FAMÍLIA VERDADEIRA
PORTAL PARA O CÉU
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PREFÁCIO
Cidadãos que adoram a paz da aldeia global!
Apresentado neste livro está uma parte das mensagens especiais históricas e providenciais do
Céu. Estas são as mensagens do Céu que o Rev. Moon, que recebeu o chamado do Céu na precoce
idade de 16 anos e se lançou no caminho da salvação da humanidade, declarou e ensinou diante de
toda a humanidade do mundo em seus 90 anos de vida.
Os ensinamentos do Rev. Moon já foram publicados em mais de 1000 livros de discursos. Este
livro contém o terceiro, quarto e quinto capítulos do “Cheon Seong Gyeong”, o qual é um dos livros
de discursos.
Obtido dos muitos ensinamentos fornecidos pelo Rev. Moon nas últimas décadas, os conteúdos
deste livreto resumem o amor como criado originalmente, isto é, o amor entre um homem
verdadeiro e uma mulher verdadeira centrados no amor verdadeiro, o padrão da família verdadeira,
o valor da vida verdadeira e assim por diante. É uma coletânea das palavras dadas desde a década
de 1950 durante décadas até agora, sob o mesmo assunto definido, e assim é um pouco repetido, e o
leitor poderia sentir que as mesmas palavras são repetidas continuamente.
Entretanto, se o leitor estiver profundamente concentrado na essência das palavras dadas em
cada uma das ocasiões enquanto está lendo, ele poderia ser capaz de compreender que estas são as
palavras de profunda verdade, e que até mesmo cada uma das palavras apresenta um significado
profundo e oculto. Isto é porque estas não são as palavras ensinadas a partir dos pensamentos na
cabeça de um ser humano, mas a verdade do Céu declarada através da boca do Rev. Moon. Isto
pode ser comparado ao fato que, embora ocorra a primavera todos os anos, não há duas primaveras
que sejam idênticas.
Espero que você não desconsidere a grande graça do Rev. Moon, ao permitir que este livreto
fosse publicado especialmente para iluminar o futuro aparentemente escuro da humanidade. Ele
recebeu o selo celeste como os Verdadeiros Pais da humanidade, e está concedendo este livro como
um presente para a humanidade com um amor paternal. Eu também espero que os leitores possam
ler este livreto até sua conclusão, e permitam que ele seja um indicador para o futuro de suas vidas.
Aqueles que desejam aprender mais podem também adquirir e estudar o “Pyeong Hwa Shin
Gyeong”, o “Cheon Seong Gyeong” e “O Livro de Discursos do Rev. Sun Myung Moon” para ser
iluminado por uma verdade ainda maior.
Que a graça do Céu possa estar com você, com sua família e sua nação.
Editor
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Capítulo Um
A FAMÍLIA É O MODELO PARA O REINO DO CÉU
Seção 1. A Família é o Modelo Central para todos os Seres
Quando se coloca no mundo do espaço, você necessita de acima e abaixo, esquerda e direita, e
frente e atrás. Somente então se encontra em sua posição estável. Sua forma variará dependendo da
posição na qual você se coloca: acima e abaixo, esquerda e direita, frente e atrás. Quando lidar com
assuntos que se referem aos relacionamentos de acima e abaixo, esquerda e direita, frente e atrás, e
também problemas na família, nação e mundo, há somente uma solução. Tal como deve haver
acima e abaixo, esquerda e direita, e frente e atrás com o indivíduo no centro, também deve haver
pais e filhos, esposo e esposa, e irmãos e irmãs.
O mesmo se aplica a uma nação. Com o líder da nação no centro, todas as famílias devem
abraçar as civilizações de leste e oeste, e as civilizações de norte e sul, e todos os povos do mundo
como seus irmãos e irmãs, e estabelecer com certeza uma família modelo. Este modelo é o mesmo
para todos. Vocês mesmos são o centro desse modelo. Este modelo representa um princípio que
exige que a partir de você deve vir sua família, a qual então se expande para a nação, mundo, céu e
terra, e todos os caminhos até Deus. Você não somente quer ser o centro do universo, você pode ser
o centro. Se você pensa sobre o céu como os pais, então a terra representa os filhos. Quando
consideramos leste e oeste, o leste simboliza o homem e o oeste simboliza a mulher. Assim, depois
do matrimônio, a mulher vai para o lugar onde o esposo está, onde quer que possa ser. Isto é
semelhante ao oeste refletindo a luz do sol que brilha a partir do leste.
É o mesmo com os relacionamentos de irmãos e irmãs. Quando o irmão mais velho desempenha
uma tarefa, os irmãos e irmãs mais jovens cooperarão. Portanto, cada pessoa deve estar em um
relacionamento pai e filho, um relacionamento conjugal e um relacionamento fraternal. Em outras
palavras, estes três relacionamentos devem se encontrar em um único ponto. O ponto central é
único. Os centros para acima e abaixo, esquerda e direita, e frente e atrás não deveriam ser
diferentes. Se os centros são diferentes, todos os relacionamentos de acima e abaixo, esquerda e
direita, e frente e atrás estarão desequilibrados. Assim, acima e abaixo, esquerda e direita, frente e
atrás, e o ponto central comum somam o número sete. Formar o número sete desta forma significa
ser uma família que está unida no amor verdadeiro com Deus no centro, e onde todas estas coisas
formam uma esfera completa que traz harmonia e unificação. Frequentemente dizemos que sete é
um número de sorte. Por isso, quando ouvimos isto sobre o número sete, parece algo para se
acreditar.
Sendo que o amor verdadeiro nunca muda, este núcleo central girará para sempre sem mudar,
realizando o ideal da família verdadeira. E também, sendo que todas as coisas estão conectadas ao
núcleo, então cada posição, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete a partir deste núcleo central são
de valor igual. Se o avô e seus filhos e filhas querem algo e os netos não estão contra isto, então
todas as três gerações irão querer isto. O avô e a avó, esposo e esposa, e filhos e filhas seguirão o
centro. Em termos de amor, dizemos que o relacionamento pai e filho é único, que o relacionamento
conjugal é único, e que o relacionamento entre irmãos é único. Eles são um único corpo. Ao redor
do que estes relacionamentos estão girando? Eles estão girando ao redor do amor verdadeiro de
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Deus, que é o centro do amor. Baseados no amor verdadeiro, os pais e filhos, esposo e esposa e
irmãos e irmãs, todos eles se tornam uma unidade. Desta forma o valor de todas as coisas se torna
igual. (299-114, 1999.2.7)
Seção 2. A Família é o Manual de Amor através do qual Podemos
Conectar com o Amor Universal
O que é o Universo? Todas as coisas no mundo criado estão desenhadas como um tipo de
treinamento para ajudar os amados filhos e filhas de Deus a descobrirem o ideal de amor. Este é o
motivo pelo qual todas as coisas existem em relacionamentos recíprocos. Os minerais estão
baseados no relacionamento recíproco de parceiros sujeito e objeto, e assim são os átomos. Prótons
e elétrons também existem baseados no relacionamento recíproco de parceiros sujeito e objeto. Sem
reciprocidade, eles não podem continuar a existir. Sem ação dar e receber eles não podem existir
eternamente. Portanto, o universo é um mundo criado de tal forma que seu centro pode somente ser
alcançado através dos seres humanos. (137-59, 1985.12.18)
O que eu disse sobre o universo? Ele é uma expansão da família. Se você olhar para uma família
que tenha realizado completamente o ideal de amor familiar, ela terá acima, o meio e abaixo (pais,
esposo e esposa, e filhos), esquerda e direita, e frente e atrás. Este é o princípio. Assim, quando
falamos sobre acima e abaixo, queremos dizer os pais e filhos, quando falamos sobre esquerda e
direita queremos dizer o esposo e esposa, e quando falamos sobre frente e atrás, queremos dizer
irmãos e irmãs. Através do que eles se tornam uma unidade? Isto não ocorre através de poder,
conhecimento ou dinheiro. Então o que traz esta unidade? É o amor verdadeiro. Esta é uma verdade
absoluta. Do contrário, a esfera não pode ser formada. Então o que é o acima, o meio e o abaixo em
nossa família? Eles são o manual do amor. Eles são o manual do amor através do qual podemos
encontrar o amor universal. Vá para a sociedade e coloque isto em prática.
Como deveríamos amar? Jesus disse: “Ame a seu próximo como a si mesmo.” Como deveríamos
seguir este ensinamento? Não temos certeza. Quando sair para o mundo e encontrar um avô, trate-o
como seu próprio avô. Tratem as pessoas como suas próprias mães, como seus próprios pais ou
como seus próprios filhos. Quando saírem para o mundo, todos vocês deveriam viver assim. As
pessoas dos tipos acima, meio e abaixo, frente e atrás, esquerda e direita estão todas exibidas no
salão de exposição do mundo. Vocês deveriam saber que o mundo é uma exposição de pessoas. Se
você pode amar todas as pessoas com esse amor, Deus habitará no meio desse amor. (128-22, 1983.5.29)
O que é o Reino do Céu? É o lugar no qual você ama as pessoas do mundo como sua própria
família, e as pessoas que fazem isto é o povo do Reino do Céu. Seu avô e sua avó, sua mãe e seu pai,
sua esposa, seus irmãos e irmãs, e seus filhos – o que são estas quatro gerações? Elas são o manual
através do qual você pode experimentar profundamente o amor, o amor verdadeiro do universo,
como pessoas do Reino do Céu. A família é a base, um tipo de manual que ensina para você este
amor. (12996, 1983.10.1)
Não podemos viver sem aprender o amor do universo. Deus preparou as coisas como um manual
ou escritura contendo promessas que dizem abertamente: “Ame sua avó e seu avô. Sua avó e seu
avô na terra são enviados como representantes das avós e dos avôs no mundo espiritual. Portanto, se
você os ama, eu entendo isto como se você tivesse amado todas as avós e avôs.”
A seguir Deus diz: “Sendo que sua mãe e seu pai representam os incontáveis pais e mães do
mundo, como um manual e modelo de amor, se você os ama ao extremo, eu tomarei isto como uma
condição de você ter amado todas as mães e pais. Além disso, se você como um homem,
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representando todos os homens, ama uma mulher que representa todas as mulheres, isto seria uma
condição de ter amado todas as mulheres.” A seguir Ele diz: “Eu tomarei seu amor por seus filhos e
filhas como se você tivesse amado todos os filhos e filhas.” Portanto, a família é o centro de
treinamento para receber esse tipo de treinamento.
Este é um processo de treinamento para amar o mundo de acordo com as escrituras. Podemos
perguntar aos treinandos se agora eles sairão para o mundo e amarão as avós e avôs do mundo no
lugar de suas próprias avós e avôs, e se eles disserem “sim”, isto salvará o mundo. (130-273, 1984.2.5)
Seção 3. Uma Base de Treinamento de Amor para Entrar no Reino do
Céu
A vontade de Deus é realizar o reino de amor. Se a vontade de Deus é desenvolver e globalizar o
mundo ideal de amor, a família é a base experimental onde obtemos créditos, todos os passos desde
o certificado da escola elementar até a graduação de bacharel e PhD. A família se expande até o
mundo. Se olhar cuidadosamente para o mundo, você verá que ele é um mundo onde vivem avós e
avôs, um mundo onde vivem adultos como seus tios e tias, um mundo onde vivem pessoas como
seus irmãos mais velhos e irmãs mais velhas, um mundo onde vivem jovens, e um mundo onde
vivem crianças. Assim, estes lugares onde vivem pessoas idosas, de meia idade, jovens e crianças
são expansões ampliadas da família. (147-281, 1986.10.1)
A família é a menor unidade dentro do centro de treinamento, e é também um manual para entrar
no Reino do Céu. Nela existem todos os níveis: o nível dos avôs, o nível dos pais, o nível do casal e
o nível dos irmãos. Estes níveis se expandem para grupos ampliados de avós e avôs, mães e pais,
seus próprios semelhantes, e seus filhos e filhas, e todos eles juntos formam a humanidade.
Somente famílias que podem amar todos os seres humanos como seus próprios cônjuges e como
seus próprios pais, e servem a eles como seus próprios filhos e filhas, podem herdar o Reino do Céu.
Isto é surpreendente. O direito de herdar todo o poder e autoridade de céu e terra criados por Deus
reside aqui. (143-285, 1986.3.20)
A família é um manual de amor através do qual, no momento da morte você recebe o direito de
ser registrado no Palácio da Paz e no Reino do Céu. A família é uma base de treinamento de amor.
A extensão desta família é o mundo. O mundo é feito de pequenos mundos: há um mundo dos avôs,
um mundo das avós, um mundo de pais e mães, há mundos de esposos e esposas e mundos de filhos
e filhas. Quando estes mundos se combinam, temos o mundo inteiro. Assim, se você ama as pessoas
do mundo inteiro como ama sua família, e ama Deus através da família, isto criará uma rota direta
para o Reino do Céu. Por isso, o primeiro mandamento é, “Você deve amar o Senhor seu Deus com
todo o seu coração, com toda a sua alma, e com toda a sua mente.” E o segundo mandamento é,
“Você deve amar seu próximo como a si mesmo.” Se você ama Deus e ama a humanidade, todas as
coisas serão cumpridas. Se você não pode fazer isto, seu treinamento espiritual terá sido em vão.
Não importa quão grande possa ser a disciplina espiritual de uma religião, se não souber como amar
Deus, a humanidade e o universo inteiro, ela falhará no teste.
Na família você deveria experimentar profundamente o amor passando pelo curso oficial do
centro de treinamento, que é uma encapsulação do universo inteiro, e então expandir isto e amar o
mundo. Você teria herdado isto de sua família, sua base de treinamento, onde você cresceu com sua
mãe e seu pai. Portanto, se você ama seus pais mais do que sua esposa, ama seus filhos e filhas mais
do que sua esposa, ama a humanidade mais do que sua esposa, e ama a Deus mais do que sua
esposa, todas as coisas serão cumpridas. Isto não significa que você deve abandonar sua esposa. Se
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você ama desta forma, todos os recipientes desse amor irão amar sua esposa também. Há um lugar
mais glorioso do que este? Se você quer amar sua esposa, siga este caminho. (143-285, 1986.3.20)
Seção 4. A Família é um Modelo para o Reino Celeste
Que tipo de fortuna uma pessoa na posição de filho deveria receber? Ela deveria herdar a fortuna
dos avôs e dos pais. Porque uma pessoa precisa dos avôs? Precisamos dos avôs porque eles
representam a história viva do passado. Os pais representam o presente e os filhos simbolizam o
futuro. Os filhos contêm o leste e o oeste e também norte e sul. Eles também são o centro do todo.
O centro dos avôs, o centro dos pais, o centro dos filhos e o centro de Deus – todos estes estão
alicerçados no amor verdadeiro.
Assim, amar seus avôs e respeitá-los tem por objetivo aprender e herdar todo o passado. Você
aprende o presente a partir de seu pai, e ao amar os filhos você aprende sobre o futuro. O que você
herda através de seu avô e sua avó, de sua mãe e seu pai? Você herda amor verdadeiro.
“Embora seu avô e sua avó sejam velhos, eles estão unidos em amor verdadeiro e assim sua mãe
e seu pai estão unidos. Por isso você deve ser como eles e herdar o futuro.” Absolutamente não
podemos herdar o futuro sem nos tornarmos uma família verdadeira. Quando observamos estas três
gerações, é como observar o universo. O amor do universo reside na família verdadeira que
representa o presente e o futuro.
Quando observamos o mundo animal, animais machos e fêmeas amam um ao outro, e este é um
manual a partir do qual aprendemos sobre o amor do universo. Sem uma avó e um avô nos sentimos
instáveis. Somente quando os dois estão juntos, podemos nos mover direto para o Reino do Céu.
Somente quando os avôs, mãe e pai, e filhos, estão todos juntos sem exceção, eles podem ir para o
Reino do Céu.
Somente aqueles que amaram os verdadeiros avôs, os verdadeiros pais, os verdadeiros filhos, a
verdadeira família, a verdadeira nação e o verdadeiro universo, podem entrar no Reino do Céu. O
modelo e o manual para o Reino do Céu é a família. (162-140, 1987.4.5)
A família é um tipo de material educacional que nos ensina como estabelecer o Reino do Céu.
Isto vem do Céu. Onde quer que vá, se alguém encontra uma pessoa da idade de seu avô e ama esta
pessoa como se fosse seu próprio avô, ele irá para o Reino do Céu. A pessoa que pode amar quem
quer que ela encontre com a idade de seus pais, e ama estas pessoas como se elas fossem seus pais,
será capaz de viajar livremente através de todas as nações. Ela não terá fronteiras nem mesmo
quando for para o mundo espiritual. Se ela pensa sobre os jovens de todas as nações como seus
próprios filhos e filhas, será capaz de viajar livremente dentro do Reino do Céu, embora possa haver
doze portões e direções perolados.
Portanto, a família é um manual que nos demonstra como criar uma conexão com o Reino do
Céu. Quando aplica isto para a nação, você se tornará um patriota, quando aplicar isto para o mundo,
você será um santo, e quando praticar isto no céu e terra, você se tornará filho ou filha de Deus, isto
é, Seus filhos e filhas divinos. As pessoas possuem esse desejo. (137-77, 1985.12.18)
Você deve ser capaz de abraçar os filhos e filhas de todas as raças como também seus netos e
netas. Desta forma, você deve se colocar na posição para se tornar o soberano da família que, como
verdadeiros pais, amam as pessoas do mundo com amor verdadeiro. Ao se colocar na posição para
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representar a família que pratica amor verdadeiro e está conectada aos pais originais através do
amor de Deus, você pode finalmente entrar no Reino do Céu. (176-209, 1988.5.9)
Seção 5. A Família Reúne o Amor de Três Gerações
A família abrange a história, o presente e o futuro. Assim, o ponto definitivo que Deus tem
buscado por seis mil anos é a família – a família interconectada e unida em amor. Todas as coisas
que existem estão sob o domínio do amor verdadeiro. Não podemos cortar nosso relacionamento
com esta fonte absoluta de amor. O estabelecimento dessa família era a missão original que Deus
deu para Adão e Eva no momento da criação. Deus não queria que eles acabassem meramente como
um homem, Adão, e uma mulher, Eva, mas ao invés Ele sonhou com uma nova família que seria
formada através da união deles. Este é o primeiro ponto de início na direção de estabelecer homens
e mulheres. Assim, para ser capaz de entrar no Reino do Céu com certeza, você deve encontrar uma
família verdadeira e dentro da realidade dessa família neste mundo, entrar e viver em um lugar onde
você possa se sentir satisfeito no amor de Deus. Somente então você pode ir além deste mundo
também. (30-85, 1970.3.17)
A fim de formar a realidade familiar de amor, você deve ser incondicional. Os pais representam
o passado, o esposo e a esposa representam o presente, e os filhos representam o futuro. Amar ao
parceiro durante seu tempo de vida é o equivalente a Deus amar o mundo. Este é um lugar onde na
unidade de pais, um casal, e os filhos, oferecem o amor deles como um exemplo representando céu
e terra, e diz para seus descendentes seguirem eles. A pátria original do coração, o lugar onde
afeição celeste é sentida, será lembrada no céu e terra. (30-78, 1970.3.17)
O que Deus tem procurado até agora? Ele não tem procurado por um parceiro sujeito, ao invés
Ele tem procurado por um parceiro objeto ideal. Ele tem procurado por aqueles que se assemelham
a Deus e possuem os aspectos internos e externos do mundo que Ele criou. Qual é o ponto de início
que conduz para esse resultado? Este ponto é a família. Não há nada que possa representar o
universo melhor do que a família. Ser uma unidade com os pais é para o passado e o presente se
encontrarem. Aqui, você pode amar o passado amando seus pais, amar o presente amando seu
parceiro, e amar o futuro amando seus filhos. Portanto, você pode experimentar profundamente o
amor de três gerações. O lugar onde estes três tipos de amor estão concentrados é a família. (30-80,
1970.3.17)

Então onde começa a vida no Reino do Céu? É na família. Isto não se processa em qualquer
outro lugar. O Reino do Céu é apenas uma expansão tridimensional da família, e não é algo que vai
além da realidade da família. Portanto, quando você abraça seu esposo e esposa, você deveria
pensar que esta é a união de todos os homens e mulheres do mundo. O lugar onde você pode criar a
condição de ter amado a humanidade não é outro além da família. Você deve viver sua vida desta
maneira. Amar seus pais é conectar a história com o presente e pavimentar a estrada para Deus vir
até você. Portanto, você deve amar seus pais. Amar seus pais é conectar os seres humanos da
história consigo mesmo como um habitante do presente, isto é, unir o presente e o passado. Além
disso, amar seus filhos centrando em si mesmo é conectar o presente com o futuro. E a filosofia que
pratica e canta os louvores desse amor por milhares e dezenas de milhares de anos é o pensamento
da Unificação. (30-82, 1970.3.17)
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Seção 6. A Família é a Base de Treinamento do Coração
Não podemos viver separados do coração. Mesmo se você fosse o presidente de um país ou
possuísse autoridade global, não seria capaz de viver, se não tivesse como expressar seu coração de
alegria. Você não seria capaz de sentir a mais profunda satisfação das pessoas que estão sob seu
comando, seus auxiliares ou as pessoas que seguem você. Você deve sentir isto em sua família.
Você deve ser capaz de retornar para casa e sentir alegria através de sua esposa e filhos. Dessa
forma você deve ter orgulho desta alegria diante dos outros. Esta alegria é uma alegria primária; não
uma alegria secundária. É o mesmo com Deus. Mesmo se Ele fosse restaurar o mundo inteiro, sem
uma família Ele não sentiria alegria. Assim, precisamos de nossas famílias. (25-85, 1969.9.30)
Esse é o motivo pelo qual as escolas educam as pessoas sobre a necessidade da nação educar a
elite qualificada, as pessoas talentosas, para servirem a nação. Elas são locais de treinamento e
experimentação. Treinamento não é a vida real, mas um estágio de preparação. Você não deve fazer
as preparações erradas. O que é a família? Ela é uma base de treinamento para o coração. Ela é um
lugar onde você treina seu coração para amar. Este é o motivo pelo qual vocês devem viver
afetuosamente como irmãos e irmãs na escola, e também viver afetuosamente como irmãos e irmãs
na nação. Educação paternal é necessária na escola, na sociedade e também na nação. Os pais
devem passar todas as coisas na realidade do coração para seus filhos. Eles devem criar um
fundamento de coração para seus filhos ensinando-os a seguir os passos de seus pais em viver de
certas maneiras na família, na sociedade, e na nação. (180-130, 1988.8.22)
Quando observamos uma família, ela não é necessariamente boa apenas porque tem uma boa
casa e um bom ambiente. Reciprocamente, não importa quão ruim possa ser o ambiente de uma
família ou quão pobre possa ser sua casa, se ela oferece sua paz e você é capaz de conectar todas as
coisas em sua vida a ela, então esta é uma boa família. Ela tem um fundamento de coração sobre o
qual os pais e os filhos vivem para o benefício uns dos outros. Esta é a pátria original para nossas
memórias e a fonte de motivação para toda a vida. Portanto, ela se torna a base para determinar
nossa felicidade na vida. (29-16, 1970.2.15)
Seção 7. A Família é Nossa Terra Natal Original Eterna
Família, a família é um lugar bom. Porque ela é boa? Ela é um lugar bom porque minha mãe e
meu pai estão lá. Ela é um lugar bom porque minha irmã mais velha e meu irmão mais velho estão
lá. Ela é um lugar bom porque meu irmão mais jovem e minha irmã mais jovem estão lá, e ela é um
lugar bom porque meus familiares estão lá. Assim, os seres humanos sentem saudade de sua terra
natal original, isto é, de seu local de nascimento. Eles sentem mais profundamente sobre sua terra
natal do que sobre sua nação. Que lugar você mais deseja estar, embora goste da Coréia, embora
queira viver na Coréia, e mesmo enquanto esteja vivendo na Coréia? É sua terra natal. Este é um
lugar no qual seu coração é elevado em quatro direções e em três dimensões. O que é esse coração?
Este é um lugar ao qual você está ligado pelo amor. Para cima, sua mãe e seu pai estão ligados a
você; para a esquerda e direita, o laço entre esposo e esposa está ligado a você; para baixo, seus
filhos, filhas e familiares estão ligados a você bem amarrados com três dimensões de amor. Este é o
coração da terra natal original.
As pessoas não podem fazer outra coisa a não ser desejar por sua terra natal original porque,
baseadas no amor verdadeiro, elas enxergam este ponto de início de felicidade como o melhor.
Então, que tipo de lugar você acha que é a terra natal de Deus? Qual você acha que é a terra natal
original de Deus neste planeta Terra? Deveríamos pensar sobre estas questões. Se Deus é o Deus de
amor, Ele deve seguramente ter preparado um ponto de início para viver nesta terra, e a questão é
8

onde fica este ponto de início. Para saber isto, devemos compreender como Deus preparou esse
ponto de início. Que tipo de lugar pode se tornar o ponto de início da terra natal original onde a
família de Deus pode ser criada? Este não é nenhum outro lugar além daquele onde reside um filho
que compreende Deus como seu verdadeiro pai. Em outras palavras, este é um lugar onde existe o
filho, o filho unigênito que pode monopolizar o amor de Deus. Este também é um lugar onde essa
filha reside. Este é um lugar onde esse filho e essa filha se casam e formam uma família completa.
(23151, 1969.5.18)

Então quem deve estar na terra natal original? Aqueles que você deseja que estejam lá. Seus pais
devem estar lá, e seus irmãos e irmãs devem estar lá. E aqueles que você deseja encontrar devem
estar lá. Quando encontrar e viver com eles, você não deve ficar cansado mesmo se viver com eles
pela eternidade, e nem mesmo por um momento. Você deve ir e encontrar esse lugar. Este é o Reino
do Céu que as religiões atualmente buscam. (23-80, 1969.5.11)
Atualmente, a razão pela qual desejamos a nossa terra natal original é que nessa terra natal há
pais, irmãos e irmãs, familiares, que estão mais próximos a nós do que qualquer outra pessoa. Eles
sempre nos guiam; eles sempre nos recepcionam bem, como faziam no passado sempre que os
visitávamos, e eles simpatizam conosco, nos consolam e nos recebem com alegria quando estamos
tendo dificuldades. Sem este acolhimento, mesmo se você desejou muito sua terra natal original e
retornou para lá, seu coração de desesperada expectativa desapareceria, e você voltaria de lá com
sentimentos de profundo arrependimento. Você deve saber isto. Na terra natal original deve haver
pessoas que acolherão você. (23-80, 1969.5.11)
Seção 8. A Família é o Padrão Final para Completar a Ideologia
centrada no Cosmos
Todas as coisas se dividem em muitas a partir de uma única, a qual certamente emerge para um
todo mais ampliado. Em outras palavras, uma unidade se divide em muitas, e então se une
novamente em uma unidade. A partir daqui ela se divide novamente e se torna algo ainda maior, e
este processo é repetido. Famílias existem dentro deste maior objeto criado. Todas as famílias
possuem a mesma forma. A família é o lugar onde o relacionamento de esposo e esposa é
estabelecido, e o lugar que une o esposo e a esposa. A tribo é um lugar que une famílias, e a raça é
um lugar que une clãs. Raças se combinam para formar uma única nação. Entretanto, são as
famílias que desempenham o papel central.
Quando a família é expandida, ela se torna o mundo horizontal. Este é o motivo pelo qual
nenhuma sociedade pode ser administrada sem a família. Se as famílias não podem ser restauradas,
o mundo não pode ser restaurado. A seguir, devemos realizar o ideal centrado no cosmos através
destas famílias. A palavra cosmos combina céu e terra. Céu e terra são como a mente e o corpo de
uma pessoa. A mente e corpo devem se tornar uma unidade. Tal como um parceiro sujeito necessita
de um parceiro objeto, um homem necessita de uma mulher. A união de um homem e uma mulher
conduz para uma família. A base de amor de Deus não será alcançada sem operar através desta
família. (26-189, 1969.10.25)
A ideologia centrada no cosmos é uma filosofia que une a mente e o corpo formando uma família
como o corpo principal de amor, e conecta essa ideia ao mundo espiritual e o mundo físico. O
caracter ju ( ) de cheon ju (cosmos) significa um lar. Este é o motivo pelo qual estamos utilizando
a expressão ideologia centrada no cosmos. Cosmos combina o mundo espiritual e o mundo físico.
Que relacionamento isto tem conosco? Necessitamos de uma família. Se você falha em ser alguém
em sua família, você não tem nada a fazer com esta ideologia centrada nos cosmos. A família serve
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como o padrão final para completar a ideologia centrada no cosmos. Aqueles que não podem cantar
canções de paz e cantar louvores para a felicidade aqui, se tornarão pessoas miseráveis aqui nesta
terra ou no mundo espiritual. (26-189, 1969.10.25)
A partir de onde o Reino do Céu é realizado? Ele é realizado a partir de nossas famílias. Então
que tipo de ideologia temos? Temos uma ideologia centrada no cosmos. A expressão “cosmos-ismo
(ideologia centrada nos cosmos) contém cheon significando céu e ju significando lar; assim isto
significa a ideologia do lar do céu. Somente então o significado do cosmos (cheon ju) se torna claro.
Os sessenta e seis livros da Bíblia estão cheios com palavras que desejam uma família ideal. Além
disso, o que é que todos os homens desejam? É ter uma esposa ideal. E também o maior desejo de
uma mulher é encontrar um esposo ideal. Não importa quão orgulhosa e famosa uma mulher que
possui um doutorado possa ser diante do mundo, o desejo dela é encontrar um homem ideal, um
homem ideal que ela possa amar e com quem ela possa ter seus amados filhos e filhas. Esta é a raiz
da felicidade. O ideal da Igreja de Unificação não repousa em qualquer outro lugar. O início é a
família e a conclusão é a família. (26-102, 1969.10.18)
Que tipo de ideologia é a ideologia centrada no cosmos? Esta é a ideologia centrada nos
verdadeiros pais. Afinal de contas, estas são as ideologias que exaltam os pais. Esta é a ideologia de
nosso lar, a ideologia de nossa nação, e a ideologia de nosso próprio indivíduo. Se os seres humanos
não tivessem caído, qual ideologia regeria o mundo? Esta teria sido a ideologia centrada em Adão.
Esta ideologia não é nenhuma outra a não ser a forma dos verdadeiros pais. Esta é a ideologia da
mãe e do pai. Não pode haver uma ideologia mais elevada do que esta. Assim a Igreja de
Unificação deve ligar assuntos do coração com a ideologia celeste através do caminho dos
verdadeiros pais dentro da fronteira da família ideal original. Enquanto permanecerem as famílias
que tiverem internalizado essa ideologia, a Igreja de Unificação não perecerá. (26-201, 1969.10.25)
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Capítulo Dois
NOSSO CURSO DE VIDA CENTRADO NO AMOR
Seção 1. Porque os Seres Humanos Nascem?
Se perguntamos para nós mesmos “a vida vem primeiro, ou o amor vem primeiro?” podemos
reivindicar cada um deles como sendo o primeiro. Mas qual você realmente acha que vem primeiro?
É o amor que vem primeiro. Relacionando isto ao núcleo do universo, a fim de algo ter valor, deve
haver um fluxo original de amor. (143-277, 1986.3.20)
Quando examinamos a partir de onde vem a vida, devemos fazer a pergunta sobre qual vem
primeiro, vida ou amor. Até agora não temos sido capazes de discernir isto claramente. Amor vem
primeiro, então vem a vida. Porque o que vem em segundo deve se render humildemente ao que
vem primeiro, é natural que ofereçamos nossas vidas para o benefício do amor. Esta é a forma como
as coisas são. Isto então fornece uma resposta sobre o verdadeiro curso para nossa vida. Sendo que
nossa vida nasce no amor, a conclusão é que devemos trilhar o caminho do amor e morrer pelo
amor.
O propósito da vida humana é encontrar o amor que o macrocosmo, não o microcosmo, é capaz
de recepcionar. É nascer, amar e morrer no meio do maior amor universal que Deus, a criação,
nossos pais, e o mundo angélico reconheçam. Assim é como eu vejo isso. (83-164, 1976.2.8)
Os seres humanos não nascem baseados em suas próprias escolhas. Então, eles nascem devido
aos desejos de seus pais? Não. Eles nascem devido ao desejo de Deus. Eles nascem através do amor
de seus pais, o qual representa o amor de Deus. A pessoa que nasce como uma nova vida através do
amor paternal, representando o amor de Deus, sou eu.
Amor tem o poder para criar tudo. Aquele que nasce como o centro de todo o universo
recebendo todo o amor do universo é ninguém mais além de mim. O mais elevado propósito da vida
é nascer através do amor, crescer no amor, viver pelo amor, e deixar amor para trás. A coisa mais
valiosa a fazer é cumprir, na família, as regras do amor que repousam no centro do universo. (Família
Abençoada – 1063, 1978.9.21)

Você deve compreender porque os seres humanos nascem. Eles não nascem para o benefício do
conhecimento ou do poder político. Eles nascem por causa do amor e a partir do amor. Então o que
faz o amor tão grande? É o fato que o amor é a fonte original da vida. Você nasce em meio ao amor
de seus pais.
Você não nasce do desejo de seus pais por conhecimento ou dinheiro. Sendo que você nasce
assim no amor, você deve ostentar os frutos do amor. Este é o motivo pelo qual você necessita de
filhos. Um esposo e uma esposa se tornam completos quando eles se tornam uma unidade e têm
filhos e filhas como seus parceiros objetos. (Família Abençoada – 1062)
Os seres humanos não podem existir apartados do amor. Portanto, podemos dizer que “eu” vivo
no fundamento do amor. Todas as coisas também se originam no amor de Deus. A existência de
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todas as coisas começou no fundamento de amor, por isso é inegável que os seres humanos, como o
centro do universo criado, devam também ter começado no amor. (Família Abençoada – 1062)
Sendo que os seres humanos começam no amor e amadurecem através do amor, eles não podem
viver separados do padrão do amor. (Família Abençoada – 1062, 1986.8.20)
Seção 2. Vida em Sua Forma Original
O que você acha que é a causa da existência humana? A causa da existência humana é amor.
Então onde você acha que repousa o propósito da existência humana? O propósito da existência
humana repousa na conclusão do ideal de amor. Os seres humanos vieram a existir através do amor,
e assim seu propósito é aperfeiçoar o amor pela formação de um fundamento de amor e expandir e
conectar a ele.
Em outras palavras, sendo que o início é amor, o propósito deve ser alcançado através do amor
também. Por isto, um homem e uma mulher em parceria devem se tornar uma unidade em amor e
conectar frente e atrás, esquerda e direita, e acima e abaixo. (Família Abençoada – 1062, 1986.1.3)
Não importa quão firmemente temos determinado a nos tornar um ser absoluto, e estabelecer um
propósito absoluto, isto será inútil a menos que sejamos felizes. Nossa vida diária deve ser feliz.
Vivemos para o benefício do propósito. Quando tivermos alcançado o propósito, algo novo
existirá que é ainda maior do que a própria existência. O que é isto? O que é mais precioso para um
homem e uma mulher? É amor. Amor é o elemento chave necessário para experimentar felicidade.
Não importa quão elevado possa ser o propósito de uma pessoa, se falhar em estabelecer um amor
que pode assumir domínio sobre seu propósito, esta pessoa terá que perseguir um novo propósito.
Propósito não pode se colocar acima do amor. (29-130, 1970.2.26)
Para que você está vivendo? Haverá alguns que dirão que vivem para comer, e haverá alguns que
dirão que vivem para trabalhar ou que vivem sem um propósito. Para que vivem os seres humanos?
Se você diz que vive para o benefício do amor, quão grandiosa é esta resposta! Os seres humanos
nascem como o fruto do amor, vivem no amor, e retornam para o seio de Deus de amor eterno. Esta
é a vida original da criação. (Família Abençoada – 1064, 1982.4.26)
Uma pessoa nasce e cresce no amor. A seguir, ele deixa o amor de seus pais, e encontra e se
conecta ao amor de um parceiro, o qual é um amor em outra dimensão. Podemos chamar o amor
paternal de estágio de formação do amor, e o amor conjugal de estágio de crescimento do amor.
Não importa quanto um casal possa estar em amor, eles não podem ver a conclusão de seu amor até
que tenham os filhos. Este é o motivo pelo qual eles querem ter filhos. Este é o estágio de
aperfeiçoamento do amor. Portanto, o processo de passar através de amor paternal, amor conjugal, e
amor de filhos é o núcleo fundamental da vida humana e o caminho original do ideal de Deus de
amor na criação. (48-12, 1971.8.31)
A vida nasce a partir do amor. Uma pessoa nasce a partir do amor, cresce no amor enquanto é
amada por seus pais, encontra uma adorada esposa e a ama, e morre nesse amor; isto é o que é
chamado vida humana. Portanto, originalmente não deveria ter havido nenhuma tristeza ou dor na
vida humana. (Família Abençoada – 1065, 1982.10.29)
Originalmente, o ponto central do universo é o lugar onde todas as combinações verticais e
horizontais de amor estão juntas para que amor paternal, amor conjugal, e amor de filhos possam se
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unir. Este se torna o ponto sobre o qual todo o universo está concentrado e as direções para onde
todas as células no universo estão orientadas. Todos os espíritos no mundo espiritual estarão
concentrados nisto. Além disso, eles protegerão este lugar para que ninguém possa invadi-lo. Se
este lugar é destruído, será catastrófico. Por isso, uma determinada forma é necessária a fim de que
permaneça intacto. Na Igreja de Unificação, esta forma é chamada de base de quatro posições.
(Família Abençoada – 1066, 1982.10.29)

Seção 3. Para os Seres Humanos, o Elemento Eterno da Vida é Amor
Você não deveria esquecer que enquanto vivia como um embrião, você não somente recebia
nutrição a partir de sua mãe, mas também recebia amor a partir dela. Da mesma forma, as pessoas
vivendo na terra não estão somente recebendo nutrição física a partir do universo, mas também
recebem amor de Deus, que é o elemento essencial da vida. (Família Abençoada – 1066, 1984.4.24)
Tal como todas as plantas absorvem a luz do sol como um elemento de vida, amor é um
elemento de vida para as pessoas. Nossa esperança é que o Reino do Céu na terra ou o Reino do
Céu no céu seja edificado onde possamos viver eternamente em amor e em adoração. (Família Abençoada
– 1066, 1986.3.20)

Os caminhos que homem e mulher trilham existem por causa do amor e para o benefício do
amor. Meu caminho é o caminho do amor. (Família Abençoada – 1066, 1984.4.24)
Eu me movo a fim de obter amor, manter amor, e formar um ambiente de amor. É também para
o benefício do amor que mulheres colocam cosméticos e recebem massagens. Querer algo e fazer
trabalhos é tudo para o benefício do amor. Superamos dificuldades e nos movemos adiante a fim de
obter o precioso amor. (Família Abençoada – 1066, 1982.4.26)
Desde o momento que nascemos, estamos recebendo amor paternal. Enquanto nossos pais estão
vivos, eles nos amam em qualquer estágio da vida, seja no período da infância, o período da
juventude, ou o período da meia idade. Quando crescemos recebendo amor paternal, amor
horizontal de esposo e esposa está destinado a acontecer a cada um de nós. (Família Abençoada – 1067,
1973.4.16)

O que você acha que é o matrimônio? Ele é uma escola que homens e mulheres entram, para os
homens aprenderem algo que eles não sabiam sobre mulheres, e para as mulheres aprenderem algo
que elas não sabiam sobre homens. Todas as suas notas deveriam ser “A” a fim de que o esposo e a
esposa sejam aprovados. Você tem filhos e filhas para o benefício de aprender como amar o mundo.
Sem eles, você não pode estar conectado ao futuro.
Seus filhos e filhas são dados para você como material educacional através do qual você pode
ser conectado ao mundo futuro. Cumprir suas tarefas filiais para seus antepassados e avô e avó é
como receber educação a partir do mundo espiritual. Todas estas coisas estão conectadas através do
amor. O avô e a avó, esposo e esposa, e filhos e filhas estão todos conectados através do amor.
Tal como os vasos sanguíneos no corpo humano fluem para cima e para baixo, você pode subir e
descer todo o caminho até seus antepassados de 10 milhões de gerações no mundo espiritual, e
também alcançar seus descendentes distantes através disto. Assim, você deve saber que é assim
como o mundo espiritual e o universo estão organizados. Todas as coisas serão governadas desta
maneira. Podemos dizer que tornar-se um servo do amor e um escravo do amor é a maior felicidade.
(Família Abençoada – 1062, 1985.10.4)
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Seção 4. O que é o Amor de Deus?
Tente descobrir o amor de Deus. Como podemos caracterizar o amor de Deus? Ele pode ser
comparado a um dia morno de primavera no qual nuvens brancas flutuam gentilmente no céu, o
calor se eleva do chão, insetos voam ao redor, formigas rastejam para dentro e para fora para ver o
mundo, salgueiros balançam sobre o riacho, sapos cantam novas canções de primavera, enxames de
abelhas e borboletas se agitam. Você se sente intoxicado em tal ambiente e se sente sonolento, mas
na realidade você está acordado e se sentindo tão bem que quer ficar assim para sempre.
Quando Deus encontra Seu parceiro objeto ideal, Ele tem o mesmo sentimento, como se Ele
estivesse em um lindo jardim de flores no qual borboletas e abelhas voam ao redor. Quando pensa
sobre isto, você se sente bem ou mal? Os homens entorpecidos podem não estar cientes disto. Este
sentimento é bom.
Quando você corre para alguém que está feliz de ver, vocês segura firmemente a mão desta
pessoa e a cumprimenta. Quando alguém alegremente diz, “Quanto tempo!” e segura sua mão
firmemente, você se sente bem ou mal? Se há alguém que diz que se sente mal, apenas chute-o,
dizendo, “Seu tolo!” Quando você está feliz em ver alguém, você aperta as mãos firmemente ou
não? Você gosta quando alguém aperta sua mão firmemente? Você quer gostar disto, mas talvez
você de fato não goste. Você deve conhecer algo para gostar disto, e se você não o conhece, então
como pode não gostar disto?
Seja honesto! Se seu esposo te ama, você não necessita de mais nada. Você vive agarrando
firmemente seu esposo. É sempre bom ver um homem e uma mulher firmemente de mãos dadas,
especialmente quando a mão do homem é tão áspera como uma vaca coiceira. Quando assistimos
filmes, desfrutamos ver cenas assim. Se a mulher diz para o homem, “Oh, você tem mãos bonitas,”
o homem ficará ofendido. Assim é como são as coisas. Amor é eterno. Amor é unido, não dividido.
Você se torna uma unidade. Quando um homem e uma mulher se tornam um casal e amam um ao
outro, eles estão ligados. Naturalmente isto não ocorre literalmente, mas em coração eles alcançam
um nível até mesmo mais elevado do que isto. Esse é o amor de Deus. Se vocês vivem com esse
amor, estarão unidos ou não? Pensem sobre isto. Vocês estão destinados a se tornarem uma unidade.
(Família Abençoada – 1068, 1970.12.22)

Quando um homem e uma mulher se apaixonam, todos os tipos de coisas acontecem, certo? Mas
se você descobre uma maneira para conhecer o amor de Deus e realmente prova isto, então Seu
amor não pode ser comparado a qualquer outra coisa neste mundo. Se há alguém que tenha provado
este amor, nenhuma quantidade de dificuldade ou tristeza pode derrotá-lo. Tal realidade de
liberação absoluta deveria existir, ou não deveria? A questão é como encontrar isto. (39-240, 1971.1.15)
O amor de Deus pode amplamente ser divido em três grandes formas de amor. Estes são amor
paternal, amor conjugal e amor de filhos. O centro onde estas três formas convergem em um único é
o amor de Deus. (173-278, 1975.11.23)
Seção 5. A Bênção de Deus Permite Você Herdar Amor e Alegria
Uma nova manhã gloriosa surgirá quando Deus assume um corpo físico. O momento quando Ele
pode amar Seus netos é o momento mais glorioso do que o momento que Ele pode amar Seus filhos
e filhas. Como você acha que Deus expressou Sua alegria para Adão depois de ter criado ele? Deus
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teve que ensinar Adão sobre Sua alegria paternal, mas isso pode ser aprendido somente quando os
filhos têm seus próprios filhos e filhas. Os filhos não podem saber como é o amor paternal, mas eles
podem vir a compreender depois de terem bebês e uma família. Eles compreendem que seus pais os
amavam enquanto os criava, tal como eles fazem com seus filhos. Portanto, o dia quando seu filho
toma um cônjuge é um dia de glória, e o dia que seu filho tem um filho é um dia de glória. (Família
Abençoada – 934, 1978.1.22)

Os pais querem que seus filhos se casem porque querem transmitir a eles e ensiná-los
completamente sobre amor paternal. Quando os pais morrem, eles deixam suas verdadeiras
individualidades com seus descendentes. Amor é algo que continua para sempre. Sendo que amor é
o mais elevado desejo humano, todos querem herdá-lo com seus braços bem abertos. Quando os
pais transmitem seu amor para seus descendentes, eles podem se colocar orgulhosamente diante de
Deus no mundo espiritual. É através da família que o amor se torna completo. Ir para o reino
celestial através da família significa que a realidade da unidade de amor foi realizada. (Família Abençoada
– 937, 1978.9.21)

As pessoas devem seguir este princípio. As sementes são semeadas na primavera; no verão, as
plantas se desenvolvem completamente; e no outono, elas ostentam frutos. No inverno, você deve
colocar as coisas em ordem e carregar a essência desta nova semente de vida no fundo de seu
coração. Somente então você terá sementes para plantar novamente quando a primavera retornar.
Isto significa que no futuro vocês devem ser pais e criar filhos e filhas como vocês mesmos. (26-158,
1969.10.25)

Porque as pessoas sentem pesar, quando não têm filhos e filhas? Elas sentem pesar porque não
podem formar um círculo. Quando vê pássaros alimentando seus mais jovens, você pode reconhecer
o amor profundo da mãe pássaro. Os ocidentais podem não saber isto, mas no oriente, os filhos são
mais ligados aos adultos. As pessoas demonstram respeito cortês pelos adultos, mas elas
demonstram o extremo amor pelos filhos. Você pode compreender quanto seus pais o amaram
quando tiver e educar seus próprios filhos e filhas.
Todos devem se casar, ter e educar seus filhos para que possam conhecer tanto o amor de filhos
como o amor paternal. Parece que ocidentais não são assim. Há muitas pessoas que evitam ter e
educar filhos e filhas. Elas hesitam em ter filhos, porque os filhos poderiam limitar sua liberdade de
casar e se divorciar. Mas quando as pessoas fracassam em estabelecer a base de quatro posições,
elas não podem ir para o Reino do Céu, porque não conhecem o coração de Deus de amar pessoas.
(Família Abençoada – 937, 1982.4.26)

Seção 6. Os Seres Humanos Buscam o Centro do Amor
Os seres humanos nascem no amor, crescem no amor paternal, e amadurecem enquanto alargam
o amor horizontalmente. Amor horizontal alcança a conclusão do primeiro estágio quando homem e
mulher se encontram e crescem juntos para o estágio onde podem representar o amor de céu e terra,
e ostentar filhos como o fruto desse amor. Os filhos nascem a partir do núcleo do coração como
resultado do amor.
O filho que nasce a partir de um homem e uma mulher que compartilham amor baseado no
coração, cria um caminho para o centro do amor. Este centro os conduzirá diretamente para Deus.
Ao ter filhos como um fruto do amor, os seres humanos experimentam mais profundamente o amor
com o qual Deus criou todas as coisas e os seres humanos. Ao amar seus filhos, eles experimentam
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mais profundamente o amor que eles receberam de seus pais e o coração paternal. O amor de pais
que tem estado vertendo para seus filhos não é um amor materialista, mas um amor intrínseco.
O amor que pais dão para seus filhos não muda mesmo se céu e terra mudarem e se as idades
históricas mudarem. Ao se tornar um pai e amar seus filhos, você compreenderá e experimentará
profundamente como Deus tem amado os seres humanos. Ao se tornar um pai e amar seus filhos,
você sentirá e compreenderá quanto seus pais têm amado você.
Este é o motivo pelo qual veneramos ainda mais nossos velhos pais e cumprimos as tarefas de
piedade filial com amor. Se você não cumpre estas responsabilidades, está desqualificado para ser
pai e seu amor na direção de seus filhos pode somente ser considerado hipócrita.
Os seres humanos devem sentir e compreender quando Deus os tem amado ao se tornarem pais e
amarem seus filhos. Além disso, eles amarão Deus ainda mais sinceramente. Uma pessoa deve amar
seus velhos pais mais do que ama seus filhos, e amar Deus mais do que ama seus pais, sabendo que
esta é a ordem e a lei do amor.
Porque céu e terra têm uma forma esférica, eles compartilham amor horizontal e giram,
formando um círculo no primeiro nível. Quando as pessoas tomam um parceiro do sexo oposto e
compartilham amor, elas têm filhos como o fruto e se tornam pais. Quando elas amam uma a outra e
giram, o amor vertical é realizado seguindo ao amor horizontal. Isto forma o mundo esférico e
estabelece o centro de amor ao mesmo tempo.
O centro de amor que emerge através deste movimento criado por estes relacionamentos de amor
é também o núcleo da existência de todo o mundo da criação. A terra existe porque ela também está
se movendo continuamente ao redor deste centro de amor. O centro de amor é onde força infinita
está reunida que habilita o movimento contínuo. O centro que aparece através da esfera de amor
desta maneira é também um lugar onde Deus habita.
Portanto, toda a criação existente no mundo nasce e existe através do amor de Deus e se move
em busca do centro de amor de Deus. Deus é um forno de amor. (126-245, 1983.4.24)
Seção 7. Nossa Vida Passa Através de Três Idades
Os seres humanos nascem depois de se desenvolverem no ventre da mãe. Eles vivem na terra por
certo período de tempo, e então morrem. Antes do nascimento, o feto passa dez meses no ventre da
mãe onde ele tem liberdade limitada. Ele cresce recebendo nutrição a partir da mãe através do
cordão umbilical. Ele abre e fecha suas mãos, abre e fecha sua boca, movimenta seus pés. Isto é
tudo o que ele pode fazer. Não obstante, para o feto o ventre da mãe é um mundo de liberdade e o
mundo inteiro. Depois de dez meses o feto nasce para o mundo terreno contemporâneo, ou a
sociedade humana. (Família Abençoada – 1071, 1984.4.24)
Porque os seres humanos nascem? Eles nascem para o benefício do amor. Por esta razão, eles
estão fundamentados no verdadeiro amor paternal e crescem no ventre da mãe, o qual é um seio de
proteção e amor dos pais. Os filhos crescem para a maturidade abraçados pelo amor dos pais que
digere com alegria todas as dificuldades sem reclamar. Ao alcançar a maturidade por volta dos vinte
anos de idade, o filho deve encontrar seu parceiro eterno de amor e ser enxertado ao amor celeste no
qual eles vivem inteiramente para o benefício um do outro. Seguindo este curso de vida, este novo
casal deve ter seus próprios filhos e filhas, e amá-los. Somente quando eles experimentam o
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profundo amor de Deus, a realidade substancial do amor de Deus do objeto parceiro pode ser
completada. (143-283, 1986.3.20)
A vida humana pode ser comparada com a vida de um feto que vive no ventre da mãe. As
pessoas viverão uma centena de anos no ventre da mãe universal. Tal como o feto é ignorante sobre
o mundo no lado de fora do ventre da mãe, as pessoas vivendo uma vida física atualmente são
ignorantes da realidade do mundo espiritual que as espera após a morte. Elas podem arriscar uma
suposição. Elas têm uma vaga sensação disso, tal como elas não sabiam sobre o mundo humano
enquanto estavam no ventre da mãe, um mundo depois da morte deve também existir. Sem
considerar os sentimentos ou convicções das pessoas a respeito do mundo após a morte, o mundo
espiritual realmente existe. Porque o mundo após a morte não pode ser percebido pelos nossos cinco
sentidos físicos, devemos superar o inacreditável através da fé religiosa. (Família Abençoada – 1071, 1984.4.24)
Em suas vidas, os seres humanos seguem através de três idades. O mundo animal também tem a
idade da água, a idade da terra, e a idade do ar. Tudo deve seguir através destas três idades.
Para os seres humanos se colocarem como os senhores da criação e estarem qualificados para
regerem sobre todas as coisas, eles devem ser formas de vida completas, mais completas do que
qualquer outra criatura, na idade da água e viver nela. A seguir, eles devem existir na idade da terra
e serem os seres mais elevados entre todas as criaturas ali. Então haverá a idade do ar. Mas os seres
humanos não têm asas. Como eles podem voar sem asas? Eles deveria ser capazes de voar mais alto
e mais longe do que qualquer pássaro ou inseto. Então o que eles devem fazer? Isto não pode
acontecer quando eles estão em um corpo físico. Eles não podem ir tão longe, não importa quão alto
saltem. Entretanto, porque os seres humanos devem ser os senhores da criação que têm domínio, e
porque eles se colocam na posição recíproca com Deus, como seres espirituais, seu estágio de
operação deveria ser o mesmo como de Deus. Os seres humanos podem viajar mais rápido do que a
luz que viaja a 300 mil quilometros em um segundo. Isto não é outra coisa além do espírito. (112-201,
1981.4.12)

Vivemos neste mundo, mas isto não é tudo. Há o mundo espiritual. Então o que é o lugar para
onde iremos e viveremos? É o mundo espiritual eterno preenchido com a atmosfera de amor. Nossa
vida física é um tempo de preparação para a vida no eterno mundo do espírito. (140-121, 1986.2.9)
Seção 8. Vida Terrena é Treinamento para estar no Ritmo com o Mundo
Espiritual
Eu tenho uma profunda experiência espiritual. O mundo espiritual é um lugar envolvido nos
elementos de amor. Na terra, respiramos ar, mas no mundo espiritual, as pessoas vivem ao inalar
amor. O amor que você compartilha no mundo espiritual não é amor secular humano, mas amor
verdadeiro. (145-267, 1986.5.15)
Quando for para o mundo espiritual, você descobrirá que aqueles que amaram plenamente seus
pais, irmãos e irmãs, cônjuge, e filhos – isto é, aqueles que experimentaram profundamente o amor
em suas vidas familiares – serão capazes de desfrutar grande liberdade. Eles podem ir para qualquer
lugar sem restrição. Da mesma forma, aqueles no mundo espiritual que não experimentaram o amor
são restritos; eles se encontram isolados e solitários, sem qualquer liberdade. O amor entre pais e
filhos é um relacionamento vertical, o amor entre esposo e esposa é um relacionamento horizontal,
e o amor entre irmãos e irmãs é um relacionamento que circula e abrange. Estes três
relacionamentos diferem um do outro. Portanto, somente quando você experimenta profundo amor
através destas três interações mutuamente distintas na terra, você pode circular livremente
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verticalmente, horizontalmente, e em um círculo. Aqueles que não provaram amor paternal porque
seus pais morreram muito cedo estão em uma posição trágica porque são carentes de uma
importante experiência de amor. Da mesma forma, Aqueles que não experimentaram o
relacionamento de amor conjugal de esposo e esposa como também o amor na família, se tornam
pessoas pobres no mundo espiritual porque elas carecem de uma experiência essencial de vida.
Aqueles que não tiveram irmãos e irmãs também estarão em uma posição pobre no mundo
espiritual porque eles carecem desta experiência. (Família Abençoada – 1067, 1977.1.1)
A razão para casar, é para experimentar profundamente o amor paternal, o amor conjugal, e o
amor de filhos. Necessitamos destas experiências porque o mundo espiritual é preenchido com a
atmosfera desse amor. Você precisa ter uma família para treinar a si mesmo a estar no ritmo com o
mundo espiritual. Aqueles que vão para o mundo espiritual sem estas experiências de amor não
podem seguir o ritmo de lá. Eles serão como alguém sem um nariz para inalar esse ar de amor.
(Família Abençoada – 1067, 1977.4.3)

Você nasce a partir de seu pai e de sua mãe. O que é mais fundamental é o fato que você nasce a
partir de Deus tendo emprestado o ventre de sua mãe. Você descobre os verdadeiros pais através
dos pais universais e através de seus pais físicos. Seus pais físicos são temporários, assim, o
momento de sua morte é um momento de júbilo quando você vai encontrar os Verdadeiros Pais. O
amor verdadeiro dos verdadeiros pais está lá. Este é o Reino do Céu no céu, onde a atmosfera é
composta de amor e preenchida com amor paternal. Esse amor não é para mim; esse é um amor que
está em conformidade com a lei unilateral sob o princípio de serviço e sacrifício. De acordo com
este princípio, você deve amar o universo e a humanidade. Sua vida na terra é a base de treinamento
para o desenvolvimento desse amor. (105-108, 19797.9.30)
Você sabe quão importante é sua vida na terra? Você somente vive na terra uma vez. É um curto
momento que somente vem uma vez. Quando comparada a vida eterna, a vida terrena é apenas um
ponto. Ela é um momento muito breve. Entretanto, é neste momento que devemos ir além de nossa
vida física e fazer preparações para o mundo espiritual. (207-99, 1990.11.1)
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Capítulo Três
O AMOR DE HOMEM E MULHER NA CRIAÇÃO ORIGINAL
Seção 1. O Amor Original de um Homem e uma Mulher
Quando homem e mulher estão em amor, a questão é se o amor deles está de acordo com a
vontade de Deus e o padrão que Ele exige. O amor deles está de acordo com o modelo de amor na
mente de Deus? Chegamos a conclusão que se o primeiro homem e a primeira mulher tivessem se
tornado uma unidade em amor baseados no amor de Deus, então o amor deles teria se tornado o
modelo universal de amor. Deus deve ter desejado esse amor dos seres humanos. Da mesma forma,
homem e mulher devem ter desejado este amor um do outro. Esse amor verdadeiro deve ser o
núcleo do universo. Ele se torna o padrão de medida. (Família Abençoada – 334, 1983.6.5)
O amor de Deus e o amor humano são o mesmo na essência. Amor é o poder que se esforça para
formar uma unidade. Porque um homem e uma mulher esperam um pelo outro? É porque um
homem pode possuir Deus somente através de uma mulher, e uma mulher pode possuir Deus
somente através de um homem. Isto é porque Deus vem e habita onde um homem e uma mulher
devem se tornar uma unidade em amor. (Família Abençoada – 334, 1982.4.26)
Considerando que a fonte das características duais é Deus, deveríamos simultaneamente cantar
louvores para o nobre valor de Deus e para a dignidade e valor de homens e mulheres. (25-277, 1969.10.5)
Quando a amada mulher de Deus vive no coração de um homem e o amado homem de Deus
vive também no coração de uma mulher, estes dois se tornam Seus parceiros objetos, e quando eles
amam um ao outro, Deus se deleitará ao ver este amor, e todas as coisas se alegrarão. Céu e terra se
alegrarão ao ver um homem e uma mulher com estes valores abrangidos. Quando homem e mulher
abraçam um ao outro em afeto mútuo, este afeto mútuo se torna o ponto onde o universo se unifica.
É assim como a imagem original se desdobra no ideal de Deus. (Família Abençoada – 334, 1969.2.4)
Originalmente, um homem deveria encontrar uma mulher com quem ele pudesse se alegrar, e
uma mulher também deveria encontrar um homem com quem ela pudesse se alegrar. Mais do que
isto, este deveria ser um encontro sobre o qual tanto Deus como todas as coisas da criação
pudessem se alegrar. Então, toda a criação seria mobilizada para este casal e gostaria de ser regida
por eles. Pássaros cantariam e borboletas flutuariam e dançariam com alegria. Deus se alegraria, as
pessoas se alegrariam, todas as coisas se alegrariam. Se os primeiros antepassados humanos
tivessem começado a história estabelecendo essa posição, o mundo seria o mundo ideal original.
(Família Abençoada – 336, 1969.2.4)

Seção 2. A Razão de Homens e Mulheres Nascerem
Qual é o propósito original do nascimento de um homem? Não podemos negar o fato que ele
nasce para o benefício de uma mulher. Da mesma forma, a mulher não nasce para seu próprio
benefício. Deveríamos saber que um problema surgirá se uma mulher falhar em compreender sobre
si mesma, que ela nasce para o benefício de um homem. Porque Deus, o grande soberano de céu e
terra, estabeleceu isto como um princípio de criação, não podemos entrar no mundo de bondade,
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verdade, felicidade e paz ou o mundo de amor e ideal a menos que sigamos este princípio.

(Família

Abençoada – 338, 1975.1.16)

Uma mulher nasce para encontrar um homem, e um homem nasce para encontrar uma mulher,
não é? Esta é a mais elevada verdade. Portanto, deveríamos encontrar a realidade de bênção que
confirma este princípio. Divergir desta mais elevada realidade de verdade constitui o mais elevado
mal. (21-201, 1968.11.20)
Homens e mulheres são fisicamente opostos. Enquanto mulheres são unidirecionais, homens são
tridirecionais ou tetradirecionais. Mulheres geralmente gostam mais de ficar em casa, e homens
geralmente gostam mais de viajar pelo mundo. O caráter de homens e mulheres é oposto. Então
como homens e mulheres podem se tornar uma unidade? Eles se tornam uma unidade através do
amor. Amor une os seres humanos e Deus. (38-255, 1971.1.8)
Porque o homem nasce? Ele não nasce para o benefício de perseguir graduações acadêmicas,
dinheiro ou poder político. Ele nasce para o benefício da mulher. O homem nasce para o benefício
da mulher. Homens têm físicos mais largos, não para que eles possam obter os meios de viver
somente para eles mesmos, mas para que possam obter os meios de vida para seus filhos e esposa.
O órgão sexual do homem e o órgão sexual da mulher são diferentes. Para quem eles existem? Eles
não vieram a existir para o benefício deles próprios. O órgão sexual do homem veio a existir para o
benefício da mulher. Da mesma forma, o órgão sexual da mulher é para o benefício do homem.
Você já havia pensado assim? Isto não é algo sobre o qual rir e mais tarde esquecer. (143-275, 1986.3.20)
Qual é o símbolo do amor de homem e mulher? Onde está o destino final do amor? É o órgão
sexual que faz deles um único corpo. O órgão sexual se torna um canal através do qual a mente e o
corpo podem se fundir completamente através do amor. Isso que o homem possui não é dele, e isso
que a mulher possui também não é dela. O que o homem possui pertence a mulher, e o que a mulher
possui pertence ao homem. Homens e mulheres não nascem para seus próprios benefícios. Eles
devem saber claramente que nascem para o benefício de seu parceiro. (132-146, 1984.5.31)
Porque homens e mulheres nascem na terra? Eles nascem a fim de amar um ao outro. Sendo que
Deus é o grande rei de sabedoria, Ele inverteu a propriedade de seus órgãos de amor. Um homem
tem um órgão sexual, mas isso não significa que ele seja seu dono. O mesmo é verdade para a
mulher. Aqueles que têm agido descuidadamente sem consideração pela propriedade de seus órgãos
sexuais serão julgados. Se os homens soubessem que receberão punição sob a lei mais temerosa,
eles ousariam pensar sobre outras mulheres além de suas próprias esposas? Reciprocamente, as
esposas podem pensar sobre outros homens além de seus próprios esposos? (Família Abençoada – 340,
1986.3.4)

Seção 3. Homens e Mulheres Absolutamente Necessitam Um do Outro
Amor é algo que você absolutamente necessita, não é? Está certo? Os seres humanos, um
homem e uma mulher, são elementos absolutamente necessários para amar. O homem necessita da
mulher e a mulher necessita do homem. Quanto eles necessitam um do outro? Eles necessitam um
do outro, mais do que da Coréia, mais do que do mundo, até mesmo mais do que de Deus. Também,
se não houvesse mulheres, a raça humana inteira pereceria em menos de uma centena de anos. Não
importa quanto o homem ostente unificar o mundo, todos terão ido dentro de uma centena de anos
se não houvesse mulheres. Portanto, mulheres são absolutamente necessárias. (25-180, 1969.10.4)
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Quando dizemos “seres humanos”, queremos dizer homem e mulher. Quando olhamos para
um homem, ele deve estar com uma mulher, e quando olhamos para uma mulher, ela deve estar
com um homem. O homem não nasce através de seu próprio desejo, nem uma mulher nasce através
de seu próprio desejo. Ambos necessitam um do outro. Depois de seus nascimentos, eles descobrem
que são um homem ou uma mulher. (67-267, 1973.7.22)
Quando nasceu como um homem, você nasceu com ou sem o conhecimento que existe
mulheres? Se um homem nasce e descobre que existem somente homens, ele não se sentiria mal? E
se uma mulher nasce e descobre que existem somente mulheres, ela se sentiria mal, não é? Por isso,
quando uma mulher nasce, ela nasce com ou sem o conhecimento que existe homens? Embora eu
nasci sem conhecer isto, aquele que me deu nascimento conhecia isto. A razão de uma pessoa
nascer como uma mulher, é que existe um homem que necessita dela.
Da mesma forma, a razão que eu nasci como um homem assim, é que existe uma mulher que
necessita de mim. Isso não está certo? Todos nascemos assim, com o conhecimento de Deus. (37-19,
1970.12.22)

O homem absolutamente necessita da mulher. O homem absolutamente necessita de Deus, mas
antes disto ele necessita de uma parceira chamada mulher. A história humana tem sido miserável
porque os homens têm fracassado em compreender corretamente a absoluta necessidade de
mulheres. Reciprocamente, as mulheres não compreenderam que elas absolutamente necessitam dos
homens.
Saborear o amor verdadeiro exige uma realidade de ideal, e por isto o homem necessita da
mulher e a mulher necessita do homem. Você deve saber que um homem absoluto e uma mulher
absoluta perseguindo o amor verdadeiro são juntados através de seus esforços para se tornarem uma
unidade em coração. Quando esse homem e essa mulher estão formando uma unidade, Deus vem e
habita com eles. Deus não gosta de ver separado um casal formado pelo amor verdadeiro; portanto,
o amor de um homem absoluto e uma mulher absoluta é eterno. (Família Abençoada – 340, 1986.8.20)
Embora Deus seja Onisciente e Onipotente, a existência de Deus absolutamente não tem
significado quando Ele está solitário. Da mesma forma, não importa quão simpático e saudável um
homem possa ser, estas coisas não têm nenhum significado se ele está sem uma mulher. Um homem
que vive em fascinação com sua própria aparência e saúde conduz a uma existência feia e não tem
nenhum valor diante de Deus. O problema é que há muitos homens no mundo que afundaram nesse
narcisismo, e isto constitui uma razão pela qual a história tem se movido rumo à tragédia. Você
deve saber que a providência de Deus opera para mudar e aprimorar o mundo imerso nesse
egocentrismo. (Família Abençoada – 341, 1986.8.20)
Seção 4. Amor vem a partir do Parceiro de uma Pessoa
Amor não pode ser realizado por si mesmo. De onde vem o amor? Amor não vem a partir de
mim, mas a partir do meu cônjuge. Sendo que o amor vem a partir do meu cônjuge, eu devo inclinar
minha cabeça e servir a este cônjuge. Este é o ponto de onde se origina o princípio de viver para o
benefício dos outros. Quando algo altamente nobre vem para mim, eu devo honrá-lo e servi-lo a fim
de recebê-lo. Devemos praticar a filosofia de ‘viver para o benefício dos outros’. (143-277, 1986.3.30)
Os seres humanos têm amor. Entretanto, quando estamos sozinhos, o amor não pode se
manifestar. Amor não aparece quando o homem está só, mas somente quando a mulher aparece
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como seu objeto de amor. Somente quando o objeto de amor aparece, o amor finalmente aflora.
(Família Abençoada – 342, 1982.10.29)

Dizemos que amor paternal é bom e que amor conjugal é bom, porque amor genuíno não é algo
que seja egocêntrico. Amor não é algo que começa a partir de mim, mas algo que começa a partir de
meu parceiro. Você precisa saber isto. Amor vem a partir de seu esposo e a partir de sua esposa, e a
partir de seus filhos e filhas, e a partir de seus irmãos e irmãs. Amor não começa a partir de você
mesmo, mas a partir de seu cônjuge. Portanto, quem é o dono do amor? Seu cônjuge é o dono do
amor. (34-331, 1970.9.20)
De onde vem o amor? Ele vem de seu parceiro. Se seu parceiro é simplório ou feio, o amor
retrocede; se seu parceiro é bem aparentado ou gracioso, o amor avança mais rapidamente. A
maneira como o amor funciona é determinada de acordo com os atributos de seu parceiro: a fala
dela, o cheiro dela, o gosto dela. (Família Abençoada – 343, 1982.10.29)
Onde está a base de amor? A base de amor não está em mim. A palavra amor deve ser utilizada
em termos recíprocos. Não importa quão atraente um homem possa ser, se ele não tem parceira, ele
está preso, porque ele não pode amar sozinho.
A base de amor não está em mim. “O amor vem de mim” são palavras que Satanás tem utilizado.
Eu não sou a base do amor. Você poderia pensar que é a base do amor, mas não haverá progresso
no futuro a menos que essa mentalidade seja totalmente desmantelada e transformada.
Até agora, esposas têm se colocado no centro, e esposos têm se colocado no centro, com ambos
querendo ser servidos. Isto tem sido a destruição dos relacionamentos. Sendo que a base do amor
não vem a partir de mim, mas a partir de meu cônjuge, se quero possuir esse amor, eu devo
sacrificar a mim mesmo por esse amor. Amor requer paciência e absolutamente demanda sacrifício.
Com este ponto de vista, não há outro lugar no cosmos além da terra, onde podemos derrotar
Satanás.
Deus está firmemente agarrado ao amor porque ele somente pode encontrado em concordância
com o princípio de amor centrado em Deus. A palavra compaixão (jabi) não pode expressa na
ausência de amor. A palabra benevolência (in) também não pode se colocar por si própria. As
palavras jabi e in são todas utilizadas somente em termos recíprocos. (46-35, 1971.7.18)
Seção 5. Homens e Mulheres se Harmonizam em Amor
O homem simboliza o céu e a mulher simboliza a terra. Portanto, os dois devem se unir e realizar
a harmonia. Homens e mulheres são diferentes. Os músculos dos homens são ásperos e das
mulheres são lisos. Homens têm barba enquanto as mulheres não têm. Suas vozes também são
diferentes. Se comparamos homens e mulheres, vemos que suas características contrastantes se
ajustam bem. Harmonia se desdobra entre elas. Quando olhamos a estrutura física dos seres
humanos, seus lados direito e esquerdo formam um par correlativo. Estas duas metades estão
firmemente ligadas.
Senhoras e senhores, vocês gostam somente de coisas altas ou somente de coisas baixas? Vocês
gostam de coisas que criam harmonia. Analisando a partir da linha do horizonte, peixes vivem
abaixo e mamíferos, pássaros e outras criaturas vivem acima. As mulheres menstruam uma vez por
mês, com relativas variações baseadas na lua. A respiração é semelhante. Um homem e uma mulher
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estabelecem uma linha de equilíbrio e criam harmonia. As pessoas gostam da Disneylândia, com
seus passeios que sobem e descem, porque a Disneylândia replica os movimentos do universo.
Qual vocês acham que seria mais agradável, um homem harmonizando com outro homem, ou
um homem harmonizando com uma mulher? Um homem harmonizando com uma mulher é melhor
porque isso reflete a harmonia do universo. Devemos viver em compasso com a batida do universo,
o universo que promove harmonia através da harmonia de yin e yang. (Família Abençoada – 344, 1984.5.31)
Quando homem e mulher criam harmonia, eles iniciam um movimento circular. Quando homem
e mulher se tornam um único corpo através do amor e ostentam os frutos do amor, Deus desce e
eles sobem, e se encontram no meio. Deus se torna o centro desta esfera, e o movimento esférico
começa. O centro da esfera é o lugar onde a harmonia do amor é realizada. Este é o lugar onde a
vida emerge e se move, e este é o ponto de início da igualdade humana e da filosofia comunal. Isto
é assim porque o poder do amor está ali. Assim, a força que abrange todas as interações do universo
é o amor. (Família Abençoada – 345, 1982.4.26)
Para os seres humanos o amor é eterno. Ele é único e nunca se divide. Uma vez que um homem
e uma mulher estão juntos em amor, eles vivem juntos pelo tempo de suas vidas, então eternamente
mesmo após a morte. Eles são dois corpos que se tornam um único corpo se unindo e girando juntos.
Quando os dois corpos se tornam um único, eles giram como Deus e formam uma base de quatro
posições de amor, a expressão do mundo ideal de amor. Somente amor verdadeiro habita ali e o
amor falso não pode invadir. Quando homem e mulher se tornam abençoados por Deus e alcançam
a perfeição, Deus vem até eles livremente. Quando formam uma base de quatro posições de amor,
eles virão a amar a mente um do outro através do corpo um do outro, e quando eles vierem a amar a
mente, seus corpos seguirão junto. (Família Abençoada – 346, 1984.1.1)
Seção 6. Seres
Verdadeiro

Humanos

Originais

são

Arrebatados

com

Amor

Qual é a coisa mais sagrada do mundo? Amor verdadeiro é a coisa mais sagrada do mundo.
Amor verdadeiro se origina com Deus. Se Deus existe, não há outro caminho além do caminho do
amor verdadeiro. Deus verdadeiramente deseja o caminho do amor verdadeiro, e sem atravessar o
caminho do amor verdadeiro, não podemos seguir para diante de Deus. Devemos conhecer este
ponto.
Deus quer ver, ouvir, comer, e tocar através do amor. Como seres humanos, se eles recebem um
beijo de Deus, a alegria deles os fará sentir como se fossem explodir por dentro. Este é o ponto onde
repousa o desejo de Deus. Deus não se alegra porque Ele tem diamantes ou jóias. (Família Abençoada – 381,
1986.8.20)

O corpo humano tem cinco sentidos e todo ser humano sente e confirma o amor verdadeiro
através das sensações dos cinco sentidos. Se os olhos estão direcionados na direção do amor
verdadeiro, eles ficarão coloridos e intoxicados com amor verdadeiro. Quão lindamente coloridos,
esses olhos intoxicados brilharão! Pense sobre quão encantadores são os lábios sorrindo de uma
pessoa imersa em amor verdadeiro. Tente imaginar a intensa beleza dos cinco sentidos se movendo
em intoxicação com amor verdadeiro e a harmonia dos cinco sentidos se movendo na direção de
Deus.
Sozinho, Deus não pode experimentar a alegria dessa beleza. Ele pode experimentar essa beleza
somente quando Ele tem um parceiro, e esta é a razão pela qual Deus criou os seres humanos. Como
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Deus sentiria quando Ele observasse um lindo homem e uma linda mulher absorvidos um no outro
através dos olhos intoxicados de amor verdadeiro, ou beijando com os lábios intoxicados de amor
verdadeiro, e tocando a melodia de um coração de amor verdadeiro? Se há uma Eva de amor
verdadeiro, Deus queria atravessar completamente o mundo do coração dela, Deus teria um desejo
impulsivo de explorar a amplitude e a profundidade deste lindo mundo do coração de Eva.
Deus queria atravessar ambos os mundos do coração de Adão e Eva, um mundo mais lindo do
que o céu e a terra criados. É certo que Deus preferiria viajar dentro do mundo do coração de uma
pessoa de amor verdadeiro, do que pelo universo. Deus nunca queria deixar o mundo do coração de
amor verdadeiro de Adão e Eva. Se após Deus ter criado os seres humanos, Ele caísse dentro do
amor verdadeiro deles, e se tornasse uma criança perdida nesse amor, que tipo de mundo teríamos?
Sendo que Deus habitaria no meio deles, o mundo formado por Deus e os seres humanos se
tornando uma unidade seria um mundo preenchido com alegria e beleza. (Família Abençoada – 382, 1986.8.20)
Se o amor verdadeiro de Deus tivesse sido aperfeiçoado, o Deus de responsabilidade não teria
arrependimentos em ser totalmente absorvido pelo amor verdadeiro. A natureza de Deus é tal que
Ele ficaria totalmente feliz com qualquer coisa que acontecesse dentro da realidade do amor
verdadeiro. Se os seres humanos fossem viver neste mundo de amor verdadeiro, eles viveriam uma
vida feliz livres de arrependimento. Além disso, este mundo seria sem guerra e livre de reclamação
e infortúnio. (Família Abençoada – 383, 1986.8.20)
Seção 7. Amor é Realizado em uma Situação Completamente Natural
Esta é uma história da minha juventude. Um dia, eu capturei um casal de pássaros e tentei fazêlos beijar os bicos um do outro. Para vê-los beijar, eu os coloquei em uma gaiola, os alimentei e os
observei. Eu fiz isto a partir do desejo de uma criança, para vê-los amando um ao outro e cantando
juntos com felicidade. Este foi um experimento de curiosidade, para compreender os princípios da
natureza. Eu continuei este experimento, o qual agora compreendo ter sido muito cruel. Foi somente
depois de certo tempo que finalmente compreendi que amor é realizado somente em uma situação
natural. Amor sincero é realizado naturalmente, em uma atmosfera que é natural ao grau mais
elevado. Através de uma longa jornada de experimentos eu cheguei até a correta compreensão do
amor. (Família Abençoada – 353, 1986.1.3)
Quando alguém perde o amor, haverá uma educação universitária para ajudá-lo a recuperar o
amor? Ele somente acumulará conhecimento, se tornará individualista, e irá adorar o materialismo.
Tal como a sopa de feijão coreana somente tem sabor quando é servida em uma tigela grossa
coreana, o treinamento do caráter pode alcançar seu propósito somente quando é baseado no amor.
A flor da civilização mundial deve brotar na base da harmonia artística. Neste sentido, costelas
assadas devem ser servidas em uma travessa pesada e sopa coreana de pasta de feijão deve ser
servida em uma tigela de barro coreana para manter seus sabores apropriados. Uma vez que tenha
experimentado o sabor forte, profundo e refrescante da sopa de pasta de feijão, você nunca o
esquecerá, não importa onde possa ir.
Da mesma forma, uma vez que as pessoas tenham experimentado o sabor do amor terreno,
profundo e relaxante, elas nunca mudarão. Tal como uma pessoa facilmente prepara comida
instantânea que são geralmente muito adocicadas, se uma pessoa pudesse obter amor facilmente e
em qualquer lugar, como comida instantânea, seríamos incapazes de chamar isto de amor
verdadeiro. (Família Abençoada – 354, 1986.1.3)
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Há pessoas em todos os lugares atualmente que saboreiam amor como se estivessem comendo
comida instantânea. Este é o problema. Amor não acontece porque você se banha com perfume. Eu
diria que o amor de um casal que vive na área mais remota do interior e que se lavam em água fria
antes de irem para a cama é mais puro, é mais duradouro, e até mesmo mais profundo. Um casal
que tem que escovar seus dentes antes de beijar não está experimentando amor natural. O cheiro da
pasta dental os impedirá de saborear o cheiro único do outro. Quando observo pessoas que escovam
seus dentes antes de beijar, não sei se elas estão tentando saborear amor ou saborear pasta dental.
(Família Abençoada – 354, 1986.1.30)

Quando você encontra com alguém que gosta e ama, você quer abraçar e beijar essa pessoa. Este
é um instinto natural entre os sexos. Você pode pensar que está encontrando seu parceiro a fim de
amar seu ambiente – o universo. Encontrar um parceiro e estabelecer um relacionamento é um
comportamento humano natural.
Quando o homem se relaciona com a mulher, e a mulher se relaciona com o homem sob o ideal
de parceria, não haverá ações ou incidentes que violem a ordem do amor. A verdadeira ordem do
amor emerge somente quando homem e mulher se encontram na base do ideal de parceria. (Família
Abençoada – 355, 1981.1.13)

Tradução: Marcos Alonso
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