Até mesmo um grande rei pode perecer se errar na sua conduta 
como monarca, em outras palavras, se ele maltrata alguém dedicado a 
Deus. Se ele maltratar essa pessoa, será considerado um traidor do céu.  
Por essa razão eu não trato frivolamente as pessoas que oferecem devoção. 
(18-143, 04/06/1967)  
 
As pessoas que dão mais importância à propriedade individual do que à 
propriedade pública, estão violando a lei celestial. Se valorizam mais o 
caráter individual do que o caráter público, estão violando a lei celestial. (51-
291, 28/11/1971)  
 
Como pode ser chamada a forma com que a maior parte das igrejas Cristãs 
recebem doações? Elas circulam bolsas para os donativos. Na Igreja da 
Unificação, vocês recebem ofertas desse modo? Também circulam uma 
bolsa colocada na extremidade de uma vara? Devem fazer suas ofertas na 
saída colocando-as numa urna de contribuições posicionada na porta. 
Deviam fazer ofertas como um ato de devoção e expressão de gratidão por 
terem recebido graça de Deus. Aqueles que não doam deviam voltar para 
casa. O Céu não precisa de dinheiro insignificante. Deve ser dinheiro ofere-
cido com devoção. Vocês não devem simplesmente dar o dinheiro que 
encontram nas bolsas dos seus pais. O dinheiro para a doação deve ser 
separado durante três dias, e doado depois de ter sido santificado. Como é 
possível  se dar como contribuição uma quantia que não paga nem o valor 
de um almoço? Deviam oferecer todas as suas posses. (166-319, 
14/06/1987)    
 
Vocês deviam oferecer a Deus a primeira de todas as coisas. Coisas puras 
devem ser-Lhe oferecidas. Ele não estará convosco sem algo puro. Os seus 
hábitos diários deviam ser praticados deste modo. (30-133, 21/03/1970)  
 
Como dízimo, vocês deviam oferecer algo puro, no qual investiram a maior 
devoção. Essa é uma oferta. Ofertas devem ser algo puro. Se fossem 
sacrificar um filho, que espécie de filho seria ele? Devia ser um filho que 
detestam? Uma criança desesperada? Tais filhos não deviam ser oferecidos 
como sacrifício. O filho favorito é que tem que ser oferecido. Porquê? Por-
que uma oferta é algo que toma o seu lugar. (48-85, 05/09/1971) 
 
Vocês devem compreender que as coisas materiais que têm possuído até 
agora, os seus bens materiais, não são verdadeiramente seus, mas vocês 
estão temporariamente no processo de os gerir. Isto é, vocês são os geren-
tes destas coisas. Portanto, tomando conta adequadamente destas coisas, 
deverão dedicá-las de volta ao seio de Deus através do seio dos Verdadei-
ros Pais. Por outras palavras, a não ser que elas passem pelo processo de 
pertencer aos Verdadeiros Pais e Deus, não poderão lhes pertencer. É 
necessário compreender isto claramente. (23-334, 15/06/1969) 
 
Do ponto de vista dos princípios do curso da restauração, podemos ver que 
as coisas da criação deviam primeiramente pertencer aos primeiros ante-
passados humanos. Elas pertencem a Deus, evidentemente, mas quando 
consideramos o padrão da bênção que Deus deu à humanidade, podemos 
ver que deviam pertencer aos primeiros antepassados humanos. Deviam 
pertencer aos pais de bondade, não decaídos. (23-330, 15/06/1969) 
 
A Queda começou com o desejo de possessões, de ter algo que nos per-
tence. Mesmo quando Deus e o Messias vêm, se vocês repetem este 
desejo, acabarão estando do lado de Satanás.  
Por conseguinte deviam ser obedientes. Todavia, repetidamente, tais pro-
blemas crônicos do mundo da queda permaneceram em nós. O que vocês 
fariam, se lhes dissesse que usassem suas possessões para Deus? Mesmo 


nos meus sonhos eu nunca disse que as coisas que estabeleci, me perten-
cem. (O Caminho do Líder Espiritual - 207) 
 
Um dos ensinamentos mais importantes da nossa filosofia é: o que é meu é 
seu; o que é seu é da nação; o que é da nação é do mundo; o que é do 
mundo é de Deus; e o que é de Deus é meu. Primeiramente vem a era das 
bênçãos materiais, em seguida, vem a era das bênçãos do ser humano, e 
então, esta é seguida, dando primazia à Deus, vem a era das bênçãos do 
coração. (12-55, 07/10/1962)  
 
É incalculável o quanto as coisas da criação até agora contribuiram para a 
restauração do ser humano. Contudo, sem que elas e a humanidade se 
unam, não podem ir para o Pai. (23-326, 15/06/1969)  
 


5.2. Também Existe um Dízimo da Vida Quotidiana 
Em termos da tradição do dízimo na igreja, dez famílias deviam apoiar um 
líder para que ele possa viver. Senão, não terão o direito de se tornarem 
cidadãos do Reino do Céus. Dez pessoas deviam apoiar uma pessoa do 
céu.  
O dízimo aplica-se a todos os aspectos da vida. Mesmo numa escola, uma 
das dez salas de aula devia ser usada para as crianças mais desfavoreci-
das, para lhes dar instrução gratuita. De agora em diante, vocês precisam 
oferecer o dízimo não só dos bens materiais, mas também do tempo.  
Já não se trata só das coisas materiais. Se tiverem dez membros na família, 
um deve ser oferecido em nome da família inteira. Deviam manter tal condu-
ta. No futuro, membros da Igreja da Unificação não podem deixar de pagar 
o dízimo. Aqueles que não o fizerem, não podem ser considerados mem-
bros da igreja. Oferecer o dízimo é um dever, um dever celestial. (150-218, 
15/04/1961) 
 
Como o domingo é um dia dedicado ao dízimo, ele não nos pertence. É um 
dia no qual precisamos obedecer às ordens de Deus. É um pecado usar 
aquilo que pertence a Deus, do modo que se bem entender. Um dos seus 
filhos deve ser oferecido a Deus. Senão, a criança de outra família devia ser 
educada como se fosse seu próprio filho e oferecida a Deus.  
Mesmo quando estão comendo um prato de sopa, não deviam comer 
sozinhos. Se, como uma pessoa à serviço de Deus, tiverem vergonha de 
comer sozinhos, deviam estabelecer uma condição para estar com o Pai, 
dizendo: “Lamento estar comendo sozinho na presença de Deus que está 
comigo”. Vocês deviam viver com o coração de cuidar sempre do Pai, 
primeiro. Quando compram roupas, não devem fazê-lo somente para si 
próprios. Devem viver deste modo. (150-218, 15/04/1961)   
 


5.3. O Fundo de Indenização 
Como o homem caído poderá indenizar o pecado de matar os pais e filhos e 
perder todas as coisas da criação? Judas comprou o túmulo de um vaga-
bundo com o dinheiro pelo qual vendeu o corpo de Jesus. Assim, temos que 
usar o fundo de indenização para preparar uma casa onde os santos pos-
sam residir. Originalmente, devíamos comprar uma sede. Como os doze 
discípulos de Jesus o traíram, vocês deviam doar doze mil Wons em quatro 
anos. Deviam oferecer o dinheiro mais precioso que tenham, como fundo de 
indenização. Doando para este fundo de dinheiro básico, estão indenizando 
os pecados de matar o pai e irmão mais velho (Abel). Para os filhos, isso 
consiste em pagar o preço do sangue do pai e do irmão mais velho. De 
agora em diante, devem acrescentar a esse fundo e construir o templo 
sagrado. (12/05/1964, Sede Central)  
 
É preciso se investir devoção para o pagamento do fundo de indenização. 
Esse fundo deve ser pago sem qualquer ajuda, pelo investimento de devo-
ção, privando-se de comer o que poderia se comer e de vestir o que se 
poderia vestir. Este fundo de indenização deve tornar-se uma tradição, de 
tal modo que todos os nossos descendentes possam atravessar este desfi-
ladeiro. 
Quando isto tiver sido completado, a prosperidade da nação mudará. Embo-
ra externamente isto possa não ser visível, uma fonte está borbulhando 
numa profundidade muito grande e tem o poder de explodir quando um 
buraco for aberto. Devíamos ser capazes de tomar a responsabilidade, 
como sacerdote chefe e mestre de cerimônias, de oferecer este ritual sa-
grado, sem o conhecimento dos outros. (14-97, 14/06/1964)  
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Devido ao comportamento errôneo de uma pessoa, Jesus, que veio como o 
verdadeiro pai, foi expulso desta terra, e a providência de Deus foi obstruída 
em todas as direções.  
Como uma condição para indenizar isto, uma quantia em dinheiro relacio-
nada com o número três deve ser devolvida a Deus, no decurso de quatro 
anos, como o verdadeiro valor pago na traição de Jesus. Quatro anos tem a 
ver com às quatro direções de Norte, sul, leste e oeste. Na Coréia, mem-
bros doam doze mil wons, pagando três mil wons por ano durante quatro 
anos. (Igreja de Tóquio, 02/02/1966) 
 
Devíamos libertar a mágoa persistente do céu e terra, e derrubar o castelo 
atolado nesta terra. Nesse lugar devemos construir uma sede para aqueles 
líderes espirituais que foram sacrificados até agora, à medida que pavimen-
taram o caminho. Este fundo de indenização é para indenizar o nível mun-
dial. Para o fundo de indenização vocês deviam oferecer o dinheiro que 
economizaram enquanto derramaram sangue e suor. Não deviam pagar dos 
depósitos que têm no banco. (14-97, 14/06/1964) 
 
O Senhor estabeleceu as condições de indenização da história e percorreu 
este caminho derramando sangue. Foi desse modo que ele desfez o res-
sentimento do céu e terra. Mas os filhos não libertaram esta persistente 
mágoa. Assim, o fundo de indenização é uma condição a ser usada para 
libertar esta mágoa. Os pais foram vitoriosos, mas os filhos foram invadidos. 
Portanto, no fundamento do pai vitorioso, vocês devem libertar o ressenti-
mento causado quando os pais foram vendidos. Só haverá rápido progresso 
quando vocês pagarem o fundo de indenização. Embora os filhos possam 
ter dado as boas vindas aos pais e possuam o céu e a terra, eles precisam 
libertar o amargo sofrimento do sangue derramado pelos Verdadeiros Pais. 
(14-97, 14/06/1964) 
 
Os membros devem dar exemplo, ao oferecer o fundo de indenização. Uma 
nova providência só pode começar quando vocês obtiverem vitória, pelo 
estabelecimento de condições para indenizar o sofrimento amargo, ensopa-
do em lágrimas, suor e sangue. Então, sobre a base a nível de povo, vocês 
têm que ultrapassar circunstâncias adversas, no nível nacional.  
Oxalá que o povo coreano fosse a raça mais lamentável. Só quando ele 
estiver na posição mais miserável, pode indenização ser paga sem um 
preço. É por isso que agora estamos estabelecendo condições de indeniza-
ção ao nível de povo. (14-73, 23/05/1964) 
 
O fundo de indenização é o mais precioso de todo o dinheiro. Deve haver 
muitas histórias não contadas e muitos acontecimentos miseráveis, nos 
antecedentes deste fundo. (14-69, 12/05/1964)  
 


Seção 6. Deus Recebe Orações Públicas 


6.1. Por Acaso Também Não Existem Normas para Se 
Cumprimentar as Pessoas?  
Uma pessoa de fé tem que orar em função do público em prol do bem maior. 
(28-271, 08/02/1970) 
 
Mesmo quando eu passei quase três anos na prisão de Heung Nam, no 
meio de tais tribulações, nunca me esqueci de orar por vários membros, 
desde o tempo das refeições até ao tempo de repouso. Orei continuamente, 
até mesmo por aqueles que foram embora. Então tais pessoas apareceram 
espiritualmente em frente de mim e desoladamente relataram com lágrimas.  
Um deles relatou miseravelmente, que devido à fraqueza da carne teve que 
me deixar e apresentou as suas despedidas. Perante tal miserável cena, eu 
não pude deixar de sentir pena dele. Embora tenha me abandonado dessa 
maneira, tenho que orar continuamente por ele. Porquê? Como deixou sem 
cumprir a sua responsabilidade, eu tenho que orar por ele até que o seu 
sucessor apareça.  
Desde que tal base de devoção exista, mesmo que um membro saia, Deus 
certamente enviará, em sua substituição, uma pessoa justa. (42-163, 
04/03/1971)  
 
Mesmo quando fui torturado, de tal modo que vomitei sangue e sucumbi, 
disse: “Ó céu, por favor não derrames lágrimas pelo meu sangue. Isto vai 
ser sangue vergonhoso, e quaisquer lágrimas ficarão cheias de lamenta-
ções e ressentimento. Não desejo que o céu se compadeça disto”. Por 
conseqüência, não orei por mim mesmo, nem mesmo quando fui para a 


prisão. Do ponto de vista do mundo do coração, isto é o que se deve fazer. 
(26-20, 14/10/1969)  
 
Não há uma lei para cumprimentar as pessoas neste mundo? Por isso é 
mesmo necessário se estudar acerca da oração. (O Caminho da Vontade 
de Deus) 
 
Se vocês forem para um domínio espiritual santificado, primeiro orarão por 
Deus. Então, em seguida, também terão que orar por Jesus. Só depois 
disso compreenderão o coração histórico. Então terão que orar pela multi-
dão de pessoas que lutaram pela grande providência do Cristianismo, 
desde a criação do céu e da terra. Seguindo os passos de todos os inúme-
ros profetas, desde a queda de Adão e Eva, vocês têm que orar dizendo: 
“Por favor permita que eu me torne uma oferta que possa solucionar todos 
os seus sofrimentos”. Depois de tudo isso ser cumprido, podem orar pelos 
seus filhos amados e então, por vocês próprios. Este é o caminho da lei 
celestial. (08/10/1959)  
 
Vocês devem derramar lágrimas e entrar num estado mental de seriedade 
que chegue a fundir a medula e cause um confronto decisivo, de mano a 
mano. Deviam entrar num estado onde possam ter ação de dar e receber 
com Deus num espírito de obediência e em tal situação onde Deus chore 
quando vocês chorem e vocês chorem quando Deus chore. Não importa o 
que aconteça, devem entrar nesse estado. Para isso, devem orar. Precisam 
de uma raiz, e essa raiz é a oração. (31-290, 04/06/1970) 
 
Quando oferecem devoção, vocês têm que entrar numa posição de fé 
absoluta. Deviam entrar numa posição onde possam ter fé absoluta em 
Deus e na Sua Vontade. Ele só coopera convosco quando estão nessa 
posição.  
Quando oram não devem tolamente duvidar que a oração seja ouvida. 
Deviam ser capazes de orar dizendo: “Pai! Sou o único que permanece. 
Sem mim, esta nação e o mundo desaparecerão. Oh Pai!  Só eu permaneço 
neste estado, nesta zona limite na qual Vós tendes trabalhado durante seis 
mil anos. Não sou eu a única pessoa que está perto da Vossa vontade, que 
será cumprida? Embora desse ponto de vista eu seja importante, ainda não 
estou preparado, mas mesmo assim Vós destes-me a ordem. Assim, deve 
me preparar com as condições e os fundamentos que me permitam segui-la 
e representarei todo este povo. Não é esta a Vossa providência da restau-
ração?”. A oração é necessária mesmo para cumprir objetivos. (31-290, 
04/06/1970) 
 
Quando oram, devem primeiro orar pela nação, em seguida pelo mundo, e 
depois pela libertação de Deus. Pensam que Ele está numa situação confor-
tável? No entanto, sem saberem o que têm que fazer, nem como o destino 
deste mundo está mudando, muitas pessoas estão dizendo: “Oh Senhor, 
por favor envia-me para o Reino dos Céus”. (14-65, 03/05/1964) 
 
Como um líder responsável, vocês têm de saber como seguir esta trilha 
essencial do Princípio. Portanto, têm que orar. Orem profundamente acerca 
da relação entre Deus e si mesmos indagando: “Quanto Ele me ama”? 
Também  devem orar investindo devoção pelos membros dizendo: “O 
quanto estou envolvido com os membros?” Até que a relação se torne 
harmoniosa…”  Para tanto, devem orar. Precisam orar.  
Aqueles que têm fé na religião para o seu próprio benefício, abandonarão 
Deus quando receberem bênçãos, porque receber bênçãos é o seu objetivo. 
Depois de algum tempo eles abandonam a igreja.  
Vocês têm que orar do ponto de vista que procura encontrar o que Deus 
deseja. Então devem orar a Deus que conceda bênçãos ao mundo inteiro. 
(01/05/1983)  
 
Para tornar o professor um verdadeiro professor, vocês têm de cumprir a 
vossa responsabilidade. Mesmo quando oram em frente do Pai, têm de criar 
o ambiente no qual possam orar abertamente: “Pai, os teus filhos e filhas 
chegaram. Os filhos que Vós querias encontrar, chegaram”. (11-132, 
26/03/1961) 
 
Quer alguém esteja me observando ou não, o trabalho que devem realizar 
tem que ser feito. Temos que ser capazes de cumprirmos corretamente os 
compromissos que fizemos com Deus. Só quando vocês oram pela causa 
do todo, noite e dia, esta oração será então uma oração viva. Então, o 
conteúdo e título dessa oração muda, e vocês crescem. É necessário que 
saibam que tempo é este em que estamos. Precisam compreender que 
devem de possuir essa espécie de aspecto invisível, através da vida de 
oração. (104-111, 15/04/1979)  
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É por isso que eu gosto da natureza e tornei no meu maior hobby os mo-
mentos em que estou sozinho. Verdadeiramente gosto da noite tranqüila, 
mas não falo acerca dessas coisas. No entanto, não teria eu esses interes-
ses? Eles não são aparentes, porque não os mostro. É necessário que 
compreendam que a oração é o único caminho pelo qual poderão cultivar a 
base do fundamento de uma vida profusa. (104-111, 15/04/1979) 
 
Bênçãos vêm de acordo com o estado de seus corações; elas não existem 
em separado disso. Por qual motivo vocês oram e oferecem devoção? Se 
uma pessoa acabando de orar, depois de oferecer devoção, vê uma criança 
chorando e lhe dá um pontapé no traseiro, de certeza que a sua família será 
arruinada. Se vocês tiveram uma oração maravilhosa e ardente, deviam 
lidar com o ambiente com um coração fervente e maravilhoso. Numa posi-
ção que reflete o nível da suas orações, devem adotar a atitude que lhes 
permita colher os frutos dessas orações.  
Irão os Cristãos de hoje para o Reino do Céus, pelo canto de louvores e 
participação em cultos? De nenhum modo!  Poderiam eles irem para o 
Reino do Céus se começam lutas, dão socos e fazem todos os tipos de 
coisas logo depois de saírem da igreja? (233-210, 01/08/1992)  
 


6.2. Orando em Nome dos Verdadeiros Pais 
Quando vocês oram, fazem-no em nome dos verdadeiros pais, mas afinal o 
que são os verdadeiros pais? Não pensem nesta designação somente em 
relação a mim e à Mãe; em vez disso, pensem no nível de verdadeiros pais, 
em termos da mãe e pai que podem abraçar o mundo a um nível mais 
elevado e amar todas as pessoas verdadeiramente, transcendendo senti-
mentos raciais ou nacionais. É por isso que eu também oro no nome de 
verdadeiros pais. (33-143, 11/08/1970)  
 
O tempo presente não é o tempo para orar dizendo: “Eu oro no nome de 
Jesus”. Agora não é a era da salvação pelo nome. É a era da salvação 
substancial. Os Cristãos oram no nome de Jesus, mas eu não oro desse 
modo. Precisamos de Jesus, não do seu nome. Embora haja algumas 
dezenas de milhares de palavras para “Pai”, o ser substancial é só um. Não 
é verdade? Por conseguinte, devíamos ir para o Reino do Céus dependen-
do de Jesus como ser substancial ou somente do seu nome? (13-63, 
16/10/1963) 
 
A Igreja da Unificação não ora no nome de Jesus. Aqueles que recentemen-
te se tornaram membros da Igreja da Unificação, deviam pensar: “Eh!  
Quem são Verdadeiros Pais? Porquê orar no nome deles”? Vocês sabem o 
significado de Verdadeiros Pais? Verdadeiros Pais são antepassados que 
não caíram no Jardim do Éden, e dos quais podemos ter orgulho por toda a 
eternidade no meio da glória de Deus. 
No entanto, como os primeiros antepassados da humanidade caíram, teve 
que haver novos antepassados, e como Deus também conduz a Sua provi-
dência com base nos novos antepassados, oramos no nome deles. É muito 
lógico.  
Uma vez que não oramos através de uma pessoa, Jesus, temos de orar 
através de Jesus e do Espírito Santo. Como Jesus é o pai espiritual e o 
Espírito Santo, a mãe espiritual, a humanidade decaída não pode ir para o 
Reino do Céus sem estabelecer a relação com os pais. (20-268, 07/07/1968)  
 
Na Igreja da Unificação não oramos no nome de Jesus. Vamos à procura de 
pais. A tais pais chamamos Verdadeiros Pais. Temos que reparar tudo. 
Como as pessoas não sabem que tudo deve ser reparado, vocês devem 
endireitar a pedra angular. Se estão pensando  em conservá-la inclinada e 
viver dentro dela, quando o furacão vier tudo será destruído. (48-228, 
19/09/1971)  
 


Seção 7. Dar Testemunho é um Movimento para En-
contrar Amor 


7.1. Dar Testemunho é Criar o Seu Segundo Eu 
O que é o testemunho? É mostrar o caminho. É mostrar como voltar para 
Deus. Logo, que extraordinário é esse ato!  Se perguntarem a um homem 
com o valor original da criação, “Para onde vai”? então ele responderá: “Ah, 
passando através do mundo, tenho que regressar ao Reino do Céus”. Deste 
modo, que extraordinário é o trabalho de pavimentar este caminho!  Rece-


ber perseguição, receber isto e aquilo… Vocês regressam sempre ao céu, 
depois de passarem pelo mundo. (117-102, 14/02/1982) 
 
Se uma pessoa puder subjugar o mal, oferecendo a sua vida, o amor de 
Deus virá para essa pessoa. Esta é a fórmula. É como os pesos numa 
balança: se um lado desce, o outro sobe. Se vocês eliminarem mais do mal, 
o bem aumentará; se aumentarem o mal, o bem diminuirá. Deus dá amor na 
proporção em que eliminarem o mal. 
Portanto, Deus exige que O amem mais que a qualquer outro ser. A razão 
para a Sua exigência é que, quanto mais vocês O amam, mais recebem o 
Seu amor. Em outras palavras, uma vez que vocês amaram a Deus, podem 
ser amados por Ele. (40-243, 06/02/1971)  
 
Vocês estão prestes a dar as boas vindas à Primavera; então o que é 
testemunhar? O que estão tentando fazer através do testemunho? Receber 
o Verão. Estamos tentando anunciar dias melhores, quando os ramos se 
tornam maiores, e as folhas se tornam espessas, para que as flores possam 
desabrochar, e nascerem os frutos.  
Então e a Igreja da Unificação? O que aconteceria se vocês dissessem: 
“Como dei testemunho durante três anos, agora posso ir para casa e des-
cansar”. Como seria isso? Mesmo que os seus  testemunhos produzam 
frutos, se não tiverem a energia vital que possa ultrapassar essa situação, 
quando o vento frio do norte soprar fortemente, começarão a perder o viço e 
a definhar. (159-81, 01/03/1968)  
 
A finalidade de dar testemunho é criar o meu segundo eu. (18-186, 
06/06/1967) 
 
Embora um dia de vida na presente era possa parecer breve, um dia em 
que se dá testemunho, será ligado à eternidade. Cada uma de nossas 
ações em tal fundamento de ordem, serão ligadas ao todo ou à eternidade e 
não desaparecerão, mas permanecerão para sempre. (152-219, 15/05/1963) 
 
Dando testemunho, sentirão alegria. Por outro lado, sem testemunhar, a 
felicidade não virá. Eu também realizo este trabalho, porque, se não o fizer, 
sinto grande pesar. Quando dou testemunho, sinto grande alegria, mesmo 
quando estou sendo xingado. (19-22, 05/11/1967)  
 
Quando vocês têm a viva experiência que Deus está presente, então sairão 
para dar testemunho, mesmo que alguém lhes diga que não o façam, 
porque o testemunho produz novas coisas. Se houverem dez pessoas 
adiante e se mantêm uma conversa sincera com eles, então as dez pessoas 
tornaram-se novas pessoas.  
Depois disso, experimentem vir à igreja e orar; então vejam o que acontece. 
Ao se fazer assim, quando aquelas pessoas fazem progresso, vocês mes-
mos também progredirão. Vocês mesmos se elevarão. (30-154, 21/03/1970)   
 
Quando vocês forem para o mundo espiritual, a única coisa de que poderão 
se orgulhar será o testemunho. No mundo espiritual as suas riquezas não 
poderão ser um motivo de orgulho. Além disso, não poderão se vangloriar 
acerca do poder que tiveram no mundo físico. A única de que poderão se 
orgulhar, será de quantas vidas salvaram. A questão é quantas pessoas ou, 
transcendendo a tribo, quantas raças numerosas foram conectadas à nova 
vida. Os testemunhos que deram serão os seus bens. Será a única proprie-
dade que terão. (30-148, 21/03/1970) 
 
Como o mundo espiritual está plenamente equipado com tudo, não sentirão 
falta de nada; se houvesse algo de que pudessem sentir falta, seria uma 
pessoa verdadeira. Por esta razão, os santos de mérito que fizeram grande 
contribuição em cultivar verdadeiras pessoas, podem, naturalmente, tornar-
se filhos e filhas de honra no mundo celestial. Assim, o testemunho é a 
única coisa de que podemos nos orgulhar. (30-148, 21/03/1970)  
 
Já choraram alguma vez e oraram durante a noite, por causa de um novo 
convidado? Já alguma vez se lamentaram mais pesarosamente do que pela 
morte dos seus pai, mãe ou até mesmo a da pessoa amada? Se não o 
fizeram, então têm que tentar fazê-lo. Deviam passar noites sem dormir, 
lamentando-se.  
Se puderem salvar uma vida, então não há nada que terão relutância em 
sacrificar. Até mesmo dinheiro, roupas e casa não são um problema. Vocês 
têm que amar as pessoas loucamente. (34-270, 13/09/1970)  
 
Quando vocês vêm à igreja, têm que trazer consigo os seus pais, cônjuge e 
filhos. Deviam trazer o irmão mais velho, a irmã mais velha e todas as 
outras pessoas da família. Quanto sangue e lágrimas derramaram pela 
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causa de dar testemunho aos seus pais, primos, parentes pelo casamento, 
e parentes afastados? Já alguma vez lutaram desesperadamente e oraram 
com tremenda devoção, de modo a guiarem a vida de uma pessoa? Esta é 
a questão.  
Vocês têm que tornar-se o centro do ambiente em que se encontram. 
Precisam compreender que cada um de vocês tem que se tornar o centro. 
(41-90, 13/02/1971) 
 
Para dar testemunho, vocês têm que investigar a psicologia das pessoas. 
Deviam ser capazes de saber se uma pessoa gosta ou não de algo, só pelo 
seu olhar e modo de andar. Vocês deviam ser capazes de julgar a emoção 
de uma pessoa, para finalidades públicas. (42-174, 04/03/1971) 
 
Não me digam que não podem sair, para dar testemunho, por não terem 
dinheiro. Jesus tinha dinheiro? Por acaso Deus conduziu a história da 
restauração, com dinheiro? Ele fez isto com vida; fez com sangue. Por 
conseqüência, a história do Cristianismo é a história da indenização através 
do sangue. Foi feita com sangue e vida. Não foi feita com dinheiro. Se 
vocês avançarem com esta mentalidade, acredito que Deus os ajudará. 
(154-210, 17/07/1964)  
 
Quando saírem para dar testemunho, não levem dinheiro consigo, mas sim 
sigam com o coração. (27-267, 19/12/1969) 
 
Quando vão dar testemunho, não deviam ir sem preparação. A questão é, o 
quanto ofereceram de devoção antes de saírem. Se parece que vai demorar, 
digamos, uma semana, um mês, um ano ou dois, três anos para dar teste-
munho a uma pessoa, então vocês têm que oferecer devoção durante todo 
esse período de tempo. Independentemente de chuva e neve, ou se estão 
comendo, acordados ou dormindo, entrando ou saindo, ou até mesmo 
descansando ou envolvidos em alguma atividade, vocês têm que dar tudo a 
essa pessoa com um coração imutável. Se derem completamente, então 
lhes será devolvido completamente. Este é o Princípio. (42-228, 14/03/1971) 
 
A questão, ao se amar a Deus e ao ser humano, é o quanto nos devotamos. 
Isto se transformará em nosso caráter no mundo espiritual e tornar-se-á um 
fundamento de glória. (42-228, 14/03/1971)  
 
Já estiveram alguma vez acordados durante toda a noite, para dar testemu-
nho? Para tanto eu também passei numerosas noites acordado. Irão lhes 
perguntar isso no outro mundo. Perguntarão quantas noites passaram 
acordados para dar testemunho. Precisam devotar todas as suas forças 
para dar testemunho. (10-252, 21/10/1960) 
 
Quando se pesca com uma tarrafa, têm que se lançar os pesos um pouco 
mais longe para serem capazes de apanhar mais um peixe. Uma vez que 
estamos na posição dos pesos, temos que nos mover com o coração de 
tentar trazer para o lado de Deus, mesmo mais uma pessoa no domínio de 
Satanás. (12-19, 04/07/1962) 
 
Vocês têm que educar e edificar pessoas, até que elas possam testemunhar 
para outras. Se isto for cumprido, então não perderão nem mesmo uma 
pessoa de entre todas aquelas a quem deram testemunho. (29-196, 
28/02/1970)  
 
Tentem ver quanto Deus os ajudará quando investirem a si próprios com 
devoção. Se não derem  testemunho aos seus parentes e amigos íntimos 
na terra, então não terão maneira de escapar das suas acusações no 
mundo espiritual. (18-134, 30/05/1967)  
 
Dar testemunho devia ser feito como um negócio. O que eu quero dizer é 
que deviam fazê-lo de maneira efetiva. No passado, não importa onde 
foram testemunhar, não fizeram muita preparação, mas agora deviam ir 
completamente preparados. Deviam oferecer devoção quando se movem. 
Precisam ser diferentes do que foram no passado. (102-45, 19/11/1978)  
 
Vocês têm que investigar a filosofia de “uma pessoa viva”. Deviam sempre 
pensar em como podem guiar uma pessoa para o Verdadeiro Pai ou para 
vocês próprios. Deviam pensar em maneiras de atrair as pessoas para perto 
de vocês. Só existe um modo de fazer este trabalho, e eu conheço esse 
método. É o espírito de se servir aos outros. É a natureza básica do homem 
aproximar-se de algo que possa proporcionar-lhe algum benefício. (52-276, 
03/01/1972)  
 


Para poderem encontrar pessoas, devem estar preparados para ir a lugares 
como a estação da primavera, ou para lugares como verão, e ainda para 
lugares que sejam como o outono e o inverno; e assim fazendo, derrama-
rem sangue, suor e lágrimas. Deviam dizer a si próprios: “Amarei pessoas 
do tipo primavera, verão, outono e inverno; pessoas das quatro estações. 
Eu amarei mesmo as pessoas do inverno, os russos”. Só depois disso 
vocês poderão amar o seu cônjuge. Este é o processo da restauração. (96-
152, 03/01/1978)  
 
Vocês não deviam se sentir sós ou tristes porque alguém não presta muita 
atenção às suas palavras, mesmo depois de investirem todo o seu coração 
nessa pessoa. Aqueles que compreendem que este é o princípio da lei 
celestial, serão abençoados. Eles nunca se tornarão pesarosos ou se 
sentirão solitários. Em breve, virá o tempo em que as brisas da primavera 
começarão a soprar. 
Por outro lado, para aqueles que não puderam receber o seu coração e 
esforços, um vento de outono soprará. Isto lhes dirá que o seu tempo está 
vindo. (42-174, 04/03/1971)  
 


7.2. O Curso de Conferências e o Jejum de 7 Dias 
Na Igreja da Unificação há seminários de 2 dias, 7 dias, 21 e 40 dias; em 
conjunto, como regra geral, dentro de seis meses depois de aderirem ao 
movimento, vocês deviam receber 70 dias de treinamento. Isto é a palavra 
de Deus, é uma cláusula da lei. Desse modo poderão saber o que é a Igreja 
da Unificação. Aqueles que passam por um treinamento de até 120 dias, 
tornam-se membros regulares que podem estabelecer a dignidade e repu-
tação da Igreja da Unificação. Como o treinamento está sendo sistematiza-
do, desde ao nível dos 2 dias até os 120, isto será igual em qualquer parte o 
mundo é o mesmo.  
Nos Últimos Dias vocês terão que passar pelos três estágios de julgamento. 
Estes são o julgamento da verdade, do caráter e do coração. Aqui, a doutri-
na é a verdade. Ao passar por estes três estágios de julgamento, receberão 
a autoridade para estabelecer uma relação com os Verdadeiros Pais.  
Quando vocês forem para o mundo espiritual, se não tiverem jejuado pelo 
Céu, durante mais de sete dias, não poderão registrar-se lá. Porquê? Por-
que Deus labutou, durante seis mil anos, no curso da restauração, vocês 
deviam jejuar pensando nos Seus labores. Devido a isso que na Igreja da 
Unificação há o jejum de 7 dias. Não é para fazer-lhes sofrer, mas para 
estabelecer a condição de terem batido em seus corpos perante o céu.  
Por isso, precisam bater no corpo. Nós seres humanos temos que dizer: 
“Este corpo, é meu inimigo. Seu pedaço de carne!  Dentre de ti corre este 
sangue mau”, e então apunhalá-lo com uma faca. Contudo, temos que estar 
gratos que Jesus foi apunhalado em vez de nós. Então que legado nos 
deixou Jesus? Ele deu-nos o seu sangue e a carne. Vocês têm que tornar-
se as pessoas que possam representar Jesus. (17-182, 18/12/1966) 
 


Seção 8. Indenização, Serviço e uma Vida de Dedica-
ção 


8.1. Temos que Percorrer o Caminho da Indenização 
Os membros da Igreja da Unificação não gostam do caminho da indeniza-
ção. Isto significa que não gostam da restauração. Não existe tal coisa 
como, “Gosto da restauração mas não gosto da indenização”. Então, o que 
vem primeiro? Restauração ou indenização? Vocês gostam de restauração, 
mas não de indenização. Contudo, é o contrário para Deus.  
De que lado vocês estão? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? Isto tem 
que ser claro para vocês. Vocês gostam de restauração. Todavia, o lado de 
Deus não pode gostar de restauração. A restauração só ocorre depois do 
pagamento de indenização. (116-127, 27/12/1981) 
 
Se as pessoas compreenderem o verdadeiro significado da palavra indeni-
zação, então gostarão ao máximo dela. Sem indenização não pode haver 
bênção. Indenização é a pepita de ouro da Igreja da Unificação. É uma 
palavra espantosa que pode enfrentar a morte, sacrificar tudo e ultrapassar 
todas as dificuldades. (26/02/1978) 
 
Entre a porção de responsabilidade e a indenização, uma está do lado 
direito e a outra do lado esquerdo; uma é como a perna direita e a outra 
como a perna esquerda. É necessário compreender que o progresso é 
impossível, a não ser que a porção de responsabilidade e restauração 
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através de indenização estejam ligadas. Vocês pensaram nisso? Não 
gostam de indenização, não é verdade? Não gostam de Deus, da providên-
cia, e de tudo isso, não é verdade? De agora em diante, mesmo que se 
esqueçam de comer, de dormir, mesmo que se esqueçam de pensar na 
pessoa que amam, nunca poderão se esquecer disto. Isto é muito sério. 
Deus também tem que passar por isto, o Rev. Moon também tem que 
passar por isto, e todo o mundo tem que passar por isto. De outro modo não 
funciona. Vocês querem passar sem esforço por estas coisas, não é verda-
de? Como podem tornar-se um professor universitário ou doutor, sem 
fazerem nada? Têm que passar pelo curso para obter o doutorado; como 
então poderão conseguir isso sem fazer o esforço necessário? Se não 
passarem por ele, então o diploma é falso. (124-106, 30/01/1983)  
 
As condições de indenização têm que ser estabelecidas por vocês próprios. 
Outra pessoa não pode estabelecê-las por vocês. A Queda significa a perca 
do domínio. Para a restauração, não importa se outras pessoas se interes-
sem por você bem como não interessa o que digam, vocês têm que ter a 
confiança em si mesmos de avançarem com clara determinação. 
Não importa onde os outros vão, eu tenho que estar ocupado percorrendo o 
meu caminho. Não tenho tempo ocioso para ouvir o que as outras pessoas 
possam vir a dizer e ficar nervoso. À noite, não há tempo para dormir, nem 
para se sentar confortavelmente e fazer uma refeição. Sem terem um 
coração tão sério, não podem percorrer o caminho da restauração. (Bênção 
e Família Ideal - 307) 
 
Para que uma pessoa doente seja curada, ela deve tomar remédios, mesmo 
que estes sejam amargos e que ela não queira tomar. Quando se observa 
os remédios, vemos que os eficazes são amargos. Os remédios amargos 
são os remédios verdadeiros. O estabelecimento de condições de indeniza-
ção é como tomar remédios amargos: é difícil de fazer. Contudo, sem o 
estabelecimento de condições de indenização, vocês não podem ser restau-
rados. (Bênção e a Família Ideal – 305) 
 
O Céu é o lugar onde se vive em assistência à Deus como o centro absoluto 
e se estabelece a relação de amor através Dele. Para estabelecer propria-
mente esta origem, Deus tem estado  conduzindo a providência da restau-
ração. Assim, se vocês têm orgulho de si mesmo, a providência nunca 
poderá acontecer. (Bênção e a Família Ideal – 310) 
 
O caminho da salvação é o caminho da restauração através da indenização. 
Pagar indenização é tomar o caminho oposto ao da queda; é inverter a 
marcha. (Bênção e a Família Ideal – 258) 
 


8.2. Serviço e Vida de Dedicação 
Como o caminho do verdadeiro amor pode ser pavimentado? Pode ser 
pavimentado através de dedicação, serviço e sacrifício. Este é o significado 
do curso da recriação. Deve se fazer sacrifícios neste curso de recriação. 
Tal caminho de indenização torna-se então o caminho do serviço. Vocês 
têm que percorrer o caminho do sacrifício. Só quando percorre-se o cami-
nho da indenização, pode-se estar do lado de Deus. No fundamento da 
indenização, é que poderão permanecer do lado de Deus. Este é um fato 
evidente. Por conseguinte, têm que percorrer o caminho da indenização. 
(146-294, 20/07/1986)  
 
Em que lado está o sujeito, e em que lado está o objeto? Quem está na 
posição de seguir, e quem está na posição de indicar o caminho? Deus 
sabe precisamente a resposta: a pessoa do lado de Deus indica o caminho. 
Quando Deus olha para este mundo, vê dois lados em constante luta. Ele já 
sabe a resposta à pergunta, “Qual é o lado que pertence a Ele”? e por isso 
ri, dizendo: “A pessoa do meu lado é aquela que está na posição de cons-
tante sacrifício, dedicação e serviço. Aqueles que permanecem deste lado 
são aqueles que lutam pela justiça, e Eu escolherei tais pessoas”. Aqueles 
no centro, sacrificam-se e servem sempre. (147-98, 31/08/1986) 
 
A Igreja da Unificação é o lugar onde se ensina que a lei celestial nos 
ordena seguir o caminho de viver para os outros, e ensina que nascemos 
para viver para os outros. (133-16, 01/07/1984) 
 
A fórmula para ir para o céu é simples. Tudo o que é requerido, é amar o 
céu e a terra. Mas para tanto você tem que sacrificar-se. Não existe uma 
única pessoa que genuinamente tenha estado  trabalhando para isso. (11-
70, 22/01/1961)  
 


As pessoas que seguem o caminho da bondade, sempre enfrentam sacrifí-
cios. Por isso, ensinamos o sacrifício. Dizer “viver para os outros”, significa 
sacrificar-se, em vez de obter benefício. É um ato de investir a si próprio. Ao 
investirem-se a vocês mesmos, devem investir-se ao máximo; incluindo até 
mesmo suas próprias vidas. (78-61, 04/05/1975)  
 
Qual é o pensamento mais importante da Igreja da Unificação? É viver para 
os outros. Deus existe para os outros. Quando vivemos para os outros do 
mesmo modo que Ele vive, podemos viver para o mundo, mesmo que todo 
nosso povo se nos oponha. Sabendo isto, a Igreja da Unificação chegou até 
hoje. (77-302, 25/04/1975)  
 
Satanás não pode atacar a pessoa que trata convidados calorosamente e 
oferece o seu cuidado e apoio às outras pessoas. Vocês deviam estar 
cientes disto. (37-329, 01/01/1971)  
 
O caminho do sacrifício e dificuldades, ajuda a fazer com que vocês se 
tornem os indivíduos capazes de viver em serviço do amor,  produzindo os 
frutos do amor que representam o mundo. Este caminho é em prol de que 
através do contribuir e servir, vocês possam se tornar pessoas que recebem 
o amor de Deus e o amor da humanidade. Compreendam que somos este 
movimento. O objetivo da Igreja da Unificação é preparar as pessoas que 
possam receber o amor de Deus e o amor da humanidade. O amor da 
humanidade e o amor de Deus...  (82-53, 31/12/1975) 
 
Uma pessoa que esteja disposta a sacrificar a si mesmo em prol do mundo, 
mesmo que esteja com a aparência de um mendigo não sente vergonha. O 
pessoal da Igreja da Unificação mesmo que coma só pão ou bolo de cevada, 
e mesmo bebendo só água, se forem capazes de agradecer e lambendo os 
beiços dizer: “Ah, o chá gelado nesta manhã está mais saboroso do que um 
banquete de guloseimas”, então o universo chorará por eles. Se permane-
cerem em tal posição pelo universo, por ele estar numa situação inferior 
devido a não ter um sujeito, eis que ele será atraído até vocês. (61-223, 
31/08/1972) 
 
Antigamente, não havia muitas circunstâncias desagradáveis quando se 
atrelava um boi para arar a terra? As pessoas chutavam o traseiro do ani-
mal e lamentando-se diziam: “Seu animal miserável, porque faz isso? Eu te 
criei para esta época do ano e você age assim tão mal!”  Mas ao invés de 
impiedosamente açoitar o animal com uma vara, deve-se dizer a ele: “Me 
perdoe por ter que te fazer trabalhar deste modo depois de um longo inver-
no em que descansei bastante e nem te dei cumprimentei, e agora nos dias 
de primavera sem nem te alimentar direito ter que te arrastar deste modo”. 
Se vocês forem mais pacientes que esse boi, então o céu os reconhecerá e 
desejará estar junto a vocês. 
Ao invés de astúcia para resolver as dificuldades de uma situação de uma 
maneira temporária deve-se ser paciente e com um coração puro e esperar 
por bênçãos. Somente quando viverem com um coração que se torna uma 
bênção em uma vida que seja uma bênção, é que então as bênçãos virão 
até vocês. (127-89, 05/05/1983) 
 
O mundo move-se em direção ao objetivo da indenização em prol de uma 
providência maior. Quando pensarem o quão Deus ficará feliz, compreen-
dem que devem recebê-Lo superando até mesmo a dor no peito e a ferida 
em seu corações por verem sua própria família morrer de fome. 
Quando chegar o dia, não importa que tipo de cruz possa aparecer, devem 
ser capazes de orar nessa cruz e prometer serem os primeiros a percorre-
rem esse caminho de sofrimento. Precisam investir, investir novamente e 
esquecer o que investiram. (229-208, 12/04/1992) 
 
Ao viverem uma vida de fé, os senhores têm no fundo de seus corações 
uma força explosiva e estimulante e poder de reservar energias que os leve 
a mover-se incessantemente rumo ao mundo da Vontade de Deus? Se 
tiverem este coração, isto então é uma prova de que Deus está junto com 
os senhores. Por outro lado, se não tiverem essa energia, é evidente que 
Deus está apartado de vocês. (32-21, 14/06/1970) 
 
Desde o começo da história, as muitas religiões que têm seguido a vontade 
de Deus, negaram-se a si mesmas: “Sacrifiquem-se e sirvam aos outros”!  
Até agora não tínhamos sabido porque é que isso aconteceu. É porque o 
mundo original é a terra natal original onde se vive para os outros.  
Conseqüentemente, em prol de se ir para este mundo, deve-se fazer uma 
preparação e ter um treinamento em função de ir para esse lugar. Por 
conseqüência, pelo fato de quanto mais elevada uma religião é, mais ele 
realça a importância do sacrifício e do serviço, e assim, podemos reconhe-
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cer que Deus tem conduzido a Sua providência na história. Deste modo 
podemos reconhecer que Deus existe. (77-270, 14/04/1975) 
 
Quando o seu coração está cheio de amor pela humanidade, e quando se 
têm o desejo de partilhar sua vida ilimitadamente com ela, isto se torna uma 
prova de que estão pertencendo ao céu, mas se tornarem-se pessoas com 
amor-próprio e valores orgulhosos e egoístas, saibam que isto é a evidência 
de que Deus já está a abandonado-os. O caminho pelo qual estas pessoas 
seguem não é o caminho do Céu. Elas apenas atingirão os seus limites 
através de darem primazia a si mesmos. (32-21, 14/06/1970)  
 
Os senhores não estão compreendendo as táticas de Deus e Satanás. O 
caminho de Abel é aquele de ser atacado primeiro e então aceitar tudo. 
Primeiramente, parece que Satanás está ganhando, porque ele está ata-
cando antes, mas, no fim, ele tem que devolver tudo, incluindo tudo o que 
nele é bom. Mesmo que o lado do mal conquiste os outros, ele não triunfará; 
pelo contrário, até mesmo as coisas boas de dentro do mal, serão tomadas 
dele. 
Em outras palavras, Deus opera como se fizesse um bolo de pasta de arroz 
e em seguida o entregasse. Quando lhe é devolvido há feijões em pó no 
topo do bolo. Durante um curto espaço de tempo o mal floresce e fica na 
posição de atacar o bem, mas isso não significa que o Céu declina. (56-85, 
14/05/1972) 
 
Em cada e em todos os momentos vocês devem estas fazendo determina-
ções como se estivessem perante uma morte inevitável. Não devem se 
tornar pessoas que percam este tempo pelo qual Deus buscou até agora, 
de maneira sem sentido. Este tempo tem um valor que não pode nem 
mesmo ser substituído por mil anos de história. Por isso, perdê-lo seria 
terrível. 
Devem prometer nunca perderem este momento, mesmo que percam o 
mundo inteiro e o recuperassem, para o perdê-lo novamente. Avancem 
oferecendo todo o tipo de devoções e uma vez mais prometam conservar 
com determinação, no mínimo esse momento, mesmo que a suas vidas 
tenham que desaparecer. (26-141, 19/10/1969) 
 


Seção 9. Regras e Etiquetas Entre Membros  


9.1. Os Membros Estão Ligados pelos Laços do Coração 
Celestial 
Chamamos os membros da nossa Igreja da Unificação de “shik-gu54”. Os 
membros (shik-gu) devem ter os laços de afinidade tal como irmãos e irmãs 
e serem unidos pelo coração dos mesmos pais. Só então podem se tornar 
membros da nossa família. Tendo os mesmos pais, devem possui os mes-
mos laços de afinidade como irmãos e portanto, há que se herdar direta-
mente a vida, os hábitos e as tradições dos pais, tal como o são.  
Então, precisamos ter um modelo de família com o qual o Céu possa se 
alegrar. Somente então é que são constituídos como “entes de uma família” 
(shik-gu). (155-211, 30/10/1965) 
 
Hoje estamos reunidos aqui de mãos dadas. Jovens e velhos, homens e 
mulheres que viviam completamente como estranhos, estão reunidos aqui. 
Temos a mesma linhagem de sangue, com o mesmo coração de Deus. 
Como temos a nossa origem no divino, devemos também atingir resultados 
divinos. (67-325, 22/07/1973) 
 
Vocês deviam saber que a relação entre nós, até agora, tem sido tri-
dimensional. Não é algo baseado em alguma ideologia que tivesse existido 
na história. É baseada no coração de Deus e no Seu ideal da criação; 
começou com base no modelo do caráter original. Esta é a essência de 
todas as relações e, por isso, deve ser considerada absoluta. (49-206, 
10/10/1971) 
 
Estamos reunidos aqui provenientes de várias relações. Portanto, aqueles 
reunidos aqui, não são irmãos de sangue. As pessoas que não são irmãos 
de sangue, deviam unir-se e dominar os seus irmãos de sangue. A não ser 
que isto aconteça, as suas famílias não terão relação com vocês. Na reali-
dade, vocês não podem interferir diretamente com isto. Por isso, devemos 
nos tratar melhor uns aos outros do que o faríamos para com nossos irmãos. 
(49-209, 10/10/1971) 
                                                                        
54 Shik-gu (식구 – 食口) – entes queridos de uma família,  


 
Quando vocês se relacionam com os irmãos da igreja, devem ter cuidado 
em não magoá-los ou dizer o tipo de coisas que não os ajudaria em suas 
vidas de fé. (18-43, 17/05/1967)  
 
Vocês devem ter compaixão com os outros membros que estão em dificul-
dades e sofrendo em certas circunstâncias, como se vocês próprios esti-
vessem passando por estas dificuldades. (25-291, 05/10/1969) 
 
Eu não posso tolerar tal coisa, como alguém criticar e deliberadamente 
atacar outros membros. Se vocês desejam amar o mundo, onde devemos 
começar a amar? Devemos começar por nos amarmos mutuamente. Reu-
nimo-nos aqui do norte, sul, leste e oeste, mas temos os mesmos laços de 
afinidade e, por conseqüência, devemos nos amar mutuamente. Devia ser 
intolerável viver, se não pudéssemos ver e encontrar-nos uns com os outros. 
Uma vez que estamos ligados por tais laços, a Igreja da Unificação tem 
orgulho em ter algo que este mundo mau não tem. Se perdermos estes 
laços não somos absolutamente nada. (49-62, 03/10/1971) 
 
Nós somos pessoas maravilhosas. Somos pessoas maravilhosas que estão 
percorrendo o caminho de uma vida orgulhosa que o mundo inveja, o céu e 
a terra invejam, e todos os santos e sábios no mundo espiritual invejam. 
Somos pessoas que o céu não pode jogar fora; pessoas que têm os ante-
cedentes e conteúdo pelos quais o céu não somente nos louvará, mas 
também virá dizer que nos ama. (171-29, 05/12/1987) 
 
Se há aqui um descendente com bons antepassados, esses antepassados 
cooperam ativamente. Vocês estão em tal posição. O mundo espiritual 
ficará eternamente feliz se vocês, que estão em tal posição, lutam com 
entusiasmo e estilo e vencem todo o tempo, onde quer que vão. Os maus 
espíritos partirão surpreendidos, mesmo antes de se manifestarem. É isso 
que acontece. Assim, esses antepassados lhes darão assistência tal como 
se assistissem a um rei. Vocês devem sentir isto. (14-21, 19/04/1964) 
 
Estaria certo se este fruto substancial de seis mil anos, caísse sem estar 
maduro, como um fruto que cai da árvore? Seria necessário preocuparmo-
nos que o vento possa soprar, e dizer: “Oh não, parece que vou cair. Se o 
vento soprar só mais um pouquinho vou cair. Rev. Moon não me sacuda. 
Deixe-me simplesmente ficar sossegado”. Há aqui algumas pessoas assim. 
Por outro lado, há aqueles que dizem, “Mesmo que o Rev. Moon pegue num 
machado e sacuda os ramos, como lhe aprouver, os meus ramos nunca 
cairão, até que sejam cortados”. De que lado estão vocês? São aqueles que 
se preocupam que o vento possa soprar? Ou pertencem ao grupo que não 
cairá, mesmo que seja sacudido? (46-155, 13/08/1971)  
 
Qual foi a finalidade com que vocês vieram aqui? Não vieram para resolver 
algum problema externo. Vieram aqui para esclarecer o problema funda-
mental da humanidade, para permanecerem perante o Ser Absoluto e 
serem reconhecidos e confirmados por Ele. (11-224, 20/09/1961) 
 


9.2. Existe uma Relação de Caim e Abel entre os Mem-
bros 
Quando observamos os membros da Igreja da Unificação e perguntamos 
quem é Caim e quem é Abel, horizontalmente, aqueles que se tornaram 
membros primeiro, são Abel, enquanto que, verticalmente, aqueles que se 
tornaram membros recentemente, são Abel. Nas relações vertical e horizon-
tal, o horizontal tem que prestar atenção ao vertical, e não o inverso. É 
assim que deve ser. (49-214, 10/10/1971) 
 
Qual é o segredo para se tornar Abel? É a salvaguarda da tradição. Aquele 
que não reage, nem mesmo que enfrente a morte, deve tornar-se Abel. É 
necessário compreender isto. Jesus é conhecido como o cordeiro jovem, 
não é verdade? Por conseguinte, mesmo que vocês sejam transpassados, 
não podem reagir. (49-214, 10/10/1971) 
 
Abel tem que amar Caim. Tem que subjugá-lo, naturalmente, com amor. 
Tem que permanecer na posição de o amar com sangue e lágrimas. Tem 
que amá-lo com o mais sublime amor. Senão, Caim não será subjugado, e 
assim a restauração não pode acontecer. Temos que fazer isto pelas igrejas 
Cristãs, pela República da Coréia e pela Coréia da Norte. Esta é razão pela 
qual neste momento, estou orando pela Coréia do Norte. (34-283, 
13/09/1970)  
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O que Abel tem que fazer? Tem que restaurar três gerações. Primeiro, Caim 
tem que ser restaurado. Então, os pais têm que ser libertados. Finalmente, 
Deus tem que ser libertado. Estas são as três grandes missões. Em outras 
palavras, sem libertar o mundo satânico, os pais não podem aparecer. Sem 
libertar os pais, Deus não pode ser libertado. É a missão de Abel ser res-
ponsável por estas três esferas de libertação. (58-68, 06/06/1972) 
 
Dentro da igreja, vocês devem discernir entre quem é Abel e quem é Caim. 
Se há duas pessoas, uma é certamente Abel e a outra Caim; se há três, 
duas podem ser Abel ou Caim. Vocês devem poder distinguir entre o Abel e 
Caim mais proeminentes. (3-206, 01/11/1957) 
 
Caim e Abel não devem ser desunidos e separados. Um lado é a mão 
direita, e o outro a esquerda. Portanto, todos devem procurar e assistir à 
sua figura Abel, acreditando que o meu Deus é simultaneamente o teu Deus, 
e que Ele ama a mim e a ti. Cada pessoa deve fazer o possível para evitar a 
posição de Caim. Compreendem que se vocês falharem em tornar-se 
pessoa assim, a qualquer momento, acabarão sendo apanhados pelo 
julgamento do céu. (3-206, 01/11/1957) 
 
Onde é que a posição de Caim e Abel é decidida? Caim e Abel não são 
decididos em nenhuma posição boa e confortável. Porque precisamos de 
Caim e Abel? Eles são necessários para a restauração por indenização. 
Que precisamos fazer para levar a cabo a restauração por indenização? 
Temos que nos tornar uma oferta. (34-91, 29/08/1970)  
 
Em que situação Deus decide quem é a figura Abel? Ele faz a escolha no 
lugar onde Satanás não possa acusar. Esta é a posição onde a unidade 
com Deus é conseguida, mas não é uma posição de alegria. É a posição de 
maior sofrimento e dificuldade. Em outras palavras, na posição onde se está 
disposto a morrer, na posição mais miserável, é que podemos forma um só 
corpo com Deus. (34-51, 29/08/1970)  
 


9.3. Quem É Abel e Quem É Caim 
Atualmente, entre os membros da Igreja da Unificação, há aqueles loucos 
que dizem: “Ei, eu sou Abel porque entrei na igreja primeiro, e aqueles que 
vieram depois são Caim; por isso eles devem me servir”!  Que espécie de 
pessoa é Abel? Abel é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. 
Aquele que tem uma mente mais pública, é Abel. 
Quem é Caim? Ele está do lado de Satanás. Satanás começa a dominar 
através de pensamentos egoístas. Abel começa, pensando não em si 
próprio, mas em Deus. É necessário compreender isto. (58-68, 06/06/1972) 
 
Mesmo entre aqueles que entraram na igreja antes, aquele que satisfaz a 
sua própria cobiça, é Caim. Aquele que pensa primeiro em si próprio, é 
Caim. Este é o princípio que uso quando estou  lidando com as pessoas. 
Não importa há quanto tempo uma pessoa tem estado na igreja, se está 
vivendo de modo egoísta, nem viro meu rosto para olhá-la. Não posso fazer 
nada acerca disso agora, mas quando o tempo chegar direi a estas que 
façam as malas e vão embora. Vocês não são Abel só porque vieram há 
mais tempo para a igreja. Aquele que põe adiante assuntos individuais é 
Caim, e aquele que pensa mais em assuntos públicos e no Céu, do que em 
si próprio, é Abel. (58-68, 06/06/1972)  
 
Ao decidir sobre a ordem fraternal entre os membros da Igreja da Unificação, 
aquele que veio primeiro está na posição de Abel, mas, ao mesmo tempo, é 
também Caim, e aquele que veio mais tarde está na posição de Caim, mas, 
simultaneamente, também é Abel. (24-348, 14/09/1969) 
 
Da perspectiva do Princípio, Abel está no centro. Deus tem que permanecer 
em meio ao centro. Todavia, vocês tornaram-se Abel? Para se tornarem 
Abel têm que obedecer. Têm que obedecer a Deus e tornar-se um com Ele. 
Para se tornarem um com Deus, têm que fazer tudo o que Deus lhes pedir 
que façam. Não podem ser um Abel, a não ser que façam tudo o que Deus 
lhes disser que façam. Mesmo que tivessem feito noventa e nove dessas 
coisas, se falharem em fazer nem que seja uma delas, não se podem tornar 
Abel. (34-46, 29/08/1970) 
 
Entre os membros da Igreja da Unificação, que tipo de pessoa seria Caim? 
Aqueles que erguem a cabeça alto e dão ordens aos outros, são todos 
Caim. Então, quem é Abel? A pessoa que se esforça por cumprir a sua 
responsabilidade, é Abel.  


Originalmente aqueles que vieram primeiro para a igreja são Caim, mas 
eles conservam a cabeça elevada e tentam ser Abel. Estão cavando suas 
próprias sepulturas. Não importa quão duramente tentem, se não atuarem 
de acordo com as regras e princípios, eu não os usarei. (49-214, 10/10/1971)  
 
Que espécie de seres são Abel e Caim? Em suma, do ponto do vista do 
Princípio, Caim é alguém que comunica aos outros as suas preocupações; 
Abel é aquele que toma sobre si as preocupações dos outros, mesmo que 
tenha as suas próprias preocupações. Essa é a diferença. (62-189, 
25/09/1972) 
 
Para definir qual é Caim e qual é Abel, aquele que é atacado é Abel, e 
aquele que ataca é Caim. Tomemos um exemplo e digamos que há dois 
irmãos cuja diferença de idade é bastante substancial. 
Contudo, mesmo que o irmão mais velho atue na posição dos pais, quer 
seja para consulta ou para qualquer outro aspecto, se o irmão mais velho 
bate no irmão mais novo, que não tem culpa nenhuma, então os pais toma-
rão o lado do filho mais novo e não do filho mais velho. As pessoas não 
compreendem que este é o critério para julgar o bem e o mal, que se aplica 
à sociedade de hoje. Aquele que causa dano a outros torna-se sempre a 
figura Caim. (56-85, 14/05/1972) 
 
Entre os membros da Igreja da Unificação, aqueles que ficam encontrando 
defeitos em outro membro que está trabalhando duramente, com grande 
devoção, para a causa da igreja, dizendo: “Porque é que ele atua de modo 
tão especial”? já tornaram-se Caim. É necessário que compreendam isto. É 
deste modo que Caim e Abel se distinguem entre si. Aquele que está sendo 
criticado e mal tratado, sem ter cometido nenhum pecado, é sempre Abel, 
enquanto que aquele que critica e ataca os outros, se torna sempre Caim. 
(56-85, 14/05/1972) 
 
Mesmo quando vocês estão falando, aquele que fala palavras benéficas ao 
outros é Abel, e aquele que fala palavras que causam danos aos outros é 
Caim. Quando vocês fazem algo para os outros trazem benefícios para eles, 
mas quando fazem algo para o seu próprio benefício, é o mesmo que 
causar dano aos outros. Por esta razão, a posição pública é o lugar cuja 
finalidade é beneficiar os outros, e a posição privada é o lugar onde se vive 
para o benefício de si próprio. Deste modo, com base nas posições pública 
e indiviudal, Caim e Abel, assim como o bem e o mal, são diferenciados. É 
necessário compreender isto. (56-85, 14/05/1972)  
 
Aqueles que têm uma mente mais dedicada às coisas públicas são Abel. 
Entre os membros da Igreja da Unificação há aqueles que acreditam que 
são Abel porque se tornaram membros primeiro, mas mesmo nesse caso, 
se não tiverem uma mente dedicada às coisas públicas, então são Caim. De 
certeza que são Caim. Caim nasceu primeiro, mas porque não era mais 
público que Abel, tinha que o seguir.  
É possível que entre os membros da Igreja da Unificação haja aqueles que, 
simplesmente por terem se tornado membros antes, insistam: “Como eu vim 
primeiro, sou Abel”. Todavia, aqueles que não podem ter uma mente mais 
pública que os que se tornaram membros mais tarde, são Caim. A figura 
Abel é aquela que está numa posição mais pública. (31-165, 24/05/1970)  
 
Vocês acabarão naturalmente me admirando, porque eu ofereci a minha 
vida para sacrificar mais para a causa pública do que para o meu próprio 
benefício e aquilo que investi, e a quantidade desse investimento estão 
escondidos. Este é o Princípio e a fortuna celestial. (64-81, 24/10/1972) 
 
A restauração do Reino do Céus mundial não pode ser levada a cabo, a não 
ser que os fundamentos para a perfeição de Abel, aos níveis individual, 
familiar, tribal, do povo, da nação e do mundo, possam estar ligados. Nós, 
que compreendemos isto, temos de aplicar este princípio em cada dia, e 
para continuar o desenvolvimento deste princípio fundamental, temos de 
correr sem descansar. Podemos dizer que este tipo de pessoa é o dito 
homem de Deus. Compreendem? (64-81, 24/10/1972) 
 


Seção 10. Relacionamento com Outras Pessoas em 
Geral 


10.1. Não Tratem as Pessoas Sem Consideração 
Não tratem as pessoas sem consideração. É por isso que até 1970, sempre 
que alguém com fome passasse pela sede da igreja, eu dava-lhe de comer, 
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antes que prosseguisse a sua jornada. É o nosso dever, como seres huma-
nos, dar comida às pessoas que têm fome. Mesmo quando vocês estão 
comendo algo que ganharam de graça, é correto que partilhem com os 
outros. Se alguém agredir uma pessoa com fome, que, de passagem, 
tivesse comido o arroz que estava em seu pote, a família desse agressor 
não durará muito. (56-37, 10/05/1972) 
 
Houve uma vez em que vi uma pessoa miserável, à qual quis dar tudo o que 
tinha para a ajudar. Se vocês forem ambiciosos em querer dar a alguém e 
ajudá-lo, Deus os louvará. É bom ser ambicioso para o bem maior, em vez 
de para o nosso próprio bem estar, e para melhorar a vida futura das pes-
soas, embora a vida seja miserável no momento presente. (42-168, 
04/03/1971) 
 
Vocês não deviam dar muita comida gratuitamente. Ao passo que dão 
comida, deviam fazer esforço para desenvolver uma mente dedicada às 
coisas públicas. Isso trará bênçãos. Ninguém se desagrada de tais pessoas 
que dão muita comida gratuitamente e, ao mesmo tempo, têm uma mente 
pública. (56-37, 10/05/1972) 
 
Vocês não devem ignorar as pessoas. As pessoas não dizem que até uma 
minhoca se contorce quando é pisada não é mesmo? Isso acontece inevita-
velmente. Quando uma pessoa morre e guarda ressentimento e rancor em 
relação a outra, a pessoa que causou esse rancor não durará muito. (56-38, 
10/05/1972) 
 
Quando tratarem as pessoas não devem fazê-lo de modo insatisfatório. O 
trabalho de renascimento não ocorre num processo de obrigação. Tem que 
ser excitante. Vocês têm que passar noites acordados sem se aperceberem 
que é noite. Descobrem o valor do Céu, só quando chegam ao ponto onde 
podem dizer que o lugar onde estão é o céu. Não é verdade? Ocorre o 
mesmo com as árvores, ou elas aderem completamente ou não enxertam. 
(75-177, 02/01/1975)  
 
Eu tento tratar calorosamente aqueles que vêm, mesmo que tenhamos que 
passar fome. Se eles atingirem um certo nível de espiritualidade, digamos 
cem, ficaremos paralisados e seremos julgados, se os tratarmos com me-
nos consideração. Nessas situações, vocês deviam tratar tais pessoas duas 
vezes, três, cinco e até mesmo dez vezes melhor que o seu nível. Não 
serão arruinados por fazerem isso. Deus ficará profundamente impressio-
nado dizendo: “Este indivíduo é melhor que o Céu”!  (56-38, 10/05/1972)  
 
Se vocês observarem cuidadosamente uma casa próspera, verão que até 
um cão precisar fazer coco, irá para o canto do quintal daquela casa. Mas 
se o dono daquela casa diz : “Oh, seus patifes!  Porque é que os cães desta 
vizinhança vêm para a nossa casa defecar no nosso quintal”? Uma pessoa 
que se lamenta deste modo está afugentando as suas bênçãos. Em vez 
disso, ele devia dizer: “Venham fazer as suas necessidades aqui”. (60-158, 
19/08/1972) 
 
Não estou dizendo que não devemos lutar. Se ambos os lados vão se sair 
bem, então devemos lutar. Vocês não devem lutar se um dos lados puder 
perecer. Lutamos para educar as pessoas e para as trazer para o nosso 
lado; não para fazer inimigos. (104-33, 25/03/1979)  
 
Ao darem alguma coisa, devem fazê-lo com um coração paternal. Não têm 
que dar pensando em suas ambições e desejos. Como Deus tem procedido 
deste modo, vocês também têm que proceder assim. (11-268, 14/12/1961) 
 
Quando vocês amam as pessoas, não devem fazê-lo com um pesar. Não 
deviam lembrar daquilo que investiram!  Ao contrário queiram dar mais… 
Por conseqüência, quando têm algo bom para comer, se o fizerem sozinhos 
e num lugar escondido, então são o tipo de líder que declinará imediata-
mente. Se tiverem algo para comer, então não deviam comer, mas guardar, 
desejando dá-lo a alguém, mesmo que vocês não possam comer e pensan-
do nos membros, porque não podem comer sozinhos; este é o tipo de 
pessoa que vocês devem se tornar. Têm que se tornar líderes que desen-
volveram este tipo de coração paternal. ( 70-166, 09/02/1974) 
 
Quando vocês dão, como deviam dar? Não deviam dar restos. Se derem 
aquilo que sobrou de suas refeições, então, mesmo depois de comerem, as 
pessoas sentirão repulsa e cuspirão. Quando dão bolos de pasta de arroz, 
por exemplo, se demorarem muito tempo a escolher um dentre cinco, 
pegando num e então voltando a pô-lo no mesmo lugar e em seguida 
pegando noutro, isso é pior que não dar absolutamente nada. Quando 


damos coisas aos outros, se existirem cinco, então vocês não deviam 
hesitar em dar metade. Então as pessoas lhes agradecerão. Contudo, se 
forem tão hesitantes e esquisitos, então as pessoas os criticarão, mesmo 
depois de lhes deverem favores. Por esta razão, quando dão, devem fazê-lo 
juntamente com Deus e com um coração paternal. (60-170, 17/08/1972)  
 


10.2. Relacionamento com Outras Pessoas em Geral 
Hoje em dia, as pessoas não prestam muita atenção umas às outras. Nas 
relações horizontais é raro que as pessoas se respeitem mutuamente numa 
base horizontal. Independentemente do sexo e idade, todo mundo tem a 
atitude de que lidar com as pessoas é incomodo. Se vocês consideram as 
pessoas como um aborrecimento, então nunca poderão se tornar pessoas 
que percorrem o caminho do céu. (25-291, 05/10/1969)  
 
Eu creio que as pessoas religiosas devem levar uma vida em união com 
Deus; permanecer como os representantes do amor de Deus perante a 
criação e este mundo; e expandir e conectar com o todo, as relações verti-
cais baseadas num padrão emocional. Isto deve ser conectado e estabele-
cido nas suas vidas. Para isso, devem estabelecer relações com as outras 
pessoas, com o coração de Deus. (82-275, 01/02/1976)  
 
Quando as pessoas se encontram, é como as bolas que colidem entre si 
numa mesa de bilhar, não é verdade? É interessante. Os nossos encontros 
com as pessoas tomam uma ação semelhante. Vocês têm a sensação que 
quando se encontram, são atraídos para se unirem e, em seguida, nova-
mente repelidos. Quando dão um pontapé numa bola, não se sentem bem, 
se ela se move para cima e para baixo e muda de direção, de todas as 
maneiras? É o mesmo com as relações humanas. (91-81, 30/01/1977)  
 
A questão de quanto valor temos como pessoas, é decidida dependendo 
em que grau estabelecemos uma relação com a vida e o amor, depois de 
integrarmos todas nossas sensações sentidas através dos cinco órgãos 
sensoriais. Por conseguinte, não podemos deixar de pensar acerca da 
questão de saber se levamos uma boa vida social, enquanto estabelecemos 
relações com os outros, com a nossa vitalidade e um coração de profundo 
amor. Saibam que se não estão em tal posição, estão num estado de sus-
pensão ou recuo. (32-19, 14/06/1970)  
 
Deus não precisa unicamente da nossa República da Coréia, para Sua 
providência de restauração. Ele precisa de todas as pessoas no mundo. Por 
esta razão, Deus está profundamente preocupado com pessoas. Até agora, 
esse tem sido o mais importante objetivo na Sua providência. Como somos 
um grupo de pessoas que se reuniram para atingir este objetivo, temos de 
permanecer na posição onde Deus está, e termos o mesmo nível de preo-
cupação em relação a todas as pessoas. (25-291, 05/10/1969) 
 
Vocês não devem ter nenhuma ambição quando se relacionam com pesso-
as. (33-143, 11/08/1970) 
 
Para se tornarem bons, vocês não podem pensar que não têm nada a ver 
com os males dos outros, mas ao contrário, sintam como sem fossem suas 
próprias dores e orem atravessando as noites orando com lágrimas em prol 
deles. Vivam com o coração de oferecer sacrifícios para a expiação dos 
pecados deles. Uma pessoa assim, inevitavelmente, em caráter verdadeiro, 
se tornará o ser central  perante as estas pessoas más. (34-130, 30/08/1970) 
 
Uma pessoa boa tem que saber como amar crianças, jovens, adultos e 
pessoas idosas. Se a humanidade está na posição de ser sujeito sobre a 
criação, como ser subjetivo devem ser capazes de a primavera, amar o 
verão, como também, amar o outono e o inverno. (72-100, 26/05/1974) 
 
As pessoas a quem vocês mais devem amar, respeitar e reverenciar, são as 
pessoas de mais idade. Está bem encontrarem-se com jovens, mas vocês 
tem que especialmente amar e ter simpatia pelas pessoas idosas que não 
podem trabalhar, são fracas e precisam de cuidados. No entanto, não vejo 
tal tendência na sociedade de hoje. (25-289, 05/10/1969) 
 
Ao se amar as pessoas, não se deve amar apenas os jovens. Deve-se amar 
todas as pessoas, desde os mais idosos até os mais jovens de todos. 
Quando olho para os jovens de hoje, vejo que eles evitam relacionar-se com 
as pessoas idosas, mas não deviam fazer assim. Há que se amar às pes-
soas de mais idade, bem como também amar aos mais jovens. (25-289, 
05/10/1969)  
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Há que se amar as pessoas. Deve-se amar as pessoas, ansiar por vê-las e 
o anseio de assim se fazer, deve ser mais forte do que outra associação 
com coisas da vida. Somos uma reunião de pessoas centrada na vontade 
de Deus, ao invés de na vontade humana. Portanto, sem falta,  temos que 
nos fazer como o fruto do amor para o mundo inteiro. Quando as árvores 
cobrem densamente os montes, é difícil distinguir um pinheiro de um evô-
nimo. Todavia, a diferença entre eles é revelada quando o outono e o 
inverno chegam. Se no inverno, entre as árvores pálidas só com troncos e 
galhos, se vê uma árvore verde (o pinheiro), isto desperta esperança dentro 
de vocês. Isto simboliza o estabelecimento de novos laços de afinidade. 
(25-287, 05/10/1967) 
 
O primeiro mandamento é: “Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 
coração, com toda a tua alma, e com todo o teu entendimento”. O segundo 
mandamento é: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo”. O primeiro man-
damento diz que se deve amar Deus, e o segundo que se deve amar o 
próximo, o que significa toda a humanidade e não apenas seus vizinhos. Há 
que se amar toda a humanidade; ela é que são nossa irmandade e nossos 
próximos. (136-139, 22/12/1985) 
 
A arrogância é o inimigo. Arrogância e teimosia são a natureza essencial e 
os principais elementos de Satanás. Em vez de arrogantes e teimosos, 
devemos ser modestos e harmoniosos. Deviam ser pessoas que possam 
criar harmonia e amizades; pessoas que possam se harmonizar com todo 
mundo. Tudo começa a mover-se a partir daqui. Algo mais elevado não 
pode aparecer, se duas pessoas não se unirem. Isto é o que acontece 
quando não há harmonia. 
O ciúme e inveja são outras naturezas de Satanás, mas para nós a arro-
gância e teimosia são imperdoáveis. (37-132, 23/12/1970)   
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Seção 1. A Etiqueta no Dia-a-Dia de uma Família A-
bençoada 


1.1. Deve-se Seguir Corretamente a Lei Familiar e as 
Boas Maneiras   
Até agora temos vivido descuidadamente bem como também temos usado 
as palavras descuidadamente. Porém  doravante, teremos que estabelecer 
ordem e disciplina até mesmo dentro de nossas famílias. Os pais não 
deviam bater nos seus filhos com um pedaço de pau, motivados por zanga, 
e dizer-lhes palavras vulgares do mundo decaído. Agora tudo deve ser 
corrigido. Desde as palavras, as atitudes e o modo de vida, todos devem ser 
renovados  centrados em Deus. (28-252, 22/01/1970) 
 
Vocês devem se tornar famílias presas a hábitos. A família é o ponto chave 
para estabelecer a Base de Quatro Posições. Portanto, aqui é exigido que 
família forme uma unidade em um só corpo. Esta, deve estar de acordo com 
o padrão original desejado por Deus. (21-76, 20/10/1968) 
 
Para que a família do primogênito possa prosperar, deve-se aceitar e cons-
cienciosamente praticar as regras de família e etiqueta que vêm dos seus 
antepassados. A pessoa com uma atitude tal como: “Essas regras não têm 
nada a ver comigo”, não pode ser descendente dessa família. Tal pessoa 
não pode ser herdeira de tal família mesmo que seja o filho primogênito. 
(21-252, 24/11/1968) 
 
A questão é como vamos manter a linhagem de sangue pura, que vem de 
Deus; como preservar a qualquer custo, a linhagem de sangue pura em vez 
da linhagem da queda.  
Temos que nos preocupar sinceramente com isto. Como a Queda ocorreu 
no Jardim do Éden que era puro e não contaminado, sermos puros dentro 
deste mundo maléfico não pode deixar de ser uma tarefa extremamente 
difícil.  Os pais nascidos no mundo da queda, mesmo que sofram, tem que 
preparar um ambiente não poluído para os seus filhos nascido após a 
Bênção. apesar do seu sofrimento, deviam proporcionar um ambiento puro 
para os seus filhos. É o meu desejo preparar um tal ambiente para a segun-
da geração, tão rapidamente quanto possível, independentemente dos 
sacrifícios necessários. Temos que nos apressar. (A Vontade de Deus e o 
Mundo - 550)  
 
Para vocês serem libertados do mundo do pecado, não devem ter o concei-
to que são cidadãos coreanos. Em vez de pensarem que são coreanos, 
devem ter o conceito que “Eu sou uma pessoa de Deus, um cidadão do céu, 
uma pessoa celestial”. Deviam dedicar suas vidas, como se estivessem 
afiando um punhal para que sem piedade, cortem a natureza pecadora que 
permeia os costumes e hábitos do mundo decaído, incluindo as línguas, as 
roupas, os sapatos e cosméticos das mulheres. Esta vida dedicada pode 
libertar o mundo de pecado. Não é possível subjugar esse mundo a não ser 
que obtenhamos vitória sobre a história secular, hábitos e maus costumes 
que impregnam o ambiente. Vocês terão que se libertar de tais más condi-
ções ambientais, se quiserem tornar-se uma pessoa verdadeira, restaurar 
uma nação verdadeira, e ir para o Reino do Céus. (Tongil Segye: junho de 
1978)  
 
As suas famílias não podem se secularizar e tornarem-se escravas dos 
hábitos. Vocês não devem pensar: “As coisas serão melhores no futuro, 
embora seja terrível agora”. Devem ser perfeitos agora; o presente é o 
problema. Quando o passado e o presente são perfeitos, o futuro será 
perfeito. Não ter um dia perfeito no Jardim do Éden, é a evidência que 
confirma a Queda. 
O lugar onde o passado, o presente e o futuro podem ser unidos num só, é 
o ideal. Vocês deviam ser capazes de oferecer o presente. O desejo de 
Deus é estabelecer as alpondras eternas na terra.  Este é o ponto de con-
vergência histórico. (21-77, 20/10/1968) 
 


Os israelitas foram destruídos depois de terem entrado em Canaã, porque 
foram assimilados pelo ambiente existente e se tornaram habituados aos 
seus costumes. Foram arruinados porque curvaram o espírito perante uma 
vida de comer bem, viver bem e ter luxo. Os israelitas casaram-se até 
mesmo com gentios – desde que tivessem vindo de famílias abastadas. O 
seu desejo era obter poder e conhecimentos. Pereceram porque assimila-
ram a cultura de Canaã e venderam o espírito de povo escolhido. (Tongil 
Segye: abril de 1986)  
 
O hábito é o pior mau costume crônico. Quando vocês levam uma vida 
baseada no hábito, enquanto educam os seus filhos depois do vosso casa-
mento, hábitos tornam-se parte do seu corpo. Em tal ambiente vocês já não 
encontram tempo para a oração ou dedicação. Não há tempo para a oração, 
quando as crianças fazem barulho ao lado de vocês. (30-125, 21/03/1970) 
 
De agora em diante, devemos ter um punhal e cortar o que precisa ser 
cortado e dissecar o que precisa ser dissecado. Vocês não deviam proceder 
como desejam. A Igreja da Unificação é a igreja que deve estabelecer o 
Reino do Céus. Por conseqüência, deve restaurar a família, em vez do 
indivíduo. Aqueles que não podem tornar-se um exemplo na vida familiar, 
serão excluídos mundialmente. Receberão o ostracismo de todo o universo. 
(30-230, 23/03/1970) 
 
A Bênção só é preciosa depois de vocês cumprirem responsabilidade. De 
forma nenhuma aos homens é permitido usar os seus punhos e bem como 
as mulheres não devem amaldiçoar. Não deviam usar os palavrões do 
mundo secular. Devem ser diferentes em todos os detalhes. A família é uma 
micro-igreja. Deve ser a agência do céu. Devem ser uma família que o céu 
desejaria visitar. Pelo menos três famílias deviam viver juntas. 
Em particular, o que eu quero dizer hoje é que, primeiro, as suas famílias 
deviam ser tais que muitas pessoas possam livremente entrar e sair de suas 
casas. A harmonia entre as pessoas é a coisa mais importante. Em segun-
do, as famílias celestiais devem construir laços de solidariedade entre si. No 
mínimo, as famílias formando uma trindade devem estabelecer uma união 
completa. (24/10/1965)  
 
Não estamos focados no indivíduo, mas na família. Mesmo assim, não 
estamos tentando resolver tudo baseados só na família. Mais exatamente, 
devemos conectar tudo à família. Assim, os esforços que se fizeram no 
passado para cultivar uma vida solitária de espiritualidade, não serão ade-
quados. A isto, vocês deviam também adicionar a determinação e resolução 
para se esforçarem muito mais do que no passado. Uma vida de desafio ao 
mal pode, num instante, facilmente conduzir à fadiga e retrocesso. Quando 
se tem uma família deve-se fazer muitas vezes mais esforços do que quan-
do se era solteiro. 
A família está posicionada no centro. Não podemos evitar a realidade. Há 
que se estabelecer as relações de frente e trás, esquerda e direita, cima e 
baixo, na família. Não será suficiente ter o tipo de fé do passado. O tipo de 
atitude do passado, em que a fé tinha um sentido único, não dará resultado. 
(27-85, 26/11/1969) 
 
As famílias abençoadas precisam estabelecer uma tradição familiar e criar 
um código de conduta familiar. Vocês também têm que criar um padrão de 
educação para os filhos e normas para a família. Sem isso, os pais comete-
rão erros e não poderão dizer nada se os filhos os inquirirem rigorosamente. 
(21-87, 03/11/1968)  
 


1.2. Não Vivam Descuidadamente 
Deve-se investigar minuciosamente o modo como deve-se viver como 
indivíduo, bem como, deve-se fazer o mesmo quanto ao modo de vida em 
família. O modo de vida vago, vivido no passado, deve ser substituído 
doravante por uma vida concreta. (18-178, 04/06/1967) 
 
Quando silenciosamente sacrificamos tudo por Deus, Ele proteger-nos-á. 
Ele estará certamente do nosso lado. (A Família Abençoada e o Reino Ideal 
- 733) 
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A suas famílias precisam tornar-se famílias de amor, e vocês tem que 
tornar-se casais públicos e pais centrados no amor. Não sejam o casais 
individualistas ou pais centrados em si próprios. (A Vontade de Deus e o 
Mundo – 645) 
 
Quando os pais fazem todo tipo de devoção sincera para não se separarem 
do caminho celestial, os filhos nunca agirão em falta de piedade filial. (27-88, 
26/11/1969) 
 
A família tem que ser restaurada. Não há um ato testemunho maior do que 
este. Esposo e esposa devem levantar-se de manhã cedo e orar, com 
lágrimas, enquanto seguram as mãos dos filhos. Desse modo, quando os 
pais forem a qualquer lugar, os filhos precisam ser capazes de ansiar e 
cantar esperando pela vinda dos pais. (21-88, 03/11/1968) 
 
Quando vocês eram solteiros, se orassem, tudo acontecia como esperado. 
Contudo, se há uma pessoa na família que se opõe a vocês, devem então 
carregar a cruz e perseverar, até que atinjam o padrão original. Sozinhos 
vocês são como um vagão, más a família é como uma locomotiva. É sim-
ples restaurar o erro de um indivíduo. Mas se acontecer um erro na família, 
trará ruína. (27-86, 26/11/1969) 
 
Quando os filhos dizem: “Papai, te amamos! Mamãe te amamos!”, e quando 
eles vêem os pais gostando um do outro, este amor e este orgulho tornam-
se o ninho de descanso e paz dos filhos. (Boletim 18-3) 
 
Numa família é necessário haver um fundamento que permita que o filho 
possa responder entusiasticamente ao chamado do pai. Contudo, mesmo 
que vocês tenham filhos, qual é o benefício disso, sem uma nação? Sem 
uma nação, não há nenhuma importância em se ter o primeiro lugar ou 
qualquer outra coisa. (29-73, 24/02/1970) 
 
As famílias abençoadas são a manifestação da esperança de todas as 
pessoas. Todavia, se falharem em cumprir responsabilidade, se tornarão 
famílias de desespero. (21-87, 03/11/1968) 
 


Seção 2. Uma Família que Tem uma Vida de Fé E-
xemplar 


2.1. Uma Vida de Fé Educa os Filhos 
Pensem nisso: quantas pessoas vêm mais cedo que o tempo e ajudam a 
preparar para o culto aos domingos? Quando o sermão está prestes a 
começar, depois de se cantarem as canções sagradas, muitas pessoas 
entram na igreja. Como podemos chamar tais pessoas de seguidores da 
vontade de Deus? Não importa quantas desculpas dêem, estão vivendo 
uma vida individual e não uma vida pública. Não há nada que possamos 
esperar de tais pessoas. Por conseguinte, vocês deviam adquirir uma nova 
compreensão da vontade de Deus, e avançar com a resolução de serem 
cuidadosos na vida pública e serem um exemplo na vida individual. (31-271, 
04/06/1970) 
 
Todas as famílias abençoadas, sem exceção, devem vir para o sermão 
antes do horário de início e criar uma atmosfera cheia de graça para que os 
muitos tipos de pessoas que assistirão ao serviço, sintam graça. Se vocês 
criarem um fundamento de coração para apoiar o pastor, antes dele vir para 
dar o sermão, ele será estimulado pelas expressões ferventes na face dos 
membros. O número de tais membros ativos determina o desenvolvimento 
da igreja. (31-271, 04/06/1970) 
 
As comemorações públicas e os acontecimentos da nossa igreja, devem ser 
considerados como suas próprias vidas e logo não podem deixar de se 
mobilizar em função deles. As famílias que não fazem isso são um fracasso, 
como famílias abençoadas. (31-276, 04/06/1970)  
 
Famílias abençoadas devem ensinar aos seus filhos como oferecer o do-
mingo a Deus, mostrando-lhes uma vida exemplar de devoção, pela prepa-
ração para o culto desde o começo do dia. No entanto ao invés de fazerem 
isso, fazem tudo o que bem entendem... . Não oram, não oferecem devo-
ções, não estudam o Princípio e não dão testemunho, não fazem nada. 
Será que isto dará certo? Se o sermão dominical começa às dez e meia, 


elas deviam partir para a igreja às nove e meia ou dez horas. Em vez disso, 
saem tarde de casa e, as escondidas sentam-se no sermão. 
Tais famílias inevitavelmente serão acusadas. Não importa quanto eduquem 
os seus filhos, como pais; não os influenciarão absolutamente nada. (31-
269, 04/06/1970)  
 
Os pais devem ser exemplo, na vida de fé. Na família, deve-se mostrar aos 
filhos quão fervorosamente praticam todos os aspectos de uma vida de fé, 
seja na vida de oração ou nos sermões em família. E ainda, precisam fazer 
com que os filhos reconheçam o quão importante é o horário da veneração. 
Este horário não é apenas para se fazer a veneração mas, com base na 
Vontade de Deus, é um momento para os pais educarem os filhos. (31-269, 
04/06/1970)  
 
As famílias abençoadas devem ser exemplo na vida de assistência ao céu. 
Devem viver uma vida de doações, venerações e testemunho.  
O domingo é o dia para dar aos membros o que vocês planejaram e guarda-
ram durante a semana, de forma que possa dar-lhes alegria. E mais ainda, 
o domingo é um dia para se preparar comida e levá-la partilhar com os 
membros reunindo-se para comer e também para que o esposo e a esposa 
de cada família orgulhem-se um do outro. (21-88, 03/11/1968)  
 
Vocês não podem esperar que os seus filhos cresçam bem, sendo que não 
consigam ser sérios e comprometidos com a veneração de madrugada, com 
uma vida de devoção e com os horários dos sermões. Conseqüentemente, 
devem estabelecer a Base de Quatro Posições, centralizando-se no Verda-
deiro Pai. Logo, para poderem firmar os seus descendentes, os pais devem 
agir de forma correta. (21-87, 03/11/1968)  
 
As famílias abençoadas deviam ser um exemplo de participação no sermão 
dominical e nas reuniões oficiais da igreja. (21-87, 03/11/1968) 
 
Aonde quer que vão, os membros deviam visitar primeiro um lugar sagrado, 
ou seja, devem visitar primeiro ou um campo sagrado ou a igreja. Se não 
puderem, eles devem pelo menos estabelecer uma condição de tê-lo feito. 
Cada um de vocês é um indivíduo; contudo, deviam ter  em mente que não 
são simplesmente um ser individual. Cada um de vocês deve estar na 
posição de um antepassado primordial. (17-86, 26/11/1966) 
 
Cada família tem que preparar uma almofada branca. Deviam preparar um 
lugar limpo e arrumado, sentar-se nessa almofada e tomar tempo para 
oferecer devoção sincera. (17-87, 26/11/1966) 
 
Quer vocês estejam acordados ou dormindo, comendo ou descansando, o 
que quer que seja que vejam ou façam, todas as sua ações devem ser 
centradas na Vontade de Deus. (73-61, 29/07/1974) 
 
Dediquem-se com toda devoção para dar testemunho aos seus próprios 
pais. Não há maior felicidade que receber com eles as bênçãos do céu, na 
presença da Vontade de Deus e criar um muro protetor, como uma família 
abençoada. (16-329, 31/07/1966) 
 


2.2. Uma Vida de Oração é Mais Importante do que Co-
mer 
Vocês têm que orar. Ao decidir a hora da oração, deviam tentar orar no 
começo do dia, de manhã, na hora do almoço, ao anoitecer e até mesmo às 
dez horas ou meia-noite. Quando levam uma vida de oração assim, durante 
muitos anos, devem então saber qual horário é o melhor para orarem. 
Sabendo disto, deviam oferecer devoção à hora que for mais ajustada à 
vocês.  
Se possível, deviam orar junto com uma pessoa com um grande nível de 
graça. Desse modo, receberão graça através dessa pessoa. Se o esposo 
tem um nível mais elevado de graça que vocês, e vive uma vida de fé 
exemplar, vocês acabarão recebendo graça por causa dele. Deste modo, 
depois de receberem graça através do esposo, ele parecerá ser para vocês 
o homem mais formoso do mundo. Do mesmo modo, se o esposo recebe 
graça através da esposa, ela certamente parecer-lhe-á a mulher mais bela 
do mundo. Ela será a mulher mais maravilhosa do mundo. É assim que os 
casais deviam ser originalmente. 
Assim, quando vocês acordam e abrem os olhos de manhã, irão querer ver-
se um ao outro e sussurrar um ao outro através da noite. Isso é algo que 
traz prosperidade em vez de ruína. (31-288, 04/06/1970)  
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Quantas horas vocês passam fazendo refeições durante um dia? Não será 
quase uma hora e meia? Vocês gastam em média uma hora e meia comen-
do. Para o trabalho espiritual, têm que investir muito mais do que o tempo 
que passam comendo. Cheguei a compreender este fato através de nume-
rosos anos da minha vida de fé. (70-171, 09/02/1974)   
 
As orações são sempre realizadas. Através da oração recebemos energia e 
aprendemos acerca do modo como um problema se resolverá no futuro. 
Vocês aprenderão: “Nesta situação faça assim, e naquela faça assado”. 
Sabendo isto, podem realizar grandes coisas. Somente através da oração 
podem ser pioneiros nessa espécie de caminho. Saibam que a oração é 
mais importante do que comer. À medida que compreendemos que o cami-
nho que temos que seguir,  é um caminho em que de algum modo temos 
que vencer, quanto mais vivenciamos isto mais sentimos que isso é impos-
sível somente com as nossas forças. Por conseqüência, temos que com-
preender que uma pessoa de fé tem não pode deixar de orar. (05/05/1974)  
 
Por favor orem. A oração é o armazém de abastecimentos do coração. Se 
não tiverem tempo, devem, pelo menos, orar enquanto estão trabalhando. 
(27-89, 26/11/1969)  
 
Vocês deviam orar mesmo enquanto estão lavando roupa ou andando na 
rua. Deviam constantemente encher o armazém; este não deve estar vazio. 
(27-87, 26/11/1969) 
 
Sem levarem uma vida de oração constante não podem seguir o caminho 
da Vontade de Deus. Na vida diária, não pensem em dinheiro, mas sim, 
pensem primeiro na vontade de Deus. (27-88, 26/11/1969) 
 
Vocês tornaram-se filhos de Deus, os quais podem carregá-Lo em suas 
costas? Se desejam tê-Lo em suas costas, deviam estar sempre com Ele e 
tornar-se uma pessoa com quem Deus possa estar sempre. Um cachorrinho 
que deixa o seio de sua mãe e sai sozinho, não pode receber a proteção 
dela. (08/10/1978) 
 


2.3. As Famílias Abençoadas são os Anciãos da Tribo 
A instrução que eu dei aos 430 casais que abençoei em 1968, foi que se 
tornassem Messias tribais. Eles têm que cumprir esta missão. Tal como os 
36 casais estão organizados na igreja centrados no Pai, se existir, por 
exemplo, um clã de nome Kim, com base na família Kim que já tenha rece-
bido a bênção, 36 casais do clã Kim devem ser organizados centrados 
nessa família. Se for muito difícil estabelecer 36 casais, vocês deviam, pelo 
menos, tornar-se os antepassados de 12 casais. Então deviam tornar-se os 
antepassados dos seus clãs e organizar novas tribos. Deviam organizar os 
seus clãs na forma de doze tribos. Quando o fizerem, o clã inteiro será 
incluído nessas tribos, tornando-se assim sua tribo de linhagem direta. (31-
276, 04/06/1970) 
 
Hoje, as famílias abençoadas são importantes, porque são os antepassados 
da tradição. Vocês deviam tornar-se uma família messiânica perante suas 
tribos e estabelecer uma tradição. (21-87, 03/11/1968)  
 
De agora em diante, as tribos emergirão com base nas famílias abençoadas. 
Portanto, vocês deviam cumprir a vossa missão como Messias tribais. De 
agora em diante, as igrejas serão centradas nos patriarcas. Todas as famí-
lias abençoadas são os patriarcas. (23-62, 11/05/1969)  
 
Como a base para uma nova família e tribo foi estabelecida, vocês entraram 
na esfera, historicamente extraordinária, do mérito da idade da restauração 
das tribos. Por isso, o tempo chegou para vocês darem testemunho aos 
seus pais, irmãos e irmãs.  
A finalidade da história da restauração é restaurar a família. Quão mais 
rápido é restaurar a a sua própria família de linhagem de sangue direta, do 
que outras famílias!  Parece um sonho para vocês poderem me ouvir, 
durante a minha vida, dar a ordem de darem testemunho aos seus pais e 
irmãos. (A Vontade de Deus e o Mundo – 624) 
 
Sobre este fundamento os senhores podem ter um fundamento tribal duran-
te seu período de vida. Quão grande é esta honra! Sabendo isto, deviam 
estar gratos. Contudo, se mesmo assim não puderem cumprir essa respon-
sabilidade, por ventura suas famílias não os acusarão quanto a isto? A este 
respeito, certamente, a responsabilidade da família é importante, e agora a 
família deve tomar sobre si a missão de Messias tribal. (31-280, 04/06/1970) 


 
O Inferno é um lugar do qual uma vez que sejam apanhados, não podem 
escapar; mesmo assim, não sentem vivamente que os seus pais e parentes 
irão para o Inferno. Indolentemente pensam: “Aconteça o que acontecer”. 
Mas imaginem que os seus pais amados irão realmente para o Inferno!  Se 
eles tivessem que ir para a prisão no mundo secular, fariam todos os esfor-
ços necessários para os libertar. Esse é o sentimento humano. Então, como 
filhos e filhas conectados com eles com amor celestial, o que fariam perante 
o fato de que os seus pais, parentes, irmãos e irmãs terão que ir para a 
prisão eterna? (34-266, 13/09/1970) 
 
Nas famílias abençoadas o homem ocupa a posição do Jesus substancial, e 
a mulher ocupa a posição do Espírito Santo substancial. Tal como Jesus e o 
Espírito Santo tinham que salvar ao povo de Israel, a posição das famílias 
abençoadas é a de em vida, e sem hesitação, salvar a este povo. Por tanto, 
os casais abençoados podem começar a ser messias tribais. (21-284 – 
01/12/1968)   
 
Vocês devem encontrar a terra de Israel em suas famílias. Vocês têm esta 
responsabilidade. Do mesmo modo que as doze tribos de Israel tiveram que 
ir para a terra escolhida em busca da porção de terra que lhes pertencia, 
vocês agora têm que marchar em frente para levar suas famílias em busca 
da terra da herança de suas tribos. (35-302, 30/10/1970) 
 
Porque os enviei como Messias tribais? No passado, Jesus foi enviado para 
este mundo, a partir do mundo espiritual, através de um curso vertical. Nos 
dias de hoje, o Rev. Moon, na posição de Deus e representando o Céu, está 
enviando incontáveis famílias tipo Messias, que possam representar as 
suas tribos no mundo. Agora não podemos perecer. Proclamei os messias 
tribais às 2:30h da tarde no dia 3 de Janeiro de 1989. (Sede da Igreja da 
Coréia, 08/01/1989) 
 
Vocês têm que compreender que o messias tribal é a vanguarda que em 
uma geração, guia a sua tribo para a terra natal histórica. Têm que saber 
que são a vanguarda, tal como Moisés o foi no êxodo. Não é algo sem 
propósito. Moisés não sabia algumas coisas, mas eu sei tudo concretamen-
te. Sei tudo logicamente. Vocês têm que voltar para a terra natal, mas não o 
podem fazer sem recuperarem a Caim. (Sede da Igreja da Coréia, 
26/01/1992) 
 
Porque vocês têm que cumprir suas porções de responsabilidade como 
messias tribais? A primeira razão é por que vocês têm que salvar os seus 
pais. Os seus pais estão na posição do primeiro Adão, e vocês estão na 
posição do segundo Adão. Vocês têm que completar a missão de Adão, 
através da restauração e recriação dos seus pais. A segunda razão é por-
que vocÊ precisam de uma terra natal. Quando completarem a responsabi-
lidade de messias tribais, poderão ter a sua própria terra natal.  
E por último, a razão para cumprirem a porção de responsabilidade como 
messias tribal, é a perfeição da família de Adão. Concretamente, terão que 
educar as suas tribos. (East Garden 02/05/1991) 
 
Para que um indivíduo possa encontrar paz, precisa de uma família; por 
isso, a Igreja da Unificação tem lutado para recuperar a família. Do mesmo 
modo, uma família não pode encontrar paz sem uma tribo. A tribo serve de 
muro para proteger a família, dos ventos que sopram e de todos os outros 
problemas. Sem se criar este domínio de proteção que possa cumprir esta 
finalidade, vocês não podem viver em paz na família.  
Para isso, devem tornar-se os patriarcas dos seus parentes. Caso se tor-
nem os patriarcas da tribo, mesmo que haja uma luta, os parentes de dife-
rentes vizinhanças irão para a linha de frente e lutarão, e o patriarca só tem 
que coordenar os seus esforços. Então, poderão descansar!  Por conse-
qüência, estou a pedindo-lhes que cumpram a missão de messias tribal. Em 
seguida, estou dizendo que cumpram a missão de messias nacional. No 
futuro, se forem para o mundo e derem testemunho, estarão desempenhan-
do a missão de messias nacional. (Igreja de Daegu, 18/05/1972) 
 
Por exemplo, se seu sobrenome é Kim, deverá desempenhar a missão de 
ser como um messias para o clã Kim. Deviam pensar: “Eu sou o Messias” 
representante do clã Kim, se são desse clã, ou do clã Park, se são do clã 
Park e são responsáveis por construir o país celestial representando esse 
clã. Pensem que são o salvador que redime o clã Kim. Para isso, têm que 
cumprir a responsabilidade de sumos-sacerdotes para todo o clã Kim. 
(Igreja de Daegu, 31/10/1965)  
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Qual é afinal o objetivo que nos resta? Qual é o método para encontrar a 
solução? Que temos de fazer, para receber estes benefícios de destruir 
todas as barreiras e fornecer soluções? Temos que nos tornar Messias 
tribais. Quando isto for completado, não permanecerá nada que possa ser 
uma condição de acusação seja nos níveis individual, familiar, tribal, do 
povo, da nação ou do mundo. (Sede Mundial de Missões 19/03/1989) 
 


Seção 3. Uma Vida de Servir aos Outros Através do 
Amor Verdadeiro  


3.1. Porque Devemos Viver para os Outros 
Como pode se descrever Deus, que criou este universo e as suas leis? Ele 
permanece na posição de ter vivido para os outros, mais que qualquer outro 
ser. Assim é Deus. Por conseqüência, para podermos encontrá-lo, temos 
que viver para os outros. Embora Ele seja o grande rei do conhecimento, 
não nos pede que nos aproximemos Dele com conhecimento. Ele é também 
o grande rei do poder, contudo não nos pede que nos aproximemos com 
poder. Ele é também o mestre e grande rei da autoridade, dinheiro, e coisas 
materiais, mas o Seu desejo não é que as pessoas colecionem essas 
coisas. Se vocês viverem para os outros, tudo virá para perto de vocês. 
(133-16, 01/07/1984) 
 
Em relação ao ato da recriação, dar e continuar a dar aos outros, é o mes-
mo que Deus fez exaurindo a Si próprio no ato da Criação. Investir-se a si 
próprio, é o ato de criar o nosso segundo eu; é o mesmo que Deus investir-
Se a Si próprio no ato da Criação. O trabalho da recriação é o curso da 
restauração através de indenização e a indenização é realizada através do 
trabalho da recriação. Portanto, a recriação só pode ter lugar quando vocês 
investirem a si mesmos. Por tanto, é uma conclusão razoável dizer que o 
sacrifício é inevitável. (82-240) 
 
Deus não é um ditador. Ele também investiu a Si mesmo pela humanidade. 
O fato de Deus existir perante a humanidade é por que Ele existe em prol 
da humanidade. Por esta razão, os seres humanos têm tentado segui-Lo 
durante milhares e milhares de anos. Uma vez que o universo e todas as 
criaturas estão sujeitos à lei celestial de viver para os outros, para que a 
humanidade possa manter a sua posição, os seres humanos têm que viver 
para os outros. Apenas vivendo para os outros é que podemos ultrapassar o 
oriente e ocidente bem como o passado e o presente. (187-89, 06/01/1989)  
 
Viver para si próprio produz o mal, mas agir para a causa do todo, produz 
desenvolvimento. Compreendam isto. Quando vocês vivem para a causa do 
todo, todas as portas se abrirão. As portas individuais, da família, tribo, povo, 
mundo e céu abrir-se-ão; todas as portas se abrirão e lhes darão as boas 
vindas.  
Viver para os outros significa estabelecer uma verdade universal no cami-
nho de uma verdadeira vida. É um princípio que conduz a todos os lugares, 
e é imutável pela eternidade. Não há então passado, presente e futuro, e 
temos que viver para o bem outrem. Se Deus aparecer em frente de santos 
tais como Confúcio, Jesus, Buda ou Maomé e perguntar o que eles pensam 
acerca desta verdade, eles responderão : “É verdade!” ou diriam: “Não é 
verdade!” ? É o princípio universal e é uma lei para a humanidade, viver as 
suas vidas do modo verdadeiro. (133-16, 01/07/1984) 
 
Que realizações podemos deixar como tradição na história? Somente as 
realizações conseguidas através de uma vida altruísta, sob o espírito de 
sacrifício, sobreviveram até o mundo de hoje. Tais pessoas têm sido lem-
bradas como santos, figuras históricas e patriotas. Só com tal espírito de 
sacrifício o nosso legado pode sobreviver. Por isso, vocês devem saber que 
o ato de sacrifício consiste em deixar para trás o nosso legado. (82-239, 
31/01/1976) 
 
Ter o amor de Deus consiste em amar não só Deus inteiramente e toda a 
humanidade do presente, mas todas as pessoas do passado, presente e 
futuro. Portanto, saibam que Deus trabalha para libertar até mesmo os 
espíritos que foram para o Inferno. Os seres humanos têm que percorrer o 
caminho da verdade, da vida e do amor. Por mais extraordinários que vocês 
possam ser, se não tiverem um fundamento de viver para os outros, nada 
os seguirá. Por outro lado, alguém vive para os outros tornar-se naturalmen-
te o sujeito. Tornar-se uma pessoa com verdadeira vida. (133-30, 
01/07/1984) 
 


A razão porque as idéias do Rev. Moon emergirão no século XXI, como a 
corrente principal do pensamento, é que ele se opõe ao modelo de vida de 
“viver para mim”, em favor da filosofia de “viver para os outros”, que ele 
descobriu. Falando logicamente, a possibilidade de que o mundo seguirá a 
segunda direção é inevitável. Por conseguinte, a única esperança reside 
com a Igreja da Unificação. O mundo, dezenas de milhares de anos depois 
do século XXI, seguirá este grupo que vive para os outros, em vez da 
filosofia de “viver para mim”. As pessoas não seguirão e não gostarão da 
idéia do “viver para mim”. (169-88, 25/10/1987) 
 
Como é possível a unificação? Como cumprirei a unificação? Através da 
agressão física? Pela força? Com dinheiro, poder ou conhecimento? Tudo é 
resolvido no ponto de se viver para os outros, com base no verdadeiro amor. 
A conclusão é simples, não é verdade? Vivendo para os outros com base 
no verdadeiro amor, o mundo satânico será recriado num mundo celestial. 
Essa é uma conclusão lógica. (182-134, 16/10/1988) 
 


3.2. A Pessoa que Vive para os Outros é o Centro 
Nós membros da Igreja da Unificação, queremos seguir adiante comendo 
bem e vivendo bem ou queremos seguir passando dificuldade e até sem ter 
o que comer? Em prol de quem fazemos isso? Fazemos isso para o Rev. 
Moon da Igreja da Unificação? Fazemos isso por Deus. Este é o único 
modo pelo qual podemos derreter Deus em ternura. (42-52, 19/02/1971) 
 
O modo como podemos conquistar a simpatia de alguém, não é tentar 
vencer num conflito, mas cuidar dessa pessoa de uma posição de pai. 
Desse modo, vocês vencerão. Se cuidarem dessa pessoa durante três anos, 
então ela acabará ouvindo suas palavras. O coração é assim. Ela abrirá 
todas as portas de sua casa, incluindo a sua sala principal, e lhes dará as 
boas vindas dizendo: “Você pode vir à nossa casa a qualquer hora”. Com-
preender que este tipo de ação fundamental do universo, mobiliza a mente 
original. (103-139, 18/02/1979) 
 
Que tipo de posição é a posição de Deus e dos pais? É a de preocupar-se 
primeiro com pessoas. Deus pensa em vocês primeiro que vocês o façam. 
Os pais pensam em vocês, antes de vocês o fazerem. É por isso que eles 
são maravilhosos. É por isso que permanecem na posição de sujeito. 
Quando dois de vocês vivem juntos, têm que ter a atitude pensar: “Eu devia 
fazer as coisas que se esperava que ele fizesse”. É este o tipo de ser que 
Deus é. Essa pessoa é o centro. A pessoa que vive para os outros deve 
tornar-se o centro. (103-139, 18/02/1979)  
 
Se o meu companheiro me ama e vive para mim mesmo que de um modo 
ainda modesto, então eu quererei retornar muito mais do que ele me deu. 
Esta ação aumentará em escala continuamente. Depois de algum tempo 
passar, com a intensificação deste ato, isto continuará pelo resto de nossas 
vidas, então irá para além da nação, do mundo, do mundo eterno, do Reino 
do Céus e para além do mundo celestial. (119-326, 26/09/1982) 
 
Porque é que as pessoas gostam das coisas elevadas? Elas gostam das 
coisas elevadas porque lá podem se conectar com uma variedade de coisas. 
Porque é que não gostam dos lugares baixos? Porque isso as diminuirá. Lá 
estarão longe das várias relações. Para os seres humanos, a mais preciosa 
de todas as pessoas é aquela que está tentando se conectar com os ideais 
elevados, com as perspectivas elevadas e com as coisas elevadas. Aqui 
podemos encontrar o conceito de que tal pessoa é uma pessoa preciosa. 
(129-308, 01/12/1983) 
 
Vocês têm que ser mais altruístas. O que significa isso? Aquele que é mais 
altruísta  tornar-se-á o responsável. Entre dez pessoas, aquele que se torna 
o centro é o que ama e vive mais em prol dez pessoas. Todas as dez pes-
soas virão procurá-lo. As pessoas pensam que viver para os outros não é 
bom. Contudo, este é o modo de nos tornarmos o centro, o dono. Os princí-
pios celestes funcionam assim. Apesar das pessoas acharem que viver para 
os outros é ruim, este é o modo pelo qual podemos nos tornar o centro, é 
em prol de nos tornarmos os responsáveis  e o modo de herdarmos todas 
as coisas. Por tanto, vocês devem compreender este conceito de viver para 
os outros. Não é algo mau que causa perdas. Não há melhor negócio do 
que este. (132-276, 20/06/1984) 
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Seção 4. A Lei do Amor Deve Ser Estabelecida pelos 
Pais 


4.1. Os Pais estão mais Próximos de Vocês do que os 
Amigos 
Os pais existem para os filhos. Se os pais existissem para si próprios, a 
palavra “pai” não existiria. De agora em diante, os princípios morais devem 
ser fundamentados com base no Princípio da Igreja da Unificação. Como 
deviam ser os pais? Os pais, que deram nascimento aos filhos, devem viver 
para estes filhos. Esse é o primeiro princípio moral. Nenhuma explicação é 
necessária para isso. Existir para o filho não é algo infeliz, mas feliz. (Bên-
ção e Família Ideal - 765) 
 
Não há pais que ensinem aos seus próprios filhos que procedam mal. É 
possível que até mesmo um professor ensine aos seus alunos que proce-
dam mal. Se o professor estiver na posição de um inimigo, ele pode ensiná-
los de tal modo que se arruínem. Há dois tipos de professores e dois tipos 
de irmãos, mas só há um tipo de pais. Mesmo pais maus ensinam os seus 
filhos corretamente. (28-85, 04/01/1970) 
 
A quem vocês pertencem? Pertencem aos seus pais e filhos. A quem 
pertencem os pais? Pertencem aos filhos e a Deus. Por conseguinte, pri-
meiro vocês pertencem a Deus, em seguida aos seus filhos e depois então 
é que pertencem a si próprios. Quando se tornarem assim, eis que atingirão 
a plenitude. 
Por isso, o princípio moral de respeitar aos pais ainda permanece na terra e 
na vida humana. Deste conceito, derivam o respeito para com os pais e 
amor para os filhos. Uma pessoa sem pais é um órfão. Somente quando 
uma pessoa tem a experiência de receber amor paternal e que amar os 
seus filhos. Somente assim, o meu “eu”  se torna uma pessoa que saberá 
distinguir as quatro direções bem como saberá distinguir o acima e o abaixo. 
(18-209, 08/06/1967) 
 
Os seus filhos deviam ser capazes de dizer: “Os nossos pais são os melho-
res pais de todo o universo”. As pessoas do mundo virão visitar a Coréia em 
busca de famílias exemplares. Neste tempo, vocês deverão ter algo para 
mostrar e dizer. (21-87, 03/11/1968) 
 
Um pai devia ser o melhor amigo entre amigos. Quando um pai aparece, o 
seu filho devia saltar para junto de seu pai, até mesmo abandonando os 
seus amigos. Um pai deve ser também o melhor professor dentre os profes-
sores. Por essa razão, um pai devia ser considerado aquele que supera o 
presidente; o melhor, e segundo melhor só em relação a Deus. Os filhos 
deviam pensar no seu pai como o seu melhor amigo e melhor professor, o 
qual eles nunca trocariam por quaisquer outros amigos ou professores. E 
deviam ser capazes de dizer: “Eu preferiria abandonar a minha amada 
esposa, em vez de abandonar o meu pai”. (Bênção e Família Ideal - 769) 
 
Quando volto para casa, e os meus filhos estão dormindo, acaricio sempre 
as suas faces. Não é fácil ser um bom pai. Porém sendo um bom pai, um 
pensamento é automaticamente implantado na mente dos filhos que conclu-
irão, “Também amarei os meus filhos e filhas como o meu pai me ama”. 
Eles deviam compreender que o seu pai é o melhor pai de toro o mundo. 
(Bênção e Família Ideal – 769) 
 
Todas as pessoas querem ter um filho extraordinário. Talvez perguntem 
como deviam educar os filhos, para que se tornem uma pessoa extraordiná-
ria. Contudo, a educação deve continuar através de sua vida toda. Eles 
devem oferecer devoções sinceras. Quando os pais encarregam os filhos, 
que educaram com a máxima devoção, de tomarem a cargo a família ou 
designá-los como seus representantes, é uma prática usual que eles tentem 
fazer com que os filhos se unam em mente com eles e legam-lhes a res-
ponsabilidade paternal, para os educar como seus representantes. (24-257, 
24/08/1969) 
 
Os pais sofrem tanto pelos filhos que chegam a  derreter a sua medula 
óssea, mas não sentem dor. Porquê? Porque amam os filhos. Será que eles 
registram o preço dos seus esforços num livro de contas, depois de darem o 
seu sangue e carne? Não fazem isto. Pelo contrário, sentem-se frustrados 
por não terem dado tudo, até mesmo seu próprio corpo. (39-334, 
16/01/1971) 
 


O amor dos pais para com os filhos não deriva unicamente dos laços cria-
dos na vida quotidiana, mas brota do âmago dos seus ossos. Os pais têm 
uma mente afetuosa que nunca pode ser esquecida ou cortada. 
Portanto, os pais amam os filhos até às suas últimas reservas de vida. 
Quando os pais sentem que a sua vida está conectada com os seus filhos, 
naturalmente então, desponta um coração terno para com eles. Os pais não 
podem deixar de amar os seus filhos, não devido a uma consciência forçada 
para os amar intencionalmente, porque os filhos sãos os seus próprios, mas 
devido à força vital que os conecta com os seus filhos, mesmo antes desse 
coração ou laços de amor. Sentimos este fato vividamente na nossa vida 
familiar diária. (32-15, 14/06/1970) 
 
O homem deve tomar responsabilidade por todas as disputas que aparecem 
na família. Ele deve defender a autoridade central da família. (21-87, 
03/11/1968) 
 


4.2. Pais que Transmitem a Tradição 
Eu não me preocupo em deixar para a posteridade o nome da Igreja da 
Unificação, mas sim em como viverão as pessoas que herdaram a minha 
tradição. É por isso que tenho estado educando continuamente, acerca da 
importância da tradição. (35-115, 04/10/1970)  
 
O que significará viver bem no futuro? O meu bem-estar não importa. Te-
mos que educar os descendentes. Temos que deixar-lhes um bom exemplo. 
Até agora, todos vocês, incluindo eu mesmo, temos percorrido um caminho 
miserável. Como refugiados, não tínhamos onde ficar. Trilhamos o curso do 
deserto. Porém, de agora em diante, temos que nos estabelecer, e, para 
nos estabelecermos, temos que obter vitória. A não ser que vençamos, 
como os israelitas quando estavam expulsando as sete tribos de Canaã, 
não poderemos nos estabelecer. Temos que obter vitória nesta batalha, 
com base nesta nação. (77-251, 13/04/1975)  
 
Quando vocês educam os seus filhos, deviam ser capazes de dizer-lhes 
que se tornem como os seus pais.  
Não é uma vergonha não ter comido o suficiente e ter usado roupas esfar-
rapadas para dar testemunho. Isso tornar-se-á um recurso educacional para 
os seus descendentes, que não pode ser trocado nem por milhões em 
dinheiro. (Tongil Segye, dezembro de 1976) 
 
O sofrimento é maravilhoso; por conseqüência, vocês deviam estabelecer a 
tradição, da qual os seus descendentes, de muitas gerações, possam se 
orgulhar. (14-92, 12/06/1964) 
 
O grande problema é como as três gerações dos filhos das nossas famílias 
abençoadas podem viver como eu vivi. Se três gerações em conjunto 
ganham mérito, serão os líderes com mérito do mundo espiritual. Já alguma 
vez pensaram nisso? Por isso, vocês deviam abraçar os seus filhos, e, de 
agora em diante, devotar-se sinceramente para educá-los, com tal pensa-
mento em mente. (Bênção e Família Ideal - 778) 
 
Vocês precisam deixar por detrás uma tradição, e em seguida descenden-
tes bons e respeitáveis. Devem deixar para a posteridade descendentes 
fortes, audazes e dignos ao invés de pessoas de mentalidade estreita. Se 
puderem fazer isso, a sua nação não perecerá mesmo que a sua prosperi-
dade chegue a um tempo em que esteja prestes a perecer. Novos benfeito-
res aparecerão no tempo de crise, e uma nova bandeira vitoriosa será 
desfraldada. Esta tradição, que devia permanecer, devia tornar alegres não 
só os coreanos, mas todos os povos da humanidade. Se não pudermos 
fazê-lo, não haverá oferta para se levar perante o Céu. (Bênção e Família 
Ideal - 779) 
 
Mesmo que os pais morram, devem legar a lei celestial. Para que existe a 
família? Embora exista para os filhos, em primeiro lugar, deve servir à Deus 
e à nação. No fim, este é o caminho que beneficiará os seus filhos. Só 
então, eles podem ganhar a fortuna de Deus, do mundo e da nação. Por 
conseguinte, embora os seus preciosos filhos, nascidos depois da bênção, 
sofram, vocês deviam alinhar-se com o destino de Deus, do mundo e da 
nação, e não com os seus filhos. (21-87, 03/11/1968) 
 
Vocês devem ser famílias que vivam para o mundo e para a eternidade, e 
não somente para uma geração. A família precisa alargar as bases do amor, 
abraçar toda a humanidade, acender uma vela e queimar incenso para 
invocar a ajuda de Deus, e tornar-se uma família que possa viver em comu-
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nhão com o céu, a terra e a humanidade. Se vocês se tornarem tal família, 
Deus os protegerá de preocupações e infortúnios. Ele deixará a esta família 
como a semente principal. (A Vontade de Deus e o Mundo - 594) 
 


Seção 5. A Etiqueta a Ser Observada Entre os Casais 


5.1. Os Casais São Companheiros na Vida 
Uma vez que se casem, não podem fazer aquilo que querem. Após casa-
rem-se devem seguir o destino de terem uma família, com risco de suas 
vidas. (Tongil Segye novembro de 1982) 
 
A partir do momento em que realizam o amor, vocês são um e não mais 
dois. Quando são um casal, não podem se comportar individualmente, mas 
devem, coletivamente, tomar responsabilidade por tudo. (A Vontade de 
Deus e o Mundo – 184)   
 
A destruição individual é aceitável, mas a família não devia ser destruída. A 
esposa é a pessoa mais necessária no mundo para o esposo, e o esposo é 
a pessoa mais necessária no mundo para a sua esposa. Cada um de vocês 
devia ser a bengala e o camarada um do outro, aconselhando-se mutua-
mente. (27-87, 26/11/1969) 
 
Uma esposa não devia pensar que cumpre a sua responsabilidade somente 
pela preparação das refeições para o esposo, quando ele regressa a casa, 
do trabalho. A coisa mais importante é sentar-se à mesa do jantar e partilhar 
um momento íntimo de conversa de amor em confidências. Se ela confortar 
o trabalho duro do esposo, durante o dia, com amor - e com a voz com que 
ela ternamente lhe falou durante o primeiro encontro deles - a fadiga desa-
parecerá, e o amor deles tornar-se-á mais profundo. (Tongil Segye, Edição 
de Fevereiro de 1982)  
 
Originalmente a voz de uma mulher devia soar mais suave que a voz média 
de um homem. A sua voz devia ser como os murmúrios de amor. (Sabo 39-
5) 
 
Quando eu, prestes ter setenta anos de idade, quero ir para o oceano, a 
Mãe prepara todo o meu equipamento com todo o seu coração. Ela prepara 
até as provisões necessárias, no caso de eu permanecer fora de casa 
durante a noite, e ora pelo cumprimento do meu objetivo em ir para o mar. 
Que esposa maravilhosa ela é!  (Tongil Segye, novembro de 1986) 
 
Quando um esposo vai para a cama, depois do trabalho, roncando alto sem 
comer o jantar e sem dizer nada, a esposa deve ser capaz de ouvir, mais 
alto que o ruído do ronco, o som das lágrimas do seu coração pulsante. O 
meu desejo é ver esse tipo de família. Se eu não puder ver tal família, o 
meu sofrimento será em vão.  
Os seis mil anos do sacrifício de Deus serão em vão. Vocês devem estar 
cientes disto. (35-192, 13/10/1970) 
 
Quando o esposo sai para a área designada para a sua missão, a esposa 
não deve simplesmente dizer: “Até logo. Estou tão cansada. Tenho que 
dormir agora”. Até o seu esposo voltar, com o seu coração, ela devia fazer o 
mesmo esforço que ele. Os filhos também deviam esperar até que os pais 
regressassem. (30-82, 17/03/1970) 
 
A esposa devia contribuir para o sucesso do seu esposo. Ela devia ser a 
pessoa que mais o apóia. (21-79, 20/10/1968) 
 
Entre um casal, embora um esposo diga à sua esposa que não interfira no 
seus negócios, não deve ela mesmo assim interferir? Uma esposa pode 
permanecer numa posição de igualdade em relação ao esposo. Se o espo-
so estiver ausente, a esposa deve ser capaz de tomar o seu lugar. (31-210, 
31/05/1970)  
 
Vocês pensaram que seria extraordinário ter um esposo. Todavia, também 
há maus momentos. Vocês não devem esperar só coisas boas. Podem ter 
os raios de sol iluminando durante vinte e quatro horas? A noite é necessá-
ria. Não é uma regra que o alto é seguido pelo baixo? (30-143, 21/03/1970) 
 
Uma esposa não devia estar triste porque a sua família é pobre ou porque 
não pode usar boas roupas. O esposo não desconhece o fato de que a 
esposa não tem boas roupas. Profundo amor e tesouros sem preço, que 


são mais valiosos que diamantes, estão escondidos no fundo do coração do 
esposo que se lamenta não dar o melhor à vocês. (01/01/1984) 
 
Quero aconselhar as mulheres que acordarem os esposos que ficam dor-
mindo deitados, acusando-os: “Porque você sempre fica dormindo?”  (12-89, 
11/11/1962) 
 
Uma pequena dose de conforto dissipará imediatamente a raiva de uma 
mulher. (Bênção e Família Ideal – 671) 
 
Os casais não deviam envolver-se em lutas insignificantes, onde se acusam 
mutuamente por não amarem ou apreciarem suficientemente um ao outro. 
Até mesmo quando brigarem, deviam fazê-lo por causa da vontade de Deus. 
No aniversário da esposa vocês deviam convidar as senhoras da vossa 
vizinhança, e, com um coração terno para com a esposa, dançar e cantar 
para ela, perante as senhores. (05/05/1983)  
 
É possível dizer, só pelo modo de andar da esposa ou de outro membro da 
família, se eles estão ou não de bom humor. Assim, quando a esposa entra, 
pode-se perguntar: “Porque você está contrariada?” 
Então, ela fica sem saber o que dizer, porque o esposo já sabe tudo, sem 
mesmo vê-la. É isto que devia acontecer na vossa vida. Quando vocês 
oram por alguém, com preocupação, saberão o estado de espírito desta 
pessoa. (42-174, 04/03/1971) 
 
Mesmo que um esposo afetuoso pragueje em sua casa, isso pode tornar-se 
um estímulo para o amor. Uma palavra de um esposo não afetuoso pode 
causar uma destruição tal que suas palavras até cortam a carne. Quando 
existe amor até mesmo ser chicoteado é algo aceitável, mas sem amor tudo 
é detestável. (Bênção e Família Ideal - 671) 
 


5.2. Esposo e Esposa são Companheiros de Fé 
Quando vocês trabalham numa comunidade agrícola, não devem trabalhar 
sozinhos. Um esposo e esposa juntos deviam relatar a Deus o plano para o 
dia, antes de irem trabalhar, e deviam relatar a Deus depois do trabalho, e 
em seguida jantar. Vocês precisam saber quão rigoroso é o padrão de vida 
centrado em Deus, que regula todas estas coisas. Há regulamentos de vida 
familiar tanto para mulheres como para os homens, respectivamente. 
O caminho que vocês deviam seguir é o de sistematizarem suas vidas com 
tais grandes normas celestiais. Contudo, se falharem em seguir esse cami-
nho, estarão em apuros. (31-276, 04/06/1970)  
 
Quando caminham os homens devem avançar primeiro com o seu pé direito, 
e as mulheres com o seu pé esquerdo. Sempre que tomam os seus lugares, 
é regra para os homens sentarem-se voltados para o leste, e as mulheres 
para o oeste. Há sempre um modo certo de fazer tudo – seja no pôr a mesa 
ou no pendurar as roupas. (26-241, 04/11/1969)  
 
Os homens deviam olhar para as mulheres de cima, e as mulheres deviam 
gradualmente olhar para os homens de baixo. As mulheres não deviam 
olhar para a água que corre contra o seu fluxo, mas deviam olhar a favor do 
fluxo. Uma mulher que olhe contra a corrente é o tipo que procederá impen-
sadamente com o amor. Geralmente, as mulheres devem preparar o lugar 
onde os homens se sentam. Quando usam um guarda-roupa, os homens 
deviam usar o lado direito e as mulheres o esquerdo. Os homens usam o 
lado superior, as mulheres devem usar o lado inferior. Por exemplo, uma 
mulher não devia colocar a sua saia ou roupas íntimas em cima da roupa do 
homem. A roupa da mulher não pode ser colocada em cima da roupa do 
homem. (Sabo 39-5) 
 
A esposa de um líder não deve importunar o esposo, quando ele está 
prestes a sair para o trabalho de manhã. A agitação perturbadora no cora-
ção do esposo, criada pelas censuras da mulher, farão com que mundo se 
torne nebuloso. Logo, se querem importunar, que importunem  à noite, e 
então, todos os problemas devem ser resolvidos durante a noite. Os ho-
mens partem para a batalha de manhã. A esposa então deve acordar de 
manhã cedo e servir bem ao esposo. (27-88, 26/11/1969) 
 
Vocês devem oferecer uma oração de gratidão mesmo que o esposo bata 
em vocês. Devem orar dizendo:  “Não estaria certo que o meu esposo não 
batesse pelo menos uma vez na sua própria esposa. Obrigado”. (27-88, 
26/11/1969) 
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Num casal, se um dos lados vacilar, o outro deve suplementar com coração 
e devoção. (27-88, 26.11.1969) 
 
As mulheres devem estar sempre belas, mesmo que isso requeira o uso de 
maquiagem e perfume. Uma mulher não pode estar endividada com seu 
esposo na vida emocional, e deve sempre preocupar-se com o corpo e o 
vestuário do seu esposo. Quando o esposo parece cansado, quando re-
gressa do trabalho, ela tem preparar água para lavar o seu rosto e escova e 
pasta de dentes para escovar os seus dentes, e devia ser capaz de lavar os 
seus pés e pentear os cabelos dele. O sorriso de uma mulher é a flor da 
família. Para estabelecer uma família harmoniosa, a mulher devia ser uma 
atriz de primeira classe, tanto em comédia como em drama. Ela tem que 
sempre, e completamente, enternecer o seu esposo, quer ele esteja alegre 
ou triste. (27-88, 26/11/1969) 
 
Uma mulher precisa mudar de roupa pelo menos uma vez a cada três e 
deve também lavar o cabelo com a mesma freqüência. Também, ela deve 
sempre sorrir. O sorriso é a flor da alma. Conservem sempre as suas flores 
resplandecentes e desprendam uma fragrância agradável. A mulher devia 
testar a resposta do seu companheiro ao seu penteado e maquiagem. Se 
vocês não puderem dar alegria ao seu cônjuge com a aparência facial ou 
externa, devem fazê-lo através do seu hobby favorito. Mobilizem todos os 
seus sentidos artísticos tal como a música. Podem investigar a fisiologia da 
mulher lendo revistas ou explicar-lhe acerca de literatura depois de ler 
vários livros. Façam com que seus esposos vivam como uma criança debai-
xo de suas saias. (27-88, 26/11/1969) 
 
Quando um esposo e uma esposa se encontram, devem ficar juntos, de 
mãos dadas, independentemente de percorrerem o caminho da vida ou 
morte. Uma vez que vocês devem caminhar juntos, precisam fazer isto com 
estilo. (27-89, 26/11/1969) 
 
Depois de se casarem vocês não podem agir de qualquer modo que quei-
ram. Onde têm de ir depois do casamento? Devem tomar conta do amor de 
Deus. Os seres humanos nascem separadamente como homem e mulher, 
por causa do amor. O amor deve produzir fruto através de um esposo e 
esposa unidos. Vocês são encarnações do amor de Deus, divididos pelas 
suas características duais. Portanto, para estas duas encarnações separa-
das formarem uma união harmoniosa, precisam procurar o amor de Deus. 
(Bênção e Família Ideal - 730)  
 
Quando as famílias abençoadas abraçam e amam o seu bebê, precisam 
saber claramente a finalidade para a qual os seus filhos nasceram. Nasce-
ram por causa de Deus; nasceram através dos laços de afinidade de Deus. 
Embora vocês possam ter uma conversa secreta com o seu precioso espo-
so ou sua preciosa esposa, saibam que não encontraram um ao outro por 
sua própria vontade. Encontraram-se na presença da lei celestial. Deus 
interveio para tornar possível o encontro de vocês. Por isso, devem com-
preender que quanto mais miseráveis vocês forem, mais Ele se sentirá 
miserável. (Bênção e Família Ideal - 731)  
 
Ao estabelecer o fundamento de família, se a esposa puder sintonizar a sua 
mente com o seu esposo será abençoada; se o esposo puder fazer o mes-
mo em relação à sua esposa, ele também será abençoado. Se os filhos se 
unirem serão todos abençoados. Estamos agora vivendo na era da salva-
ção da família. (12-261, 22/05/1963) 
 
As mulheres tem que seguir o caminho de mulher de acordo com a lei 
celestial. Devem ser capazes de morrer se seus esposos lhes peçam que 
morram com eles. Embora morram, viverão juntos no outro mundo. Haverá 
um caminho aberto para a libertação, desde que considerem a ordem de 
seus esposos como absoluta e sejam obedientes ao seu mandamento. No 
que diz respeito às perspectivas sobre moralidade no âmbito da ética, o 
caminho da libertação existirá sempre para aqueles que observem a lei de 
obediência absoluta aos três princípios fundamentais e às cinco disciplinas 
morais, nas relações humanas, embora eles possam estar sob o mau 
domínio da queda. (26-265, 09/11/1969) 
 


Seção 6. O Cultivo da Fé nos Nossos Filhos 


6.1. Educar os filhos com Cuidado e Carinho e Ensinar-
lhes a Lei Celestial 
O que vocês dirão aos seus filhos? Vocês têm que levar uma vida pública – 
uma vida pública exemplar, para mostrar aos seus filhos a tradição e educá-
los para que herdem-na. 
Originalmente as pessoas seriam educadas pelos seus pais. Não deviam 
receber educação somente na escola. Especialmente a educação para a 
herança da tradição não pode ser ensinada na escola. (A Vontade de Deus 
e o Mundo - 659) 
 
Os filhos descobrem todos os valores através dos seus pais. A quem se 
assemelham os filhos quando crescem numa família? Assemelham-se aos 
pais. Que exemplo seguirão? Seguirão o exemplo dos pais? É isso que 
acontece. (24-133, 20/07/1969) 
 
Vocês precisam preparar as leis de família. Devem desenvolver regras na 
família, tais como  modelo para a educação das crianças. Se os pais come-
tem um erro, não poderão dizer nada quando forem acusados pelos filhos. 
(Boletim 1-2) 
 
Para educarem os filhos, os pais devem primeiro dar o exemplo. Eles tem 
que tornar-se um modelo de lealdade em relação à Vontade de Deus. 
Deviam permanecer na posição de infundir respeito aos filhos, de modo que 
eles não digam uma palavra ao que quer que seja que os pais digam. De 
outro modo, os filhos não os seguirão.  
No que diz respeito à vida da igreja, quando os filhos observam os pais, 
usando como referência aquilo que compreendem da Vontade de Deus e do 
Princípio, e verificam que os pais não prestam atenção às instruções rece-
bidas da sede da igreja e não vivem de acordo com elas, e contudo lhes 
pedem que vivam de acordo com o Princípio, eles então zombarão dos pais. 
(31-268, 04/06/1970) 
 
Tudo o que os pais fazem devia encorajar os filhos a seguirem o caminho 
certo da Igreja da Unificação. É isto que precisa acontecer. Os próprios pais 
também têm que seguir este caminho. Eles precisam percorrer o caminho 
primeiro e, em seguida, ensinar aos filhos. Para educar os filhos eles têm 
que dar o exemplo primeiro. Se os pais tentam educar os filhos acerca de 
algo que não praticaram, isso vai contra o caminho do céu.  
Eu só falo com vocês acerca das coisas que pratiquei primeiro e estabeleci 
como um fundamento vitorioso. Se não acreditam, orem a Deus e pergun-
tem se estou mentindo ou dizendo a verdade. (23-322, 08/06/1969) 
 
Quando vocês oram, devem pedir a Deus que ajude os seus filhos a segui-
rem aquilo que vocês fazem. Devem primeiro tornar-se o modelo e só então 
os seus filhos podem permanecer em tal posição. Se vocês permanecerem 
primeiro nessa posição, Deus conduzirá os seus filhos na mesma direção. 
Portanto, se nós próprios não seguimos a direção certa, seremos acusados 
de irresponsabilidade depois de irmos para o mundo espiritual. (13-103, 
01/11/1963) 
 
Quando vocês educam os seus filhos, deviam ser capazes de fazê-lo dizen-
do-lhes que se tornem como os seus pais. (Bênção e Família Ideal - 804) 
 
Os filhos aprendem o coração dos seus pais. (30-87, 17/03/1970) 
 
Quando ensinam os seus filhos não devem simplesmente dizer-lhes que 
devam se tornar pessoas admiráveis, mais sim, devem ser capazes de 
ensinar-lhes o caminho para que se tornem tais pessoas. Um pai deve 
tomar responsabilidade como pai e um irmão mais velho, como um irmão 
mais velho. O mesmo vale para uma irmã mais velha que deve cumprir sua 
obrigação de irmã mais velha. Em outras palavras, vocês devem saber 
escolher os laços que podem fazer com que sigam o caminho de se torna-
rem verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. Assim, sem transgredirem 
a lei e atravessando um curso lógico obedientemente, por acaso não lhes 
aparecerá o caminho pelo qual podem se tornar cidadãos da nação? (Tongil 
Segye setembro de 1973)  
 
A palavra “pai” é uma palavra terrível. A não ser que seja “verdadeiro”, 
vocês não podem sustentar os seus filhos. É necessário que alimentem 
seus filhos com suas realizações públicas feitas com sangue e demais 
coisas boas. Quando os filhos fazem algo errado, os pais tem que guiá-los 
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no caminho certo com lágrimas, orando pelas suas bênçãos. Só então os 
pais deixam de estar endividados em relação aos seus filhos. (14-92, 
12/06/1964) 
 
No futuro, como pais, vocês deverão amar os seus filhos e seguir a lei do 
céu. Vocês nunca devem mostrar lágrimas aos seus filhos, mesmo que 
estejam em situação preocupante, e até  mesmo se tiverem que viver com 
grandes dificuldades. (23-182, 18/05/1969)  
 
Quando educam os filhos, os pais têm que pensar em como ajudá-los a 
tornarem-se as pessoas que possam cumprir a Vontade de Deus. Deviam 
pensar do mesmo modo quando amamentam um bebê. (12-134, 25/01/1963) 
 
Os filhos têm que ter cuidado com tudo o que fazem, especialmente se são 
educados numa família com um padrão respeitável. Por outras palavras, 
filhos educados numa família com um padrão respeitável, deviam ser pru-
dentes em todas as coisas. Cada passo dado, cada palavra proferida, cada 
ação contemplada, tem que ser prudente. A etiqueta é complicada. Uma 
família dignificada tem muitos recursos educacionais úteis para os seus 
filhos. Os pais reúnem os filhos, que estão crescendo, e ensinam-lhes como 
se relacionarem com os adultos, os irmãos e os pais. (42-17, 19/02/1971) 
 


6.2. A Educação da Fé É Mais Importante 
A educação da fé é mais importante que a educação da escola. O meu 
pensamento é baseado na Vontade de Deus, mas o de vocês é individualis-
ta. Originalidade desenvolve-se naqueles que acreditam e agem. (Sabo 42-
12) 
 
Os filhos de famílias abençoadas precisam ser educados para se tornarem 
pessoas de caráter, através da educação do coração, para se tornarem o 
orgulhoso povo eleito, através da educação de normas e contribuir para o 
avanço da Vontade de Deus, pela expressão plena do seu talento dado pelo 
próprio Deus, através de uma educação para que se tornem gênios.  
Porque vocês se sentem cansados quando estudam? É porque estudam 
para vocês próprios. Em vez disso, pensem que a vida ou morte de 30 
milhões de pessoas depende de uma página ou frase que está em frente de 
vocês. Estudem com o coração de que sente que a adição de uma palavra 
de vocabulário salvará os trinta milhões de pessoas e a perda de uma 
palavra fará perecer o mesmo número de pessoas; e então tenham a serie-
dade de oferecer ainda mais devoção para acrescentar essa palavra. 
Não é porque a não tenham uma cabeça boa para estudos. Vocês nunca se 
esquecem do que aconteceu num momento extremamente sério, não é 
verdade? Estudem com risco da própria vida. Há momentos em que vocês 
conseguem ouvir os batimentos de seus coração não é verdade? Podem 
sentir isto quando estão sérios. Em tais momentos de seriedade podem 
esquecer-se das coisas que estavam determinados a fazer? Ter falta de 
memória é só uma coisa relativa. Eu fui um estudante que paguei meus 
próprios estudos. Os tigres permitem que os seus filhotes passem por 
severas provações e disciplina rígida, para que se tornem os reis da monta-
nha pelo desenvolvimento da sua natureza selvagem. O ferro torna-se mais 
forte depois de aquecido. Este princípio devia ser considerado na educação 
dos filhos. (Tongil Segye novembro de 1982) 
 
Embora os pais não possam dar bens materiais aos filhos, devido às suas 
difíceis condições de vida, deviam servi-los com um amor que brota do 
fundo do seu coração. Então, os filhos ficam endividados para com os pais. 
É por isso que a maior parte dos filhos de piedade filial provêm de famílias 
pobres.  
Porque os seus pais legaram tal tradição, os filhos fazem o possível para 
não ficarem endividados para com eles. Quando isso acontece os pais 
sentem alegria. (77-38, 30/03/1975)  
 


Seção 7. Fraternidade Entre Irmãos 
Se os pais tiverem só um filho e uma filha, o que acontece? O filho precisa 
de uma irmã e irmão mais velhos, não é verdade? A filha precisa de um 
irmão e irmã mais velhos. Também precisam de um irmão e irmã mais 
novos. Se não tiverem irmãos de todos os tipos, são infelizes. Deus protege 
a família onde o irmão e irmã mais novos e o irmão e irmã mais velhos 
estão todos presentes e completamente unidos. Isto torna-se o fundamento 
para o clã, povo e nação. O irmão e irmã mais velhos referem-se ao leste e 
oeste; o irmão e irmã mais novos referem-se ao norte e sul. Quando estas 


posições são aperfeiçoadas a família torna-se tri-dimensional. Esta é a lei 
do amor. Quando esta lei do amor é estabelecida, a origem da paz é criada. 
(20-40, 31/03/1968) 
 
O coração de pais deseja que os filhos se amem entre si, mais do que 
amam os pais. Mesmo que vocês não possam tomar conta dos seus pais, 
se disserem: “Mãe, por favor espere. Cuidarei primeiro do meu irmão mais 
novo”. Os seus pais dirão, “Oh, o meu filho! Ele se tornará um bom homem 
quando crescer”. Não é verdade? (78-41, 01/05/1975)   
 
A pessoa que ame o seu irmão, até mesmo mais que aos seus pais, viverá 
eternamente no Reino dos Céus. Aqueles que não podem amar o seu irmão 
como aos seus pais, não vão para lá. A origem deste princípio, quando 
compreendida, é simples. Nós éramos tolos porque até agora não compre-
endíamos isto. A questão é saber se os membros da nossa família podem 
se unir entre si. Se vocês falharam em cumprir o dever filial para com os 
seus pais, devem então oferecer as coisas que devotaram a eles, aos 
membros da família em lugar dos seus pais. Então o céu pode aceitar isto 
como algo maior que a devoção filial aos seus pais. Tais pessoas serão 
certamente abençoadas. (78-41, 01/05/1975)   
 
O caminho do céu é aberto quando amamos os nossos irmãos do mesmo 
modo que amamos à Deus. Vocês estão tentando me seguir, contudo, com 
esse coração, deviam esforçar-se por ir juntos com os seus irmãos. A este 
respeito disso, podemos concluir que aqueles que ensinam o modo mais 
elevado, melhor e mais rápido para ir para o céu, não é Deus e nem é o 
Verdadeiro Pai, mas sim os irmãos. Aquele que se esforça com amor maior 
que o amor parental ou conjugal, escolherá o seu companheiro como o 
supremo sujeito do amor. (66-125, 18/04/1973)  
 
Quão maravilhosa é a família na qual se o filho mais novo faz algo errado, 
todos os irmãos o ajudam, e a mãe e pai o amam. A mãe e o pai diriam: 
“Ele é o nosso futuro Deus!”  Porquê? O mesmo acontece quando vocês se 
unem ao amor de Deus. Numa família com esse tipo de amor, onde os 
membros amam como uma mãe e onde existe amor do tipo que a mãe 
demonstra quando serve o pai, Deus estará presente e os filhos tornar-se-
ão representantes de Deus no futuro. (184-63, 13/11/1988) 
 
O que são irmãos? São companheiros de um mesmo amor. São camaradas 
que compartilham o amor dos mesmos pais. Se esse é o caso, podem eles 
lutar entre si? Não podem. Quando vocês erguem a sua mão direita, ela 
representa a mão do pai e quando erguem a mão esquerda, ela representa 
a mão da mãe. O pé direito representa o pé do seu pai...  Quando perguntei 
à minha filha, Sun Jin, “De quem são estes pezinhos?” ela respondeu que o 
pé direito era o do pai e o esquerdo era o da mãe. Ela tinha razão. Porquê é 
assim? Por causa do amor. (106-80, 09/12/1979)   
 
Um irmão mais velho pode amar a sua irmã mais nova e a irmã mais nova 
pode amar o seu irmão mais velho, mas este amor não acontece por si só. 
Sem falta, os pais devem intervir para que eles se amem enfatizando que 
desde pequenos cresceram a partir do ceio de amor dos mesmos pais. 
Devem ser irmãos ligados ao fundamento de unidade entre pais e filhos. Só 
então podem ascender juntos à medida que crescem. Continuam a ascen-
der deste modo, através da escola primário e da escola secundária. (236-11, 
02/11/1992) 
 
Por mais que procurem ao redor do mundo, não encontrarão amor como o 
de irmãos ou o amor entre irmãos nascidos dos mesmos pais. Existe al-
guém na sociedade que seja mais íntimo de vocês que os seus próprios 
irmãos? Outras pessoas podem tornar-se íntimas, mas separam-se de 
vocês. (228-199, 03/04/1992) 
 
Se há muitos irmãos numa família, dois têm que partilhar um prato quando 
comem. Não deviam lutar, por haver só um prato. Por mais difícil que a vida 
seja, com muitos irmãos, tudo estará bem se vocês puderem ter um coração 
afetuoso para dar a própria refeição à sua irmã mais velha ou ao irmão mais 
novo, mesmo que tenham de deixar de comer uma refeição. (112-195, 
12/04/1981)  
 
Através das relações de irmãos, os cidadãos são formados, como também, 
através disto  a humanidade é constituída. Irmãos representam a ordem 
horizontal de frente e trás. Contudo isto toma corpo. Esta relação, que 
existia num plano, toma corpo. Uma esfera é formada a partir daqui, pelos 
irmãos. À medida que se expandem tornam-se cidadãos de uma nação. O 
amor fraternal conduz ao amor para com o mundo. Uma família que cria 
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muitos filhos é como um modelo que abraça a humanidade e cria o céu 
ideal – o Reino do Céus na terra e no céu. Por conseqüência, irmãos ex-
pandem-se a partir daqui. (235-268, 11/10/1992)   
 


Seção 8. Uma Vida Familiar em Simplicidade: Eco-
nomia e Zelo 


8.1. Uma Vida de Simplicidade 
Não é feliz a família em que a esposa vive e trabalha com amor para o 
esposo; os filhos vivem e trabalham com amor para os pais; e os pais, avôs 
e netos, para o resto da família? Quando todos os membros de uma família 
se esforçam para criar algo para a família inteira, em vez de para si próprios 
– quando o avô, pai, mãe e mesmo os filhos são simples no modo como 
gastam dinheiro, para criar algo para a família inteira – e quando a família 
inteira faz esforço para expandir os seus bens comuns, essa família prospe-
rará. 
Por esta razão, um tal ninho de amor pode expandir-se deste lugar, que se 
abstém de gastar dinheiro para economizar e viver para o todo. Quando 
estas famílias se expandem para a sociedade e o mundo, o ideal pode ser 
cumprido. Isto não acontece quando se pensa primeiro nas nossas próprias 
coisas ou em nós mesmos. (167-214, 19/07/1987) 
 
Os direitos de posse têm que ser devolvidos a Deus. Por esta razão, eu não 
tenho nada. Como compreendo isto, vivo uma vida simples. A era está 
gradualmente aproximar-se, na qual a família inteira pode ir para qualquer 
lado, só com uma mochila, e viver lá. Há alguma verdade na passagem 
bíblica: “É mais fácil para um camelo passar pelo fundo de uma agulha que 
para um rico entrar no Reino de Deus”. (229-65, 09/04/1992) 
 
Como se estabelece um fundamento econômico seguro? É necessário, 
primeiro, ser econômico. É por isso que lhes digo que devem ser econômi-
cos. Mas por mais que eu enfatize, isto não está  sendo posto em prática. 
No dia em um ambiente de liberdade possamos dar e receber coisas mate-
riais, se tivermos sido capazes de cumprir nossa responsabilidade, a Igreja 
da Unificação terá que percorrer um segundo caminho de tribulação. (24-
101, 13/07/1969) 
 
Os nossos missionários estão treinados de tal modo que não sentem ne-
cessidade dos luxos da civilização ocidental. Isto acontece, porque temos 
uma nova cultura. É a chamada “cultura do saco de dormir”. Onde quer que 
vão, os nossos jovens não se sentem desorientados. Pode verificar-se que 
as casas dos missionários da Igreja da Unificação não têm móveis luxuosos 
e são mobiliadas só com os móveis mais simples. (130-280, 07/02/1984) 
 


8.2. Espírito de Economia 
Vocês têm que ser exemplares em tudo. Comer boa comida, viver uma vida 
afluente, nunca pose ser algo exemplar. Saibam que uma vida exemplar 
consiste em moderar isto e gastar, apropriadamente, só naquilo que é 
absolutamente necessário.  
Aos domingos eu não poso evitar de ter que usar um terno, mas, quando 
posso, evito ao máximo usar uma gravata. Quando estou em casa não uso 
um casaco, mas, em vez disso, coisas simples como pulôveres. Pensem no 
custo de adornos como gravatas na sociedade ocidental. Se incluírem 
coisas como prendedores de gravata, quanto custaria tudo? Quando uma 
pessoa que pensa acerca do mundo e passa a sua vida inteira sem gravata, 
e outra que usa sempre uma gravata, mas não pensa no mundo, vão para o 
mundo espiritual, quem irá mais perto de Deus? 
Quando vocês jejuam, tomam consciência de quanto tempo têm não é 
verdade? Tomam consciência de quanto tempo gastam fazendo refeições 
por dia. Que desperdício de tempo, mesmo mentalmente, se estiverem 
constantemente abrindo a geladeira para comer uma maçã, ou beber uma 
cola? É necessário que nos habituemos a comer somente na hora das 
refeições. Se o fizerem, não adoecerão e se tornarão mais saudáveis. 
Eu não apoio a idéia de tomar banho todos os dias. Também não é bom 
para a saúde. Como regra, tomo banho de três em três dias. Só tomo banho 
quando é mesmo necessário; quando derramo muito suor. Quanta água 
consumimos quando tomamos um banho todos os dias? Faz mau para a 
saúde. Vocês talvez digam: “Oh, o Pai é um incivilizado”, mas eu não me 
importo. No Jardim do Éden, Deus, Adão e Eva eram todos incivilizados. 
Naquele tempo eles por acaso tinham uma casa de banho, como temos 


hoje? Tinham papel higiênico? Não tinham nada. Por conseguinte, vocês 
deviam estar gratos por todas essas coisas, e têm que salvar o mundo 
vivendo com parcimônia. (131-283, 04/05/1984) 
 
Quando vocês comem, devem fazê-lo de um modo diferente do passado. 
Mesmo quando vão ao banheiro, deve ser diferente do passado. Nos dias 
de hoje, quando vocês viajam de trem e usam a vaso sanitário, encontram 
papel higiênico pendurado lá. Provavelmente usam-no excessivamente, 
pensando: “Bem, ninguém está olhando”. Não deviam usá-lo aos maços, 
repetidamente, só porque não lhes pertence. Deviam usá-lo com modera-
ção e só uma vez. Têm que ser diferentes. (57-179, 31/05/1972) 
 
Mesmo quando vocês comem ao terem fome, não devem encher o prato 
completamente. Deviam adotar o padrão de se satisfazerem, comendo 
somente três quintos, depois de removerem dois quintos da comida do prato. 
Só então serão pessoas sábias. Deviam saber como ser econômicos em 
tudo. Quanto lhes restará para viver depois de economizarem ao máximo? 
Através de tal treino, cada um de vocês devia estabelecer um recorde e 
investir-se, até ao seu limite, durante pelo menos três meses. Depois de 
fazerem isso, vejamos como vão as coisas. (57-197, 31/05/1972)  
 
Vocês deviam explorar maneiras de economizar nem que fosse um centavo, 
por causa da Vontade de Deus e da restauração desta nação. Por isso, 
creio que devíamos explorar um modo de sermos ainda mais econômicos, 
dentro dos limites do possível. (77-31, 23/03/1975) 
 
Estou pensando  que, de agora em diante, deverão gastar nas suas despe-
sas básicas só metade do dinheiro que têm gasto até agora. Não lhes 
deixarei beber bebidas como Coca-Cola ou comer frutas. Vi todos vocês 
entrarem no restaurante sem discrição, e comerem tudo o que lá estava. 
Estavam comendo como porcos. Não há qualquer problema em ser econô-
mico. Deviam ser econômicos com suas roupas, comida e no modo como 
vivem. (96-134, 03/01/1978) 
  
Os nossos membros não deviam usar tais gravatas. Não estou dizendo isto 
por estar preocupado com que as pessoas lá fora tenham mal-entendidos. 
Se possível, contudo, devíamos ser econômicos neste aspecto. Deste modo, 
uma grande revolução de simplicidade explodirá a partir daí. Isto é absolu-
tamente necessário na América. (94-195, 01/09/1977) 
 
Algumas pessoas dizem que sou um milionário porque tenho muito dinheiro, 
mas derramo sangue e lágrimas, sem descanso, vinte e quatro horas por 
dia, para economizar mais um centavo. O dinheiro economizado deste 
modo, distribuo pelo mundo inteiro. Nem sequer tenho uma folha de papel 
que me pertença e nem mesmo um carimbo de identificação. Ninguém pode 
usar, como lhe aprouver, este dinheiro que acumulei cuidadosamente. Deus 
trabalha comigo. Compreendem? (101-161, 29/10/1978) 
 
Eu faço aquilo que os outros não podem, vivendo economicamente; absten-
do-me de dormir, descansar e comer, quando outros dormiram, descansa-
ram e comeram. Meu pensamento é essencialmente assim. (100-241, 
01/03/1979) 
 
O que estamos tentando fazer, através de economias, privações e sofrimen-
tos? Estamos tentando fazer algo bom para as gerações futuras. Conse-
qüentemente, estamos esforçando-nos para adquirir uma ideologia que 
possa criar um fundamento da qual possamos nos orgulhar perante o 
mundo. Quando deixamos por detrás uma tradição baseada em tal ideologia, 
durante dez anos, cem ou mil anos, a República da Coréia tornar-se-á 
certamente um povo que possa tomar a chefia do mundo. Portanto, a finali-
dade da minha ideologia é guiar as pessoas com base neste princípio. 
Embora esta ideologia possa ser considerada como a pior de todos os 
gêneros neste tempo que estamos enfrentando dificuldades, somente esta 
ideologia permanecerá por toda a eternidade e prevalecerá. Por esta razão, 
eu comecei a trilhar este caminho. (109-104, 26/10/1980) 
 
Quando dizemos, “Economizemos dinheiro!”, é mais público fazê-lo para 
salvar a nação que para nos tornarmos ricos. Eu não a economizo para me 
tornar rico. Estamos fazendo isso para salvar a nação. A razão por que digo 
à América: “A América tem que economizar! Poupem!” é para salvar o 
mundo. A América cobra mais impostos que qualquer outra nação. Se 
tivesse cobrado muitos impostos em prol do mundo, então a América teria 
sido respeitada pelo mundo.  
Se isto é feito para o povo americano, então o próprio povo americano se 
oporá ao governo e até mesmo o mundo fará oposição. Eu acredito que a 
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América segue uma direção e tem uma cultura que arruinará o mundo. 
Conseqüentemente, para o mundo, eu posso dizer: “ Embora eu possa 
encontrar oposição, o caminho que sigo é o caminho justo e correto”. Isto 
acontece com tudo o que ouço, digo e faço. (111-256, 22/02/1981)  
 


Seção 9. Boas Maneiras na Vida Diária 


9.1. Roupas 
Até mesmo ao se pendurar as roupas, deve-se fazê-lo de acordo ao Princí-
pio. As roupas do homem no lado direito e as roupas da mulher no lado 
esquerdo. Até ao se guardar as roupas, conforme o Princípio as roupas do 
homem devem ser colocadas em cima e as da mulher em baixo. Todos 
vocês precisam de tal treinamento. Vocês estão ouvindo estas coisas pela 
primeira vez, não é verdade? Têm que fazer as coisas deste modo. O que 
acontece se colocarem as roupas dos homens debaixo das roupas das 
mulheres? É uma violação do Princípio. (East Garden 03/05/1984.)  
 
Quando tiram suas roupas do corpo, devem primeiro despir as calças e em 
seguida, pôr o casaco por cima das calças. Não devem despir o casaco 
primeiro. Deviam saber como ordenar o ambiente, através do Princípio em 
suas vidas. Os sapatos dos homens deviam ser postos do lado direito; os 
das mulheres, no lado esquerdo. Mesmo que vocês vivam numa casa 
pequena, só com dois quartos, deviam pôr os sapatos dos homens na 
posição superior à dos sapatos das mulheres; vocês deviam ser capazes de 
pôr tudo em ordem, através do Princípio. (East Garden 03/05/1984) 
 
Quando as mulheres se vestem, o que é que vestem primeiro? Vestem 
primeiro a roupa da parte superior do corpo ou da parte inferior? É um 
princípio que as mulheres vistam primeiro a roupa da parte inferior. O mes-
mo se aplica aos homens, mas, mesmo assim, penso que está bem que os 
homens vistam primeiro o casaco. Vocês têm que saber todas estas coisas 
e pôr em ordem o seus estilos de vida. Têm que saber que o Princípio é 
também uma filosofia de vida. (East Garden 03/05/1984) 
 


9.2. A Face 
A face é do modo como foi feita, mas o que vocês podem fazer com a 
expressão dela? Devem ter por hábito corrigi-la. Se os seus dentes estão 
voltados para dentro, então não devem rir tão freqüentemente. Porquê? Se 
as mulheres têm tais dentes se assemelham aos dentes de uma víbora. Por 
esta razão, tais mulheres não deviam abrir a boca para sorrir. Portanto, 
tanto quanto possível, não deviam rir com a boca aberta. (East Garden 
03/05/1984) 
 
As mulheres não devem rir em voz alta. Elas são como flores. Quando as 
flores desabrocham, fazem-no em silêncio, sem fazer qualquer barulho. Não 
desabrocham subitamente, mas em silêncio. Mulheres assim é que são 
belas e não aquelas que riem em voz alta. Os ocidentais riem em voz alta. 
Os homens podem rir em voz alta, mas as mulheres não devem fazer assim. 
Pareceriam repulsivas. Isso não seria uma cena bonita. Mesmo as mulheres 
Moonies do Ocidente não deviam rir em voz alta. (131-283, 04/05/1984) 
 
O riso das pessoas é muito misterioso. Algumas pessoas têm um sorriso 
largo. Que acontece quando vocês sorriem? Tudo se torna harmonioso. 
Quando um homem velho ri, “Ho! Ho! Ho!” a sua boca não continua a abrir-
se mas começa a curvar-se para baixo para “He! He! He!” Porquê se curva 
para baixo? Vocês não pensam que isso é estranho? Devia curvar-se para 
cima quando ele ri. Porquê, se curva para baixo? Porque devia ser redonda. 
Se vocês sorrirem melodiosamente, a boca só se curva um pouco. Mas se 
vocês rirem, “Ah! Ah, Ah!” a boca torna-se muito redonda. Por conseqüência, 
aqueles que têm um sorriso largo não são pessoas más. Não estou falando 
de fisionomia. Isto não é interessante? (173-242, 21/02/1988) 
 
Quando vocês riem, os seus olhos riem de um modo e o nariz de outro, ou 
ambos riem juntos? Uma pessoa cujos lábios são assim quando os seus 
olhos e nariz estão rindo, revelam que tem fome. Se o nariz não se move 
quando vocês riem, vocês não têm muito coração. Precisam  ter um sorriso 
resplandecente e um riso aberto. (96-232, 22/01/1978)  
 


9.3. A Cabeça 
Os homens deviam pentear bem o cabelo, tal como as mulheres fazem. 
Também deviam usar cosméticos bem como deviam saber se a divisão dos 
cabelos fica melhor para a esquerda ou para a direita. No ocidente, assim 
como no oriente, os homens dividem o cabelo do lado esquerdo. Contudo, é 
bom ter a metade direita do cabelo mais longa que a esquerda. As mulheres 
também deviam considerar isto. (131-283, 04/05/1984)  
 


9.4. Unhas dos Dedos das Mãos e dos Pés    
Desde que vim para a sociedade ocidental, aquilo que mais temia era 
aparecer em frente de mulheres. Sinto muito perigo só de olhar para as 
suas unhas. As minhas unhas são sempre curtas. Isso é necessário. Se se 
tornam um pouco mais longas, corto-as, tanto as dos dedos da mãos, como 
as dos pés. Isso é um dos meus passatempos. As mulheres que têm unhas 
longas são as que não trabalham. Como podem datilografar à máquina com 
tais unhas? Então, quando vejo mulheres com unhas compridas, considero-
as como mulheres da rua. Se não se lhes dá dinheiro, elas ameaçam-nos 
com as unhas. Eu penso assim. (131-283, 04/05/1984)  
 
As unhas dos pés não deviam ser longas para que quando as mulheres 
descalçam as meias nas as estirem. As mulheres ocidentais devem sentir 
dores com as suas longas unhas dos pés! Seria doloroso usar sapatos de 
salto alto, nessas condições. (131-283, 04/05/1984)  
 


9.5. O Andar 
Vocês deviam caminhar com elegância. A postura, quando andam, tem que 
ser equilibrada. Deviam sempre pensar se a postura esta equilibrada ou não. 
Devem caminhar com segurança. Algumas pessoas caminham assim, e 
assim (fazendo gestos). Quando vocês estão de pé, têm que estar em 
equilíbrio. Estas coisas são necessárias. (131-283, 04/05/1984) 
 
As mulheres não devem ter as costas dobradas. O mesmo se passa com 
homens. As mulheres que dormem em camas, têm o peito arqueado, mas 
não deviam ser assim. A postura tem que ser correta, dos pés até à cabeça. 
Por conseguinte, vocês deviam praticar o sentar-se de maneira correta. O 
mesmo se aplica aos homens. As mulheres deviam sentar-se com as ancas 
metidas para dentro, com elegância. Senão, a sua espinha será dobrada. A 
postura do caminhar é importante. O modo como caminham é importante. 
(131-283, 04/05/1984) 
 


9.6. A Postura para se Sentar 
Quando uma mulher oriental vai para um lugar qualquer e se senta, não 
deve encostar-se para trás. Aos homens é permitido fazer isto. Isso é assim, 
porque as mulheres têm as ancas grandes. Elas sentem-se confortáveis 
quando se sentam naturalmente. Os homens, contudo, têm ancas pequenas 
e a parte superior do corpo larga. Por conseqüência, quando as mulheres 
se sentam encostando-se para trás, isto causa problemas aos seus bebês. 
Se estivessem grávidas seria um grande erro. (131-283, 04/05/1984) 
 


9.7. O Dormir 
Quais são as maneiras para se dormir no ocidente? Vocês dormem de 
costas ou de lado? É necessário dormir bem. O sono tem que ser pacífico. 
O homem com um grande corpo físico pode roncar, mas as mulheres não 
devem. As mulheres devem roncar muito suavemente “séc,séc,séc”, senão 
isso causará problemas. Se o pescoço estiver dobrado para dentro, o ronco 
é mais forte. Não é verdade? Portanto, é necessário que conservem o 
travesseiro assim (fazendo gestos), para manter o queixo alto. (131-283, 
04/05/1984) 
 
Quando uma mulher entra na cama onde o esposo está dormindo, ela devia 
entrar do seu lado. Se esposo já estiver dormindo, ela não deve entrar 
fazendo muito barulho. Tem que entrar silenciosamente. (131-283, 
04/05/1984) 
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9.8. Saúde 
A saúde é a coisa mais valiosa. Mesmo que vocês estejam doentes com 
uma gripe, precisam ter emoções saudáveis. É importante manter uma 
expressão que não revele nada às outras pessoas. Não devem parecer 
doentes mesmo que tenham uma gripe, ou parecer preocupados quando 
enfrentam alguma dificuldade. Quando um homem parece preocupado, 
deve-se perguntar-lhe o que se passa e confortá-lo, mantendo sempre uma 
expressão agradável. (131-183, 04/05/1984) 
 


9.9. Fala 
No oriente existe um ditado que diz que uma família será arruinada quando 
a voz da mulher pode ser ouvida para além dos muros. A voz dos homens é 
geralmente alta e vai para além dos muros, mas as mulheres falam suave-
mente. É isso que se passa normalmente. Se a voz de uma mulher vai para 
além dos muros, isso é contra o Princípio. Por isso, vocês seriam arruinados 
se vivessem com tal mulher. 
Ouvindo a voz de uma mulher sabe-se imediatamente como ela viverá: se é 
feliz ou miserável ou se é amada, ou se receberá bênçãos. Por conseguinte, 
a voz de uma mulher é muito importante. Vocês nunca pensaram nestas 
coisas, não é verdade? (131-283, 04/05/1984) 
 
Vocês não devem falar por falar e agir por agir. Deveriam falar e agir como 
filhos e filhas de Deus que se afirmam nesta posição. (91-89, 30/01/1977) 
 
Não falem palavras sem coração. Absolutamente não falem desta maneira 
pois serão acusados. Serão acusados pela lei celestial. (91-97, 30/01/1977) 
 
É possível que digam palavras instantaneamente, mas se cometerem erros 
ao usar uma palavra, essa influência pode durar até um ano. Se usarem mal 
uma palavra durante um segundo, serão postos numa situação onde terão 
que pagar o preço durante um ano. (43-111, 25/04/1971) 
 
As palavras proferidas com amor só prosperarão e se desenvolverão, 
mesmo que sejam ditas com termos vulgares ou de qualquer outro modo. 
Tudo, incluindo este universo, se regozijará com tais palavras. (91-91, 
30/01/1977) 
 


Seção 10. Ensinamentos Sobre a Pureza 


10.1. Os Mandamentos Tem que Ser Cuidadosamente 
Observados Durante a Adolescência 
Quando vocês entram na adolescência, os seus olhos abrem-se para o 
sexo oposto, e todos os seus pensamentos se concentram nele, não é 
verdade? Todas as ações das células nos seus corpos estão focadas nele. 
(108-233, 16/10/1980) 
 
Se vocês observarem os jovens na adolescência, verão moças abrindo e 
fechando os olhos com excitação, usando roupas coloridas, e apertando o 
traseiro. Se o traseiro parece grande é um desastre. Tentando evitar enver-
gonhar-se disso, elas movem-se fazendo as nádegas parecer mais peque-
nas. É durante a adolescência que as pessoas podem usar completamente 
toda a sua sabedoria e os seus atributos físicos. Todas as células trabalham 
a plena capacidade. Só durante esse tempo estão completamente ativas. 
Por que é que as jovens usam roupas belas e coloridas? Isso funciona 
como sinais de trânsito. (144-202, 24/04/1986) 
 
Hoje em dia há muitos ventos estranhos soprando no mundo. Os membros 
da Igreja da Unificação não podem nunca ser influenciados por tais tendên-
cias. Esse tipo de adolescência não é Sa Choon Gi, “tempo de pensar na 
Primavera” (思春期), mas Sa Choon Gi, “tempo da morte da Primavera” 
(死春期)55. Qual deles vocês escolhem, este (Sa Choon Gi) em que o 
caractere “Sa” significa pensar ou o outro (Sa Choon Gi) em que “Sa” signi-
fica morte? (57-159, 31/05/1972) 
 


                                                                        
55 Nota do tradutor:  Isto é uma referência a dois caracteres chineses 
diferentes, ambos pronunciados “Sa” ; significando o primeiro (思) “pensar” 
e o segundo (死) “morte”. 


Jesus passou ou não pela adolescência? Não teria ele passado pela ado-
lescência? Que tipo de adolescência ele teve? Esta (apontando para o 
caractere que significa pensar) ou aquela (apontando para o caractere que 
significa morte)? Que espécie de adolescência ele teve? Ele não teve o tipo 
de adolescência em que assobiou e fez sinais para as moças. Ele passou 
pela adolescência com o caractere que significa “tempo de pensar na Pri-
mavera”. (57-159, 31/05/1972) 
 
Em primeiro lugar vocês deviam passar pela adolescência em segurança. 
Se quiserem viver, a adolescência para vocês será esta (com o caractere 
(思), que significa pensar) e se quiserem morrer, então a adolescência para 
vocês será esta (com o caractere (死), que significa morte). Se retirarmos 
isto e voltarmos ao contrário (apontando para o quadro) – se voltarmos 
cento e oitenta graus – a adolescência com o caractere morte (死) trans-
forma-se na adolescência com o caractere pensar (思). Por conseqüência, 
ultrapassando a adolescência de morte, Jesus moveu-se em direção à 
adolescência da noiva e noivo, que era como um dia de primavera de 
esperança e um novo dia de primavera viva. É essa a essência da história 
Cristã de noivas e noivos. (57-159, 31/05/1972) 
 
O que foi a Queda humana? Foi a falha de receber a primavera com Deus. 
Quando a Primavera vem, as pessoas que aspiram tornar-se filhos de 
piedade filial apreciam sozinhas a estação? São filhos de piedade filial se 
puderem dizer aos pais, “Mãe e Pai, estamos na primavera. Saiamos juntos 
e aproveitemos o dia!”  Contudo, há alguns que dizem: “Mãe e Pai, embora 
seja a primavera, é melhor que tiremos um cochilo”. Então, enquanto os 
pais dormem, saem sozinhos para cantar e dançar. Podem eles ser filhos 
de piedade filial? Não só são ingratos, mas também merecem uma boa 
surra. Não é verdade? (57-159, 31/05/1972) 
 
O que é a Queda? Para aqueles que estavam com Deus ao seu lado, foi o 
começo do tempo da adolescência com o caractere da morte (死春期). A 
história começou com a adolescência da morte. Portanto, a primavera vem 
para aqueles que arriscam a vida. Uma nova era aproxima-se. A história do 
Cristianismo foi fazer tais obras. (57-159, 31/05/1972) 
 
Hoje em dia, dizemos que os adolescentes são importantes, mas o que 
significa isso? Bem, por toda a parte há a atração entre os dois sexos…  
Eles viram os olhos ao avesso e querem ir por toda a parte. Quando o 
fazem, ocasionam a sua própria destruição assim como a destruição da 
sociedade. 
Uma vez que a adolescência é um tempo de mudança, eles dizem, “Ei!” a 
qualquer pessoa que lhes diga nem que seja uma palavra e querem vague-
ar sem destino certo. Por conseguinte, é necessário proceder metodicamen-
te enquanto se observa a situação. 
Agora isto tem que ser posto em ordem. É necessário pôr em ordem esses 
seres inflexíveis. No que respeita ao bem e ao mal, o que é o mal? O mal é 
algo que destrói. É necessário compreender que não há proteção contra o 
mal. (118-197, 01/06/1982) 
 
A adolescência é um tempo perigoso quer vocês sejam homens ou mulhe-
res. (124-120, 01/02/1983) 
 
Devido a isto, se durante a adolescência vocês escolherem o local errado 
para estar, podem arruinar a sua vida inteira. Se fizerem uma escolha certa, 
poderão viver em prosperidade durante o resto da vida. Estas coisas  acon-
tecem. (50-270, 08/11/1971) 
 
Atualmente os jovens vão contra os pais e destroem a família. Como isto 
destrói a ordem dentro da lei, é mau. Por causa disto, famílias, sociedades, 
nações e a humanidade estão sendo destruídas. Assim, não se pode negar 
que isto é mau. Durante a adolescência, vocês podem realmente desejar re-
encenar as cenas arrebatadoras de um filme. Talvez perguntem o que pode 
haver de errado com isso.  
Está errado, porque ações irresponsáveis conduzem à destruição do ambi-
ente. Por isso, é necessário que essas ações sejam proibidas. Quando 
vocês desenvolvem o intelecto e podem controlar as experiências sociais e 
ambientais, então terão a liberdade de fazê-lo; mas não agora. (117-184, 
01/03/1982)  
 
Vocês gostam dos botões de flores que estão prestes a desabrochar ou das 
flores que já desabrocharam? Eu gosto das flores que já desabrocharam. 
São vocês aqueles que vão desabrochar? Quando o fizerem deviam fazê-lo 
em resplendor tanto quanto quiserem. Não dependam de qualquer outra 
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pessoa para desabrochar, mas façam-no pela sua própria vontade e desa-
brochem radiantemente. Isto significa que deviam crescer naturalmente, 
passando naturalmente pela adolescência, florescendo no ambiente natural 
e então receber o esposo que amarão. Não sejam esmagadas antes de 
florescer. Não sejam flores das quais as folhas caíram e o pólen foi agitado. 
O mesmo deve se dizer em relação aos homens. Os homens também 
devem desabrochar em resplendor. (47-88, 19/08/1971) 
 
Como botões, vocês não desabrocharam ainda. Não se tornem maus como 
aqueles que escrevem cartas de amor e namoram por aí. Deviam desabro-
char naturalmente. Quando Deus olha para vocês, Ele devia ser capaz de 
dizer: “Oh! Vocês desabrocharam pura e naturalmente. Quando cheiro a 
fragrância, posso dizer que vocês são ingênuas”. Por esta razão, Deus tem 
tanta esperança. Um Deus assim, deseja algo puro ou esmagado e defor-
mado? E vocês? Querem algo puro ou esmagado? Até mesmo vocês 
homens decaídos querem algo puro. Não quereria Deus ter isso ainda mais?   
Por esta razão, tenho esperança que vocês possam desabrochar em res-
plendor, com um coração puro, e possam ser pessoas de valor que possam 
ir para além do mundo da queda de hoje, sem serem apanhados no pinácu-
lo do sofrimento. (47-88, 19/08/1971) 
 


10.2. Eu Sou o Filho do Céu 
“Temos que nos tornar os filhos e filhas do nosso Pai. Temos que nos tornar 
os filhos que possam verdadeiramente transmitir a linhagem do Pai. Temos 
que estabelecer uma relação de unidade na qual o coração do nosso Pai 
esteja firmemente unido com o nosso coração, e onde a aorta do coração 
do nosso Pai esteja firmemente ligada à aorta do nosso coração. O caminho 
que o nosso Pai percorre tem que ser o nosso caminho, a situação em que 
o nosso Pai se encontra tem que ser a nossa situação, e a vontade do 
nosso Pai tem que ser a nossa vontade”. (27-270, 21/12/1969) 
 
Pensem por favor. Como um jovem aproximando-se dos seus vinte anos, 
onde levarão o seu amor limpo, imaculado e puro, todo embrulhado? Devi-
am levá-lo ao altar onde o Céu será o mais feliz possível e trazer alegria a 
Deus. O fundamento sagrado na qual Deus pode unir um homem e mulher 
de amor puro como vocês, é aquele em que a noiva e noivo devem se 
encontrar. Todavia, vocês eram ignorantes quanto a esse valor. (64-84, 
24/10/1972)  
 
O seu corpo é precioso. Não manchem o seu corpo mas sim cumpram o 
seu dever de piedade filial. Com esse corpo aprovado por Deus, têm que 
ser responsáveis em escapar do domínio de morte de Satanás. Estes são o 
objetivo e o padrão mais elevado que as pessoas podem ter. De acordo 
com o Princípio da Criação, vocês não podem ser de outra maneira a não 
ser assim. (15-202, 09/10/1965)  
 
Uma vez que vocês não se tornaram “sangue-puro” (sun-jong) em frente de 
Deus, para que tenham sangue puro devem ser “obedientes” (sun-jong)56. 
Portanto, se forem desobedientes, terão que aprender o caminho da obedi-
ência, mesmo que apanhem. Significa que aprendem o amor de Deus. Isto 
é a Igreja da Unificação. É por isso que a Igreja da Unificação se torna o 
centro de todas as religiões. (33-332, 23/08/1970) 
 
Agora devemos criar a semente de um amor puro. Se abrirem uma semente 
encontrarão o albúmem no seu centro. O centro do albúmem é o amor de 
Deus. Então, se abrirem ao meio o seus crânios, qual é o centro? É o amor 
de Deus. O centro da semente, em outras palavras, a fonte que pode se 
tornar a raiz é o amor de Deus.  
Tem sua origem no amor de Deus. Contudo, vocês já alguma vez disseram: 
“Tenho o amor de Deus. Embora eu pareça humilde e tenha menos de um 
metro e cinqüenta ou um metro e sessenta, o amor de Deus está transbor-
dando dentro do coração vivo e contente deste homem”. (33-332, 
23/08/1970)  
 
Penso que a terra é preciosa. É especialmente importante que os jovens 
conservem o seu corpo puro. Uma mente e corpo puros e limpos são as 
coisas que se tornar a verdadeira expressão de piedade filial perante os 
pais. (15-201, 09/10/1965)  
 


                                                                        
56 Nota do tradutor:  “Sangue puro” e “obediente” são homônimos em 
coreano.    


Vocês têm que ir para Deus com o coração que tinham em relação ao seu 
primeiro amor. (129-149, 09/10/1983) 
 
É necessário saber que as pessoas que vão para o outro mundo com o seu 
primeiro amor podem ir para a posição mais elevada no reino celestial. 
(129-135, 09/10/1983) 
 
As pessoas na terra, que podem ir para o céu, são aquelas que viveram a 
sua vida centradas no seu primeiro amor, dando tudo e arriscando a sua 
vida por causa do seu primeiro amor. Por conseqüência, vocês têm de sair-
se bem no seu primeiro amor. (128-85, 05/06/1983) 
 


Seção 11. Encarnando Uma Vida de Separação Atra-
vés da Santificação 


11.1. O Sal Bento 
O sal bento foi feito preparado e usado pela primeira vez no dia 16 de 
março de 1960 conforme o calendário lunar, por ocasião do Casamento 
Sagrado dos Verdadeiros Pais. A partir deste dia todas as famílias começa-
ram a usar o sal para santificar a sua vida e ambiente.  
 
O sal bento é como fermento. Como regra, quando vocês compram coisas, 
devem santificá-las com sal bento e quando chegam em casa, deviam 
também santificar-se na entrada ou no portão. (9-78, 11/04/1960) 
 
O que é abençoado não deve ser dado ao mundo satânico. Todavia, se for 
inevitável, deve ser dado com a mão esquerda. (9-78, 11/04/1960) 
 
Quando vocês usam sal bento, devem orar. “Em nome do Pai, Filho, Espíri-
to Santo, Verdadeiros Pais e em meu próprio nome eu santifico”, e em 
seguida espalhar o sal na forma de uma cruz. (na ordem das direções de 
norte, sul, leste e oeste.)  (9-78, 11/04/1960) 
 
Como regra, quando vocês têm que vender bens imobiliários que foram 
santificados, têm que fazê-lo em fases, depois de receber autorização. (9-78, 
11/04/1960) 
 
Os nossos membros deviam gradualmente ocupar todos os terrenos, santi-
ficando aqueles que ocupam. (9-78, 11/04/1960) 
 
Quando vocês visitam um lugar, espalham sal bento antes de se sentarem? 
Deviam sentar-se enquanto estabelecem uma condição na qual sopram 
internamente três vezes, “whu, whu, whu”. Quando vocês vêem um homem 
formoso no mundo satânico, em vez de pensarem: “gostaria de viver com 
este homem”, ou mesmo se ele segurar a sua mão, vocês deviam soprá-lo 
para longe de vocês. Deviam espalhar sal bento, isto é, soprar internamente 
três vezes, “whu, whu, whu”. Deviam espalhar sal bento três vezes. (170-
233, 21/11/1987) 
 
Os nossos membros deviam santificar tudo. Em muitos casos, o uso de sal 
bento para santificar as coisas, não é problema, mas quando comemos 
arroz ou espaguete, ou bebemos água, que faremos com o sal? Então, que 
faremos de agora em diante? Devíamos fazer o que Jesus disse depois da 
sua ressurreição: para recebermos o Espírito Santo soprando. É o mesmo 
que Deus fez quando soprou nas narinas de Adão para lhe dar nova vida. 
No futuro, quando vocês comerem ou beberem devem soprar primeiro, em 
nome da substancialização da vida. 
Os costumes dos coreanos são misterioso. Quando bebem água, sopram-
na primeiro, e antes de se sentarem sopram primeiro o lugar. Deus deve ter 
movido a consciência do seu povo, para que isto se tornasse um dos seus 
costumes. Isto não aconteceu por acaso.  
Por isso, no nosso coração, devíamos sempre santificar a nossa vida deste 
modo. Para santificar uma longa história de seis mil anos, que foi profanada 
à medida que prosseguiu em três estágios  - formação, crescimento, e 
conclusão – vocês deviam soprar três vezes, antes de se sentarem. Onde 
quer que vão, mesmo quando vão ao toalete, deviam fazer o mesmo. (150-
222, 15/04/1961)  
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11.2. Velas Sagradas 


11.2.1. Vela Shimjung 
A vela shimjung foi criada no dia 5 de janeiro de 1961, e multiplicada para 
às famílias abençoadas. Ela simboliza os Verdadeiros Pais e, por conse-
guinte, é usada quando oramos para confortar o coração de Deus e para 
nos dedicarmos ao cumprimento da Sua Vontade. 
 
Depois de Adão cair, ele perdeu a fonte da sua verdadeira vida e amor 
(shimjung). O homem continuou a desapontar as expectativas do Vosso 
coração ó Pai. Devido a este fracasso, Tu tiveste que Te envolver na luta 
para a restauração das pessoas decaídas. Tendo em mente os Teus esfor-
ços laboriosos, cada um de nós tem vivido com a esperança de se elevar 
até à posição de Adão restaurado. Por favor, fortalece ainda mais a nossa 
determinação de restaurar todas as coisas.  
Sempre que estas velas seja queimadas, que suas chamas possam confor-
tar o Teu Coração, e lembrar-Te de nosso sacrifício para cumprir a Tua 
vontade. Sempre que as acendamos e oremos, fortalece-nos em nossa 
determinação neste tempo de restauração”. 
 


11.2.2. Vela do Nascimento 
A vela do nascimento tiveram a sua origem no tempo do nascimento de Ye-
jin nim. Depois dos 36 casais terem começado a sua vida de casados, os 
Verdadeiros Pais deram uma vela a cada família.  
 
“Agora eu gostaria de dar a cada família as velas tradicionais de nascimento, 
que os Verdadeiros Pais legaram aos 36 casais. A vela de nascimento que 
tenho, será usada para simbolizar a vela de nascimento que os Verdadeiros 
Pais usaram. Permita ó Pai que estas famílias recebam a vela de nascimen-
to e com o mesmo conteúdo. Oro em Teu Nome e com a Tua glória, que 
quando esta vela arder durante o nascimento de uma criança, santifique a 
atmosfera espiritual e impeça completamente Satanás de se aproximar”.  
 


11.2.3. Vela Ae Cheon (Vela do Amor aos Céus) 
Os Verdadeiros Pais criaram a vela ae chun no dia 16 de maio de 1984. 
Estas velas foram legadas a casais abençoados, pela primeira vez, no dia 
20 de maio de 1984. Ao contrário das velas shimjung (velas do coração), as 
velas ae chun são um par de velas que representam o amor de Deus para 
com a humanidade.  
 
Uma vela sacrifica-se para dar luz. Deste modo, simboliza a necessidade de 
sacrifício para unir a humanidade de volta à Deus. Não é nem a vela nem o 
pavio que acende a chama. Quando a vela e pavio são combinados, a vela 
acende-se e dá luz.  
Do mesmo modo, quando sujeito e objeto se sacrificam um pelo outro, isto 
simboliza produzir luz. Satanás não pode existir nesse lugar. (132-104, 
20/05/1984)  
 
Temos que nos unir completamente com a esfera do coração unificado, com 
base na vela ae chun. Então tudo será posto em ordem. (132-107, 
27/05/1984) 
 
“Querido Deus!  O sinal da vitória indicando a designação de Ae Chun foi 
representado pela luz inextinguível desta vela. Por favor permite que o amor 
de Verdadeiros Pais e de Deus estejam com ela. Permita que a paz resida 
onde a luz desta vela brilhar, e com a família que se unir com sua luz. 
Permita que seja ligada ao Teu domínio de amor, para bloquear as forças 
do mal e todas as condições de injustiça. Permita que se torne uma vela 
sagrada de vitória, que se defende da fonte da discórdia. Concede o Teu 
amor, e oramos para que especialmente Tu e os Verdadeiros Pais estejam 
em todos os lugares de oração. Oramos e Te rogamos que venhas com o 
Teu poder soberano e protejas todo o mundo espiritual e físico.  
Que a Tua glória esteja com a vela ae chun, que tem seu início a partir 
deste momento em diante, para que possa continuar através da história por 
toda a eternidade. Abençoa-a para que possa continuar até que o céu seja 
completamente realizado. Isto eu oro e proclamo no nome dos Verdadeiros 
Pais, Amem”. (132-105, 20/05/1984)  
 


11.2.4. A Vela da Unificação 


A vela da unificação teve a sua origem a partir da condição de oração dos 
cento e vinte dias que a Verdadeira Mãe e os Verdadeiros Filhos oferece-
ram a partir do dia 5 de setembro de 1995 até ao dia 2 de janeiro de 1996. 
Durante este tempo eles oraram todos os dias, à meia-noite, com a vela da 
Unificação.  
 
O Verdadeiro Pai fará uma viagem de discursos na América, a partir do dia 
5 de setembro e eu também discursei no Japão. Antes de sair de casa, 
reuni todos filhos, que lá estavam, e então falei com eles acerca disto: “O 
Pai vai para a linha de frente para falar na América, de modo a unir a huma-
nidade novamente com ele. Portanto, devemos oferecer devoção juntos”. 
Todos concordaram sem uma palavra de objeção. Todos os filhos vivem 
separadamente devido aos seus estudos, mas, não importa em que ambi-
ente estejam, acendem a vela à meia-noite para orar. Decidimos oferecer 
uma condição de oração de cento e vinte dias até o dia 2 de janeiro do 
próximo ano. (Discurso da Verdadeira Mãe)  
 
Eu hoje, trouxe comigo. Eu a multiplicarei para vocês. Depois de a recebe-
rem todos vocês tem que se tornar filhos e filhas orgulhosos em frente aos 
Verdadeiros Pais, e filhos que possam produzir frutos na terra. Deste modo, 
espero que junto com todos vocês seja atingido o Reino dos Céus. Por favor 
expandam hoje o fundamento de suas devoções, para que estas possam 
estar unidas com a devoção dos filhos da família dos Verdadeiros Pais. 
Embora vocês possam estar em dificuldades, eu oro que vocês possam 
cumprir as suas responsabilidades com o mesmo empenho de que estives-
sem se juntando às fileiras de combate.  
Embora esta vela seja só uma, consiste de três velas diferentes. O amor 
dos Verdadeiros Filhos está nesta vela. (Família, edição de novembro de 
1995)  
 
“Permite que demonstremos a nossa lealdade e coração de amor perante Ti 
depois de nos unirmos com a Vela da Unificação, com um coração que não 
desaparecerá por toda a eternidade. Permite que nesta altura nos dedique-
mos e prometamos o nosso coração imutável de amor, até que a humani-
dade inteira seja queimada por estas chamas. Pai, por favor encoraja-nos e 
protege-nos, de modo que possamos viver a nossa vida deste modo. Uma 
vez mais pedimos as Tuas bênçãos para que possamos nos tornar grandes 
pessoas, que possam prometer oferecer a própria vida para oferecermos 
lealdade para Contigo. Oramos isto em nome dos Verdadeiros Pais, Amem”. 
 


Seção 12. Rituais Diários na Vida de Uma Família 
Abençoada 


12.1. Cerimônia de Veneração 
No primeiro dia do mês, em cada família, o esposo e a esposa, às cinco da 
manhã precisam, fazer uma veneração completa virados para a sede. Isto 
deve ser feito num ambiente de alegria. Também deve ser feito aos domin-
gos, às cinco da manhã. Nesta hora, devem relatar tudo o que acontece 
durante a semana que se passou em suas vidas. O domingo devia ser um 
dia alegre, o qual vocês anseiam que chegue depressa. (13-104, 
01/11/1963)  
 
A cerimônia de veneração não devia ser feita unicamente aos domingos de 
manhã. Originalmente devíamos fazê-la todos os dias. Quando vocês se 
levantam de manhã devem primeiro fazer a cerimônia de veneração, volta-
dos para a sede. Trata-se de uma cerimônia oficial. Porém, se fizermos a 
veneração todos os dias, isso pode causar efeitos prejudiciais. Para evitar 
estes efeitos secundários, como condição, só fazemos a cerimônia de 
veneração a aos domingos de manhã e nas manhãs do primeiro dia de 
cada mês. Originalmente devíamos fazê-la todos os dias. (31-274, 
04/06/1970) 
 
Precisamos permanecer numa linha reta com Deus, pelo menos durante a 
veneração da manhã. Está é verdadeiramente uma hora séria. Vocês 
devem arrepender-se se chegarem tarde, nem que seja um segundo. Devi-
am também preparar alguns doces, como comida sagrada, tal como o 
fariam para a Santa Comunhão, e partilhá-los com os seus filhos. (27-85, 
26/11/1969)  
 
Vocês não podem esperar que os seus filhos cresçam bem quando nem 
sequer observam rigorosamente as cerimônias de veneração. Precisam 
estabelecer a Base de Quatro Posições centrado em mim. Os pais devem 
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agir de forma correta se pretendem educar os seus descendentes. (21-87, 
03/11/1968)  
 


12.2. Culto em Família 
Os pais tem que se tornar um exemplo de vida de fé. Na família, seja na 
vida de oração ou no hábito de realizar cultos em família, ou seja em qual-
quer aspecto, eles devem mostrar para os seus filhos, uma vida de fé 
impecável. Também precisam fazer com que os filhos reconheçam a impor-
tância da cerimônia de veneração. Nestes momentos, não é suficiente que 
apenas realizem a cerimônia de veneração, mas sim, como pais, devem 
ensinar aos filhos com base na Vontade de Deus. (31-266, 04/06/1970) 
 
Sigam adiante expandindo o ambiente no qual, com base em sua própria 
família, possam realizar cultos familiares aonde quer que vão. (236-72, 
02/11/1992) 
 
Conseqüentemente, a questão de os senhores participarem ou não em 
reuniões oficiais, o  cumprimento ou não de suas responsabilidades em 
atividades oficiais e o fato de se tornarem ou não exemplos como pais 
perante seus filhos na vida familiar se tornarão problemas.  (31-268, 
04/06/1970) 
 


12.3. Hoondokhae 
O Hoondokhae tem que ser feito, em todas as famílias abençoadas, pelo 
menos pelo esposo e o esposa. Tem que fazê-lo durante uma hora, todas 
as manhãs. Se forem incapazes de fazer de manhã, devem então fazê-lo à 
noite, antes de irem para a cama, mesmo que seja à meia-noite ou uma 
hora da manhã. Eu estou fazendo isso. Desta vez, enquanto viajei pela 
América do Sul,  fi-lo mesmo depois da meia-noite, embora estivesse esgo-
tado. Não posso deixar de fazê-lo nem mesmo que seja por um só dia. 
Compreendem?  
Vocês tem que ler o livro “Família Abençoada e o Reino Ideal”. Este livro 
ensina tudo acerca da família abençoada e do céu ideal. Eu estabeleci uma 
auto-estrada – um fundamento vitorioso das minhas batalhas para este 
conteúdo. Pela construção de uma auto-estrada aqui, todos vocês deviam 
tornar-se os carros e a gasolina... E como carros deviam com isto, correrem 
na mais alta velocidade.  
Deviam fazer hoondokhae, sempre que tenham tempo; quando estiverem 
sós ou quando estiverem no banheiro. Deviam fazer um registro de quantas 
horas e de onde leram. Deviam conservar um livro em seus bolsos e faze-
rem sempre o hoondokhae. 
Tentem escrever novamente a palavra hoondok em chinês (訓讀). Ela tem 
o caractere eon (言) que significa “palavra”, e que mais? O caractere para 
“rio” (川). O que acontece quando a palavra fica junto do rio? A palavra de 
Deus encontra um córrego. Quando vocês olham para isto, trata-se de 
formação, crescimento e aperfeiçoamento. O caractere (讀) consiste no 
caractere eon (言) que significa “palavra” e mae (賣) que significa “vender”. 
Por outras palavras, a palavra tem que ser vendida. Seria um desastre 
conservá-la para vocês próprios.  Se não estão vendendo-a então devem 
dá-la. Se armazenam bens e os deixam estragar serão castigados. 
Não deviam ler somente “O Caminho da Vontade de Deus” e “O Princípio 
Divino”, mas também outros livros tais como “A Família Abençoada e o 
Reino Ideal”.  As palavras importantes entre os meus discursos, até agora, 
são um registro das vitórias da confrontação e batalhas contra o mundo 
satânico. Por conseguinte, vocês deviam ler tudo isso. Como isto contém 
todos os detalhes das batalhas do passado e presente contra o mundo 
satânico, as quais são o registro histórico dos Verdadeiros Pais, para que a 
Família da Unificação se una com os Verdadeiros Pais, deve unir-se a este 
registro e desenvolver uma relação emocional com estas palavras.  Com 
base em vocês, a família e o clã até à sétima geração deviam unir-se com 
estas palavras, e também horizontalmente, as 160 ou 180 famílias tornan-
do-se perfeitamente unidas com elas, eis que estas palavras serão então 
fixadas.  
As palavras que eu digo não são as minhas. Não são minhas palavras mas 
as palavras que os céu fala através de mim. Onde quer que vocês ouçam 
estas palavras e sempre que as ouçam, os seus corações começarão a 
palpitar. Quando os seus corações forem profundamente tocados, uma 
grande mudança revolucionária ocorrerá nos seus corpos. Estas palavras 
têm esse tipo de poder. (Sede da Igreja, 01/02/1998)  
 


Quando houver uma reunião vocês devem estudar. Devem estudar sempre 
que tenham tempo quer seja noite ou dia. Devem ler as minhas palavras 
cem e até mesmo mil vezes, até que elas se tornem suas, e até que obte-
nham uma esfera de reciprocidade substancial com as palavras. Ponham 
isto em prática de agora em diante. 
Os membros da Igreja da Unificação adoecerão se apenas ficarem senta-
dos. Para evitar que adoeçam, leiam com diligência, façam provas e esfor-
cem-se. (East Garden, 1997/10/31)  
 
Hoondokhae é o meu modo de distribuir às pessoas todas as caixas de 
tesouros que acumulei na minha vida, sob indescritíveis tribulações. Estou 
dando-as a para todas as pessoas sem exceção. Isto vale até mesmo para 
aquelas que eu disse que não deviam ser traduzidas. Não podem ser tradu-
zidas até que sejam anunciadas ao meu povo. Tenham isto em mente. 
Compreendem? (290-29, 02/02/1998) 
 


12.4. A Juramento da Família 
A humanidade nasceu originalmente com laços que a unem ao conteúdo do 
Juramento (Juramento da Família). Portanto, devia viver e morrer dentro 
deste juramento. Vocês deviam ser capazes de ler o texto deste juramento, 
sem qualquer dor de consciência. (11-164, 20.7.1961)  
 
De agora em diante, todos vocês deverão fazer a Cerimônia de Veneração 
aos domingos, em suas famílias. É uma cerimônia em de declaração feita 
por aqueles que foram abençoados. Satanás não pode invadir esta família. 
É por isso que memorizamos e recitamos a Juramento da Família. A Jura-
mento da Família é uma proclamação que anuncia que vocês não têm 
relação com o mundo satânico. É uma cerimônia de proclamação, que 
permite que vocês se libertem de todas as coisas que fizeram durante a 
semana. Portanto, é um problema se vocês faltarem a esta cerimônia. (210-
280, 25/12/1990) 
 


Seção 13. Rituais Religiosos na Família Abençoada 


13.1. A Lei de Venerar os Antepassados é Originalmente 
a Lei do Céu 
Quando, há muito tempo, as famílias de súditos leais recebiam algo de bom, 
ofereciam isto primeiro ao rei da nação. Esse era o regulamento da vida de 
lealdade na Coréia. Nessa perspectiva, a cortesia coreana tem algo de 
essencial com o céu, que não pode ser encontrado em qualquer outra 
nação. O Confucionismo segue os ensinamentos de Confúcio, porém exis-
tem muitos preceitos prescritos nos ensinamentos do Confucionismo, que 
têm uma afinidade com a lei do céu. Vocês deviam fazer com que os seus 
descendentes realizem, no futuro, um culto à vocês. Até agora, os regula-
mentos da vida e o procedimento para realizar um funeral não foram esta-
belecidos com base no nosso Princípio; mas, a partir do momento em que o 
padrão for estabelecido no futuro, vocês não poderão fazer estas coisas 
como lhes aprouver.  
Desenvolvam e mantenham a força vital para sobreviver e crescer, por 
maior que seja a tempestade que venha, sobrepujando o ambiente e apro-
fundando as raízes, com base na fé que Deus está sempre conosco em 
todas as situações. Se vocês se tornarem assim, não será um problema 
para Deus estabelecer as Suas leis; mas caso contrário será. (31-292, 
04/06/1970)  
 
O que vocês farão na terra natal? Ao irem para a terra natal, senão pude-
ram cumprir a responsabilidade como neto mais velho da família principal, 
sendo que o costume coreano é servir bem aos antepassados, deverão 
construir lápides, e pensando que seu avô amou aquele jardim, devem 
plantar árvores sobre a terra já devastada e façam disto como no jardim 
ideal que a avó gostaria que fosse e limpem seu vilarejo de forma que todos 
os rios e montanhas de sua terra natal possam ser admirados devido ao 
que vocês fizeram. Como se sentirão se fizerem isso? Depois de fazerem 
isso, não vão se tornar “chefão” de sua terra natal? “Chefão” é um mau 
termo, mas agora significa ser um rei e chefe que faz as melhores obras. 
(Centro Internacional de Treinamento, 29/08/1991)  
 
Todos vocês usam as faces dos seus antepassados e são o corpo ressusci-
tado deles na história. Quão longa é a história? Sabe-se que tem centenas 
de milhares de anos. O longo curso da história teve eventualmente como 







Capítulo 4. Tradições e Boas Maneiras no Dia-a-Dia de uma Família Abençoada  -  393 


 
 


objetivo criar uma pessoa, vocês. Para criar uma tal pessoa, por exemplo, 
da família Kim, inúmeros antepassados nasceram e morreram. Conseqüen-
temente, nós somos os frutos da história humana. 
Deve-se viver de modo a que não se envergonhem perante os seus ante-
passados. Têm que se amar a nação mais do que os antepassados o 
fizeram. O amor é tal que, se investirem 100 por cento, há um retorno de 
120 por cento. Se amarem de forma sincera e verdadeira, quanto mais o 
fizerem este amor não se dissipará. Tem estado a mover a história. (Resi-
dência Oficial de Hannam-dong, 22/07/1988) 
 
Se os seus avôs morreram, vocês deviam visitar as suas sepulturas. Devi-
am visitar as suas sepulturas e respeitá-los, tal como se Deus estivesse 
enterrado lá. E, a partir desse dia, vocês devem buscar a redenção do 
ressentimento de não os terem servido em vida. (220-349, 20/10/1991) 
 
Os seus antepassados vêm a vocês no dia em que morreram. Assim sendo, 
preparem uma mesa da oferta e realizem um culto em comemoração à eles. 
Se vocês o fizerem num quarto com a minha fotografia, não será um pecado, 
mesmo que se curvem perante eles. Não é um pecado preparar comida 
para oferendas e realizar um culto comemorativo pelos seus antepassados. 
(212-100, 02/01/1991)  
 
A Igreja da Unificação permite que se honre aos antepassados. Agora a 
igreja deve dar continuidade a esta tradição. No futuro, isto não será feito da 
maneira oposta a como tem sido realizado no mundo secular pelo contrário 
ser centrado nos verdadeiros pais. Isto não é uma tradição secular do 
mundo secular. Servindo o Pai Celestial, o reino celestial e os antepassados 
celestiais, produz-se um domínio real, onde se poderá eternamente atender 
aos nossos messias tribais deste ideal central, sendo que isto pode então 
ser transmitido às gerações vindouras. Será uma nação onde podemos 
servir ao rei, e cantar pelo eterno reino de paz e prosperidade. Vocês, seus 
pais, mães, famílias e tribos podem ir diretamente para o céu, só depois de 
terem vivido em tal nação. (220-221, 19/10/1991) 
 
Vocês deviam ter grande consideração pelo direito de povo escolhido e a 
sua linhagem. O  povo escolhido tem o direito à primogenitura. A Coréia é o 
país do primogênito. A finalidade da Coréia se tornar um povo que ama a 
sua genealogia foi transmitir a sua linhagem. Não é errado venerar os seus 
antepassados e realizar cultos em sua memória. No futuro, haverá um 
tempo quando veneraremos os nossos pais mais do que os Confucionistas. 
(226-277, 09/02/1992) 
 
Está certo que a Igreja da Unificação ofereça culto aos antepassados? 
Estamos libertados!  De agora em diante está certo oferecer culto ancestrais. 
Até recentemente, Deus não quis que os realizássemos. As leis coreanas 
relativas à veneração de antepassados são leis celestiais. Os Coreanos são 
um povo peculiar no mundo. Só a Coréia é deste modo. (240-94, 
11/12/1992) 
 
Quando o dia para o culto em honra aos antepassados chega, o neto mais 
velho decide o horário do culto. É por isso que vocês podem realizar o 
serviço às cinco da manhã, mesmo que antes tenha sido realizado à uma 
da manhã. Dependendo das circunstâncias, o horário pode ser mudado 
novamente das cinco para as sete da manhã, ou até mesmo, algumas 
vezes, para outra hora. A pessoa que decide isto não é o avô falecido ou o 
antepassado, mas o neto mais velho filho do primogênito. A mesa da ofe-
renda só pode ser servida aos avôs mortos quando eles vêm no tempo 
designado pelo neto mais velho do filho mais velho. Se os avôs não gostam 
do tempo não serão servidos. Não é a terra o centro? O  que é desligado na 
terra é desligado no céu. Portanto os dois têm que tornar-se um. (231-168, 
02/06/1992)   
 
Quando os cultos aos ancestrais são realizados, o neto do filho mais velho 
está adiante até mesmo do seu tio, primo, primo terceiro e até do tio-avô. O 
filho mais velho senta-se à frente. Assim, podemos ver que o povo coreano 
é tal, que presta importância à primogenitura do filho mais velho, devido aos 
seus antecedentes culturais, que veneram os seus antepassados. (197-340, 
20/01/1990)  
 
Se vocês tivessem cumprido os seus deveres como filhos dos seus pais, 
não teriam que oferecer cultos para eles depois da sua morte. Deviam 
somente colocar uma fotografia em frente de vocês e relembrar esse dia 
como se seus pais e mães estivessem vivos. Que fronteiras existem no 
mundo espiritual? Agora, em vez de irem ao cemitério, podem assistir aos 
seus pais, em suas casas, como se estivessem vivos para festejar e cele-


brar. Embora não vão ao cemitério, mesmo assim será uma celebração. Por 
conseguinte, deviam fazer a sepultura no monte perto do lugar onde vivem. 
No ocidente, não enterram os seus mortos nas igrejas? Não se deviam 
comportar vergonhosamente em frente da sepultura dos seus pais. A mãe e 
pai mortos os repreenderão. Se fizerem algo que se desvie da justiça do 
amor, os seus antepassados os seguirão e os repreenderão. (206-294, 
14/10/1990)  
 
Havia algum elemento de verdade na proibição do Cristianismo em não se 
realizar culto aos antepassados até o presente. Este rito devia ser oferecido 
a Deus, e ao verdadeiro pai de toda a humanidade. Os antepassados 
idealmente deveriam ser servidos a partir do céu. Devido à Queda Humana, 
isto tem sido proibido até agora. Na era da restauração, como vocês rece-
beram a Bênção, devem, de agora em diante, assistir aos seus antepassa-
dos. (223-210, 10/11/1991) 
 


Seção 14. Rituais na Vida da Família Abençoada 


14.1. Nascimento 
Os seus filhos e filhas amados são extremamente preciosos. São os tesou-
ros preciosos do céu e da terra. Vocês não trocariam este tesouro por 
qualquer quantidade de dinheiro e nem os trocariam pelo mundo inteiro. 
Eles são assim tão preciosos tanto para Deus como para os seus pais. 
Pode alguém trocar os seus filhos por algo neste mundo? Os filhos são o 
dom precioso de Deus. (165-100, 20/05/1987) 
 
Os bebês são tão misteriosos. Se pensarem neles, são realmente misterio-
sos. Quase se tem vontade de perguntar a um dele: “Ei!  Como é que você 
nasceu?”  Pensem o quão misteriosos eles são. Se vocês fossem criar 
seres humanos assim, como seria possível? Nunca seriam capazes de 
fazê-lo. (118-289, 20/06/1982) 
 
Vocês lembram-se de quão difícil foi quando saíram do útero das suas 
mães? Porque fez Deus com que as crianças nascessem deste modo? 
Quão fácil seria se fosse tão simples como falar, ou tão fácil como comer 
uma boa comida, ou como a fragrância do perfume se espalha, simples-
mente sentirmo-nos bem, abrindo a boca e dizendo “Ah Ah Ah”, para dar à 
luz? Porque não se dá a luz desse modo, mas, pelo contrário, ocorre numa 
situação entre a vida e a morte, em que a mãe transpira fortemente? Porque 
foi feito assim? Porquê? É porque assim, se observa o amor brilhar de 
forma resplandecente. (107-43, 20/01/1980) 
 
Em tal estado, à beira da morte, em que os olhos quase saem das órbitas, e 
em que todas as coisas são destruídas, como se o céu e a terra estivessem 
em caos, se uma criança nasce e chora pela primeira vez, os seus olhos 
abrem-se completamente. Então toda a dor desaparece num instante. Uma 
vez que vocês deram à luz com tanta dificuldade, podem amar mais que as 
dificuldades sentidas. Dirão: “Oh, meu Deus!” Compreendem o que isso 
significa? (107-43, 20/01/1980) 
 
As filhas deviam ser dedicadas ao céu no sétimo dia depois do seu nasci-
mento, e a cerimônia de dedicação dos filhos deve ser no oitavo dia. (11-82, 
02/02/1961) 
 


14.2. A Bênção 
Vocês não foram capazes de estabelecer uma união completa com os 
Verdadeiros Pais. Conseqüentemente, a Bênção permite que vocês estabe-
leçam esta união. (A Vontade de Deus e o Mundo - 369) 
 
A Bênção consiste em tornar-se um com Deus. Quando vocês se tornam 
um com Ele obtêm o todo. Vocês recebem tudo o que pertence a Deus, o 
companheiro sujeito. (Tongil Segye, Edição de novembro de 1982)  
 
Que é a ocasião da Bênção? A ocasião da Bênção é a melhor de todas as 
ocasiões. Com quem vocês deviam estabelecer uma relação, na ocasião da 
bênção? Vocês não podem se aperfeiçoar por si próprios, mas são aperfei-
çoados através do amor dos Verdadeiros Pais. Quando uma criança nasce 
do seio de seus pais, quer seja bonita ou feia, ela assemelha-se aos pais. 
Do mesmo modo, na Igreja da Unificação, os membros aprendem o cami-
nho dos verdadeiros pais. Essa é a maior de todas as bênçãos para vocês. 
(35-236, 19/10/1970) 
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Dar a Bênção, significa transferir às pessoas a plena autoridade dos Céus. 
(17-328, 16/04/1967) 
 
A Bênção é a coisa mais preciosa do mundo. Ao mesmo tempo, ela é 
extremamente temerosa. Se uma pessoa pensa em outras pessoas além do 
seu cônjuge, está a violá-lo emocionalmente. (13-67, 17/10/1963) 
 
Bons antepassados, a terra e nação emergirão primeiramente a partir de 
vocês. Conseqüentemente, aqueles que receberam a Bênção, todas as 
vezes que abrirem os olhos de manhã, tem sempre que pensar se preocu-
pando acerca do céu e terra. A Bênção é recebida para que bênçãos sejam 
dadas e partilhadas com outros. Vocês precisam converter a linhagem de 
sangue que foi profanada pela Queda. Sem isso, o pecado original não 
pode ser removido. Sem se remover o pecado original, não podem elevar-
se ao nível de receber a Bênção como verdadeiros filhos. É desse modo 
que o Princípio opera. A cerimônia do vinho sagrado converte a linhagem e 
remove o pecado original criado pela Queda; em outras palavras, é uma 
cerimônia para mudar a carne e o sangue. (35-301, 30/10/1970)  
 
O vinho sagrado contém elementos das coisas da criação, que não podem 
ser acusados por Satanás. Depois de beberem o vinho, e se unirem com 
Verdadeiros Pais, se cometerem quaisquer atos que profanem o corpo, 
serão piores que o próprio Satanás. Ele profanou e violou o nível de aper-
feiçoamento do estágio de crescimento, mas se alguém que recebeu a 
Bênção comete um pecado, profana o corpo substancial de Deus no nível 
de aperfeiçoamento do estágio de aperfeiçoamento, e assim, nunca poderá 
ser perdoado. Este é um pensamento verdadeiramente aterrador. (A Vonta-
de de Deus e o Mundo - 543) 
 
Uma cerimônia de casamento não é mais que o legado de amor. A cerimô-
nia de casamento é a cerimônia de legado que lhes diz que vivam de tal 
modo que possam receber amor dos seus pais, em lugar do amor de Deus, 
do mesmo modo que os seus pais vivem sob o amor de Deus. (Bênção e 
Família Ideal - 296)  
 
Eu tomo responsabilidade completa e eterna pelas pessoas que receberam 
a Bênção, mesmo quando elas passam para o mundo espiritual. Eu as 
governarei e as guiarei. Portanto, pode-se dizer que a Bênção estabelece 
uma relação de afinidade eterna entre mim e aqueles que a recebem. (A 
Vontade de Deus e o Mundo - 533) 
 
Se cometerem erros após receberem a Bênção, com certeza pagarão 
indenização. Isto é algo indubitável. Para isto não há perdão. Assim, a Igreja 
da Unificação é um lugar assustador. É assim que o Princípio opera. (A 
Vontade de Deus e o Mundo - 27) 
 
Eu tornei possível que vocês estabelecessem a condição de indenização 
para receber uma nova Bênção criarem uma nova família, e me dispus a 
tomar responsabilidade pelos seus pesados fardos. Mas se vocês transgre-
direm a lei celestial, mesmo depois de eu ter cumprido a minha responsabi-
lidade, esse pecado será o pecado mais terrível que será transmitido a 
dezenas de gerações de descendentes. (22-211,  04/02/1969) 
 
Qual é a diferença em valor entre uma pessoa que passou pelo curso da 
Bênção, e as muitas pessoas que já foram para o mundo espiritual? Em 
termos do padrão de fé não pode haver comparação. Se vocês abandona-
rem esta graça celestial, Satanás os acusará. O arcanjo tornou-se Satanás 
no padrão de crescimento, mas como vocês, se caírem, caiem no padrão de 
perfeição, Satanás os julgará. (A Vontade de Deus e o Mundo - 59) 
 


14.3. A Cerimônia de Seunghwa 
As pessoas hoje não sabem o que significa morrer. Não é uma ocasião 
lamentável. Devíamos considerá-la como uma transição de um mundo de 
dimensão mais baixa para um mundo de dimensão mais elevada, através 
da ponte de amor. Por isso, A Igreja da Unificação chama à morte, de 
Seunghwa. A morte significa ascender para uma dimensão mais elevada. 
Isto só é possível através do amor. (137-316, 05/01/1986) 
 
Se a humanidade não tivesse caído, a morte seria uma ocasião feliz. Por 
conseguinte, eu ensinei à Igreja da Unificação que não encarasse a morte 
com tristeza. Por este motivo, a morte é chamada Cerimônia de Seunghwa. 
(199-353, 21/02/1990) 


 
Um funeral na Igreja da Unificação é chamado Cerimônia de Seunghwa. O 
espírito da pessoa morta sentirá profunda lamentação ao ver pessoas 
agarradas ao se cadáver chorando. Ele dirá: “A ignorância destas pessoas 
torna-se uma corda que me liga à terra, impedindo-me de seguir o meu 
caminho”. Uma vez que sabemos destas coisas, a Igreja da Unificação 
chama o funoeral de Cerimônia de Seunghwa.  
Seunghwa significa uma ascensão sagrada ao céu. Com o poder do amor 
vocês têm que empurrar a pessoa morta para o mundo espiritual. Não a 
agarrem, mas sim empurrem-na. (199-130, 16/02/1990) 
 
A Cerimônia de Seunghwa começou com Heungjin, não é verdade? Qual é 
o significado de “vitória do amor” no “Dia da Vitória do Amor”? Significa 
vitória sobre a morte. Se a Mãe fosse outro tipo de pessoa estaria contor-
cendo-se de desgosto, chorando e lamentando-se deitada no chão. Contu-
do, ela não pôde derramar uma lágrima. Tivemos que fazer esta cerimônia 
dentro de três dias. Eu tive que proclamar que a morte foi vencida. Deste 
modo é que começou, a Cerimônia de Seunghwa na Igreja da Unificação.  
É uma cerimônia que consiste em ultrapassar a morte e ir para o mundo 
espiritual com alegria. Aqueles que passam pela Cerimônia de Seunghwa 
podem facilmente ultrapassar todos os vales no mundo espiritual. Eviden-
temente que haverá alguns que falharão em conseguir isso e permanecerão 
pelo meio do caminho... É preciso compreender isto. A Cerimônia de Seun-
ghwa começou com Heungjin. (212-96, 02/01/1991) 
 
A ascensão de Heungjin derrubou os muros da morte. É por isso que é 
chamada Cerimônia de Seunghwa. A morte não é causa de desânimo ou 
desespero. Não é uma queda mas sim um salto para um novo mundo. É a 
ascensão para um novo mundo. Por essa razão, os membros da Igreja da 
Unificação não devem ter temor da morte. A morte vem de acordo com a 
ordem natural das coisas. Não nada além de um processo de transferência 
para um mundo melhor. (196-270, 2.1.1990) 
 
Mesmo quando meu filho Heungjin faleceu eu não derramei lágrimas. A 
nossa partida para o mundo espiritual não é uma ocasião triste. Vocês 
deviam erguer a bandeira do céu ao som da trombeta da libertação. Erga a 
bandeira dos céus e siga o toque da trombeta da libertação marchando e 
vencendo todas as batalhas. Erga a bandeira do retorno glorioso ao seu lar 
recebendo os aplausos de toda nação e de toda a humanidade podendo 
retornar esplendorosamente para sua terra natal. Não é uma ocasião triste. 
Na Igreja de Unificação não choramos nesta ocasião. Como chamamos 
esta ocasião? Chamamos de Cerimônia de Seunghwa. (227-260, 
14/02/1992) 
 
Embora a minha sogra tenha morrido, não chamamos a isso um funeral na 
Igreja da Unificação. Chamamos de que? Chamamos de Cerimônia de 
Seunghwa. Significa ascensão. Ela consiste em passar para o estágio de 
atividade no mundo vertical, o mundo infinito, depois de se viver no mundo 
horizontal. No mundo satânico, se vocês choram em voz alta, maus espíri-
tos vêm para vocês, mas estes espíritos não podem participar numa Ceri-
mônia de Seunghwa. (195-160, 15/11/1989) 
 
Chamamos do que os funerais na Igreja da Unificação? O que é a Cerimô-
nia de Seunghwa? Significa ser transformado e subir para um estágio mais 
elevado. Eu não chorei quando a minha sogra morreu. Não chorei porque 
estava ocupado pavimentando o caminho para ela seguir. Em que outro 
lugar pode-se encontrar um genro com maior piedade filial do que este? 
(196-55, 24/12/1989) 
 
Na Igreja da Unificação, depois da morte de uma pessoa, não celebramos 
funerais do modo usual. Em vez deles, fazemos a Cerimônia de Seunghwa. 
Vivemos a nossa vida, sabendo em que direção caminhamos. Onde há um 
lugar assustador neste mundo? Onde pode se encontrar um lugar assusta-
dor neste universo? Deste mundo de pecado e caos podemos entrar na 
posição vertical, dentro da esfera do amor de Deus, pela obtenção da forma 
de um centro autônomo pelo ajuste da relação entre o céu e a terra. Porque 
precisamos entrar na posição vertical? Essa posição não tem sombra. Tudo 
fica completo. Como isto roda, o ambiente inteiro, que está  rodando, torna-
se vertical. Quando uma mulher se une centrada num homem, a esfera da 
felicidade emerge, através do ambiente criado por este homem e esta 
mulher. (198-124, 25/01/1990) 
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Seção 15. A Nossa Atitude Mental para com os Dias 
de Comemorações 


15.1. O Significado das Comemorações 
Vocês deviam ter um coração de ansiar pelos dias de comemorações 
oficiais. Somente desse modo, poderão estabelecer uma tradição de vida 
para os seus descendentes. Os dias sagrados deviam ser passados em 
alegria, partilhando tudo uns com os outros, no meio da alegria do céu. 
Estes dias são baseados na família e são dias para o estabelecimento da lei 
celestial.  
Vocês deviam saber que as comemorações que apareceram neste mundo, 
através da história depois da Queda, não trouxeram alegria a Deus, mas 
deram grande alegria a Satanás. Os dias em que se comemora a indepen-
dência de uma nação ou se celebra um acontecimento internacional, têm 
sido todos celebrados dentro deste domínio da Queda. (92-250, 18/04/1977) 
 
De um ponto de vista baseado no Princípio, o dia de celebração e esperan-
ça que a humanidade mais anseia não é o dia em que vocês nasceram; o 
dia em que se casaram ou o dia em que, como cidadãos que perderam a 
sua nação, a recuperaram, ou o dia da independência da nação. Vocês 
deviam estar cientes disto. Para as pessoas, os mais importantes dias de 
esperança, os dias pelos quais anseiam, são o Dia de Deus e o Dia dos 
Pais. É necessário compreender que, com o estabelecimento destes dias na 
terra, todos os nossos desejos foram cumpridos. Uma vez que o Dia de 
Deus e de Verdadeiros Pais começam, isto conduz, naturalmente, ao Dia 
dos Filhos e Dia de todas as Coisas Criadas. (92-252, 18/04/1977)  
 
Ninguém que vive na terra hoje, pôde ver o Dia de Deus, de Verdadeiros 
Pais, de Verdadeiros Filhos e de Todas as Verdadeiras Coisas Criadas. 
Num ano há 365 dias. Vocês deviam compreender claramente que, entre os 
365 dias, os mais importantes são aqueles que mencionei, que apareceram 
na história providencial. Vocês deviam saber que estes dias são como os 
reis de todos os dias, e o ano da sua emergência, o rei de todos os anos. 
(92-252, 18/04/1977) 
 
Os dias sagrados e as datas comemorativas que celebramos na Igreja da 
Unificação são dias providenciais de vitória, obtida depois de lutas sangren-
tas contra o mundo satânico. Como são dias que comemoram uma vitória 
absoluta, vocês deviam comemorá-los com um coração grato para com 
Deus e Verdadeiros Pais. 
  
 


15.2. O Traje Sagrado Adequado para Cerimônias  
Eu irei para a posição mais elevada do trono celestial, mas vocês não 
poderão vir comigo. Visto que vocês receberam a coisa preciosa chamada 
Bênção, a porta está aberta para vocês, mas não podem ir porque não têm 
o traje de cerimônias apropriado. Embora tenham sido convidados para uma 
festa, não podem ir, a não ser que tenham o vestuário apropriado, não é 
verdade? Se foram convidados para ser o acompanhante do noivo no dia do 
seu casamento, podem ir vestidos como se tivessem acabado de trabalhar 
na roça? Têm que se vestir apropriadamente, antes de ir. Só então estarão 
qualificados para receber as boas vindas nesse ambiente. Senão, serão 
expulsos. As pessoas lhes dirão: “Saia daqui, seu patife”. Aqui não é um 
lugar onde qualquer um pode vir. Não podem simplesmente vir, sem ne-
nhuma preparação. Têm que vir vestidos com trajes sagrados. (212-226, 
06/01/1991) 
 
Uma oferta representa a vida e crença da pessoa. Quando vocês compram 
as coisas para a oferta não regateiem o preço, mas paguem um pouco mais. 
Deviam fazer o mesmo quando compram o tecido para o traje sagrado. (37-
279, 30/12/1970) 
 





