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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Introdução
Um manual, de acordo com o dicionário, é um roteiro de instrução, um livro contendo uma
apresentação de princípios sobre um assunto, utilizado como uma base de instrução. Um manual
para a paz mundial, então, deve instruir a humanidade sobre como alcançar um mundo pacífico
através da aplicação dos princípios que podem trazer a paz. Esta definição descreve
perfeitamente o livro que você está segurando em suas mãos.
Nestes discursos o Reverendo Sun Myung Moon e a Sra. Hak Ja Han Moon detalham os
princípios e condições que conduzem para a paz mundial. O Reverendo Moon, fundador da
Igreja de Unificação, estabeleceu a Federação para a Paz Mundial em agosto de 1991. Agora
como um significativo movimento mundial, a Federação para a Paz Mundial enfatiza a
necessidade de um relacionamento harmonioso entre Deus e os seres humanos como uma précondição para a realização da paz. A Federação para a Paz Mundial também reconhece a posição
central da família na formação da personalidade dos indivíduos e na adoção de relacionamentos
humanos harmoniosos.
O Reverendo e a Sra. Moon acreditam que, por causa do recente desenvolvimento religioso e
político, agora existe uma oportunidade única para promover a paz mundial. Eles ensinam que
todos os seres humanos são filhos de Deus, e assim são irmãos e irmãs. Eles invocam que nações
como a América, a Alemanha e o Japão compartilhem os frutos de suas pesquisas tecnológicas
com as nações em desenvolvimento da Ásia, da África e da América Latina, como uma forma
para acabar com a distância entre ricos e pobres e aliviar o sofrimento humano. Eles apóiam
projetos tais como a Federação Internacional para Assistência e Amizade, a fim de fornecer
auxílio técnico, alimentos, roupas e remédios para o mundo em desenvolvimento. Eles
desenvolveram a indústria da pesca em todos os continentes como um meio de fornecer uma
alternativa de fonte de alimento para aqueles que continuam sendo vítimas da fome mundial.
A mensagem do Reverendo Moon e sua preocupação apaixonada ecoou através do trabalho de
sua esposa, a Sra. Hak Ja Han Moon. Isto conduziu a fundação da Federação de Mulheres para a
Paz Mundial, que enfatiza o papel especial que as mulheres podem desempenhar na promoção da
paz e do desenvolvimento mundial. Estabelecida primeiramente no Japão, a Federação de
Mulheres para a Paz Mundial tem patrocinado reuniões nos Estados Unidos para promover a
cooperação e o entendimento americano-japonês. A Federação de Mulheres tem apoiado
programas sociais no Sul e no Sudeste Asiático. A Federação de Mulheres para a Paz Mundial
salienta que além de seus próprios filhos, uma mulher deve enfatizar e abraçar todos os filhos
que buscam o abraço confortador de uma mãe. A Federação tem fornecido bolsas para estudos
avançados para mulheres estudantes na China, Coréia do Sul, Filipinas, Mianmar, Bangladesh e
Tailândia.
Com início em 10 de abril de 1992, a Sra. Moon começou a falar para as mulheres em sua terra
natal na Coréia, quando ela discursou diante de uma platéia de 150.000 pessoas. Sua mensagem
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chama as mulheres para terem uma visão mais ampla, e ela propôs que os meios para fazer isto é
através de uma poderosa mensagem religiosa e filosófica denominada Deusísmo. O Deusísmo
demonstra claramente o importante trabalho providencial que Deus está pretendendo que a
América realize neste momento da história.
Os discursos neste volume oferecem esclarecimentos sobre a mensagem que está sendo
transmitida por Deus através do Reverendo e Sra. Moon. Embora profunda e desafiadora, a
essência da mensagem do Reverendo e Sra. Moon é que atualmente o campo de batalha não está
mais em uma linha de demarcação política. Ela agora é a linha que divide mente e corpo.
Considerando que São Paulo lamentou a contradição entre mente e corpo, o Reverendo e Sra.
Moon corajosamente defendem que Deus agora está oferecendo uma nova maneira para o bem
superar o mal, e que o caminho pode ser aberto para um mundo de paz centrado em Deus.
Esta vitória do espírito humano vem sobre o fundamento da obra de Deus para salvar a
humanidade. Além disso, ela está sobre o fundamento das vidas de oração e sacrifício do
Reverendo e Sra. Moon, que tem profundamente tocado aqueles que têm a oportunidade de
observá-los diariamente. Finalmente, ela está sobre a descoberta de que o eterno propósito de
criação de Deus está no amor absoluto entre esposo e esposa, o qual é o fundamento para a paz
mundial.
Estes discursos foram proferidos diante de platéias compostas de líderes de governo, mídia,
religião, ciências e universidades, reunidos a partir dos quatro cantos do globo. Neste texto
testemunhamos o surgimento do Reverendo e Sra. Moon como o ideal dos Verdadeiros Pais.
Este é o fundamento para a realização da paz mundial em nosso tempo.
Os editores oram por uma profunda compreensão do leitor sobre a visão dos Verdadeiros Pais e
de seu elevado papel na realização da paz mundial.
20 de outubro de 1992
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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Capítulo 1
Verdadeira Unificação e Um Só Mundo
Reverendo Sun Myung Moon
Este discurso foi proferido em 10 de abril de 1990 na 11ª Conferência Mundial da Mídia em
Moscou, Rússia.
É uma grande honra e uma satisfação participar com vocês desta histórica 11ª Conferência
Mundial de Mídia na cidade de Moscou, a capital da União Soviética. O tema desta conferência é
"O Avanço da Comunicação e Cooperação Global," e eu sinto que não há nenhum local mais
apropriado para nos reunirmos para estas discussões do que aqui na União Soviética.
Além disso, é um prazer adicional abrir estes trabalhos, porque estamos simultaneamente
conduzindo a Terceira Conferência do Conselho de Cúpula para a Paz Mundial, e uma reunião
da Associação para a Unidade Latino-Americana. Essas duas organizações de excelência
também estão comprometidas com a questão da paz mundial.
Para mim, vir para Moscou é uma experiência emocionante. Eu gostaria de expressar minha
gratidão ao governo Soviético, especialmente aos funcionários da Agência de Imprensa Novosti.
Vocês nos receberam em sua grande capital de uma maneira muito hospitaleira. Minha esposa e
eu, e toda a nossa família, estamos sensibilizados por sua bondade. Estou certo que todos os
convidados nesta sala que vieram de todas as partes do mundo, incluindo os ex-chefes de estado
e de governo, irão se juntar a mim para expressar nossa profunda gratidão para nossos anfitriões
neste país. Vocês se juntariam a mim para dar a eles uma salva de aplausos?
Eu fui recentemente questionado por membros da mídia Soviética quanto a minha opinião sobre
a importância de um renascimento espiritual como uma pré-condição para o progresso social,
econômico e político. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para fazer uma reflexão sobre
minha opinião. Eu acredito que esse renascimento espiritual é de vital importância. Para alcançálo, é necessário um entendimento mais profundo da situação humana. Isto exige alguma reflexão
sobre temas filosóficos e religiosos. Isto pode não dizer respeito diretamente para os meios de
comunicação ou a mídia, mas para mim é o entendimento fundamental necessário para assegurar
a verdadeira paz em nosso mundo. Além disso, isto é a essência do curso de minha vida de
buscas, descobertas e ensinamentos.

Ideal Original de Deus
Quando observamos nosso universo, reconhecemos que todo ser existe através da união de
elementos emparelhados. Isto é verdadeiro em todos os níveis, começando até mesmo com a
realidade mineral. Moléculas são feitas a partir da união de um íon positivo e um íon negativo.
No nível das plantas, existência e reprodução exigem a união de estame e pistilo, representando
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os aspectos de macho e fêmea. O sistema de pares é até mesmo mais óbvio no nível dos animais.
Peixes, pássaros, mamíferos e todos os animais existem como machos e fêmeas. E finalmente, a
suprema criação de Deus, os seres humanos, ou seja, homens e mulheres. O primeiro homem,
Adão, e a primeira mulher, Eva, eram os antepassados originais da humanidade. Qual é o
propósito do sistema de pares? Porque Deus criou desta maneira?
O Criador fez todas as coisas como masculino e feminino, para que possam se unir através do dar
e receber de amor. Através da ação do amor, cada espécie se multiplica e perpetua sua linhagem.
A ambição humana é ilimitada e infinita. Então, qual é o verdadeiro objetivo deste infinito desejo
do homem? Para a mulher, é o homem. Para o homem, é a mulher. Homem e mulher somente
podem encontrar amor verdadeiro através um do outro. Na história, para as divergentes visões de
vida, o universo e Deus representaram problemas sem solução. A solução para estes problemas é
encontrada quando o verdadeiro homem e a verdadeira mulher se unem com Deus em amor
verdadeiro, criando absoluta unidade. Esta é a fonte de absoluto valor.
O homem existe para o benefício da mulher. A mulher existe para o benefício do homem. Cada
um deve ser o objeto de amor do outro. Deus é um ser de amor absoluto. Ele queria criar objetos
de amor, os seres humanos, sobre os quais Ele pudesse derramar Seu amor. Ao fazer isso, Ele
naturalmente esperava pelo retorno desse amor a partir de homens e mulheres. Desta forma,
Deus sentiria infinita alegria. Adão e Eva devem primeiramente estar unidos em amor, a fim de
se tornarem objetos perfeitos do amor de Deus. Portanto, um período de crescimento e
amadurecimento era necessário antes que Adão e Eva pudessem estar como o casal humano
maduro se assemelhando a Deus, recebendo e retornando amor para Ele.
O padrão do amor verdadeiro não é o amor para ser servido; ele é para servir os outros. Quando o
próprio Deus inicialmente criou Seu objeto de amor, Ele investiu cada grama de Sua energia –
100 por cento de Seu ser. Isto estabeleceu o padrão do amor verdadeiro. Em outras palavras, a
tradição do amor verdadeiro como um investimento total foi estabelecido por Deus. Nesse
momento, o amor verdadeiro se tornou o centro do universo. E até mesmo o Deus TodoPoderoso escolheu ser obediente a ele.
Quando Deus criou, Ele investiu totalmente de Si mesmo. Ele fez de Si mesmo um vácuo. Na
atmosfera, quando uma área de baixa pressão passa a existir, o ar de alta pressão é
automaticamente atraído. Sempre que alguém serve os outros em um grau absoluto, a energia se
apressa para preencher essa pessoa. Portanto, todo o amor que Deus deu ao criar Seu objeto
perfeito deve definitivamente ser retornado a Ele por homens e mulheres.
Somente o amor transcende todas as barreiras. Quando está unido com Deus em amor
verdadeiro, você tem domínio sobre toda a criação de Deus, tanto física como espiritual. Quando
vive completamente pelo outros, você está atingindo a mesma essência da própria existência de
Deus. As vibrações de Deus se tornam as suas vibrações. Os sentimentos de Deus são
naturalmente transmitidos para você. Ao viver desta forma, você se torna um corpo ressonante
do coração e do amor de Deus. Tal como as duas hastes do diapasão ressoam juntas, você e Deus
sempre ressoam juntos.
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Esse é o estado original e definitivo do ser humano. Quando se alcança esse estado, o amor de
Deus se torna seu amor, a vida de Deus se torna sua vida, e a linhagem de sangue de Deus se
torna sua linhagem de sangue. O mundo que Deus criou se torna seu mundo. Devemos
compartilhar o amor de Deus com todas as coisas no céu e na terra. Devemos ser cidadãos do
Reino do Céu com o coração de pais.

Separação do Homem de Deus
A lei de causa e efeito é claramente evidente na história. O que quer que tenha semeado,
seguramente você irá colher. Adão e Eva, os primeiros antepassados humanos, se envolveram em
imoralidade sexual e em abuso do amor enquanto ainda estavam amadurecendo. Esta foi a queda
do homem. Deus queria que eles crescessem em pureza até que Ele os abençoasse em um
matrimônio celeste, se tornando a base do amor verdadeiro, da vida verdadeira e da linhagem de
sangue verdadeira de Deus. A humanidade, descendendo deste casal perfeito e abençoado
formado por Adão e Eva, naturalmente se tornaria os filhos e filhas de Deus, desfrutando o amor
do Criador, e vivendo no Reino do Céu na terra e no mundo espiritual.
Entretanto, antes de Adão e Eva terem se tornado maduros e recebido a bênção de Deus,
enquanto eles ainda eram adolescentes, o arcanjo tentou Eva e se envolveu em fornicação com
ela. Desta forma, o arcanjo se tornou Satanás. Ao se envolver em relações com Eva decaída,
Adão também caiu. Assim é como o início da história humana foi semeada. Hoje estamos
sofrendo as conseqüências: a imoralidade é galopante. Adolescentes em particular, são as vítimas
da degradação sexual generalizada. A sociedade moderna nas nações avançadas é pouco
diferente de Sodoma e Gomorra dos tempos bíblicos. Deus tem horror deste comportamento
imoral. Devemos temer a ira de Deus. Sua punição é iminente.

A Luta de Bem e Mal
Deus é o centro do bem. Satanás é o centro do mal. A história da humanidade tem sido a história
de luta entre bem e mal – entre Deus e Satanás – funcionando através de homens e mulheres.
Mas as respectivas estratégias utilizadas por Deus e por Satanás têm sido exatamente opostas.
Satanás, sendo arrogante e ganancioso, sempre ataca o lado do bem. O campo de Deus sempre
apanha e sofre, mas isso dá para Deus a oportunidade de fazer justiça. O lado do bem reivindica
e ocupa novo território. O lado de Satanás deve recuar e declinar.
Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, as nações beligerantes foram definitivamente
derrotadas. O mesmo foi verdadeiro na Segunda Guerra Mundial, onde os poderes do Eixo,
depois de inicialmente atacar, foram finalmente derrotados pelos Aliados. Todo poder explorador
definitivamente declinará, enquanto quem quer que sofra perseguição para o benefício do bem
definitivamente será elevado por Deus.
Minha própria vida é uma representação disto. Eu tenho sido combatido pelo benefício do bem e
pela causa de Deus, mas a oposição tem sido implacável. Anos atrás, eu fui torturado e
espancado, e fui aprisionado inúmeras vezes. Alguém poderia pensar que meu movimento
morreria e seria esquecido, mas o oposto ocorreu. Eu edifiquei um fundamento mundial, e tenho
continuamente avançado e prosperado.
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Consciência: Mestre e Pai
Todo ser humano, por toda a vida, tem o mais precioso mestre dentro de si mesmo. Não obstante,
esse mestre tem sido maltratado, espezinhado e ultrajado. Esse mestre é a consciência humana.
Sua consciência sempre fala para seu próprio benefício, tentando conectá-lo ao amor verdadeiro.
Como um pai, sua consciência incentiva você a ser bom, um indivíduo altruísta, e conduz você a
fazer a vontade de Deus. Mas dentro de cada pessoa há também um rebelde que sempre segue
contra sua consciência. Esse rebelde é o corpo físico. O corpo tem espezinhado e abusado
miseravelmente da consciência. Quando alguém se torna ciente disto, esta pessoa pode tomar o
lado do corpo, o qual tem sido o inimigo de sua própria consciência, e que tem prejudicado
enormemente sua própria vida e personalidade?
Sua consciência deve ser seu constante mestre interno e pai, conduzindo você para a completa
unidade com o definitivo pai da humanidade – Deus. Então a consciência é o agente de Deus
dentro de você, e pode até mesmo ser chamada de um "segundo Deus." Você acha que deveria
ser simpático e protetor com seu corpo, o inimigo da consciência? Ou você acha que deveria
controlar e confinar seu corpo e reivindicar sua consciência? Seu corpo segue somente o desejo
carnal. Quando sente fome, ele rouba e se satisfaz. Ele está sempre procurando por conforto, e
quer tirar vantagem dos outros. O corpo tem sua própria realidade. Conquistar a realidade do
corpo é uma enorme responsabilidade que toda pessoa deve assumir. Quando isto é alcançado, a
mente como o "eu" vertical e o corpo como o "eu" horizontal são completamente harmonizados
em unidade, e então uma pessoa alcança a perfeição, se tornando unido em amor com Deus pela
eternidade.

O Papel da Religião
Deus é a fonte de amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem de sangue verdadeira. Sendo que
nós, seres humanos, originamos a partir desta fonte, devemos também ter amor verdadeiro, vida
verdadeira e linhagem de sangue verdadeira. Entretanto, por causa da queda do homem,
tragicamente o homem nunca alcançou a posição de ser o filho de Deus. Ao invés, homens e
mulheres receberam o amor, a vida e a linhagem de Satanás.
Devido à queda do homem, basicamente hoje o amor é autocentrado. Esse amor autocentrado
não se origina a partir da mente, mas está centrado no corpo. O corpo é onde as atividades de
Satanás são realizadas. O corpo é o salão de baile de Satanás, o porto de atracação de Satanás. A
mente representa a posição de Deus, a posição positiva. Mas o corpo, que deveria assumir a
posição de objeto ou negativa, tenta fazer de si mesmo outro positivo, e continuamente
ridiculariza ou menospreza a mente. Na vida humana, é crucial corrigir este relacionamento.
Portanto, Deus estabeleceu a religião para reabilitar o homem decaído. Através da religião, Deus
está ensinando as pessoas como fortalecer suas mentes centradas em Deus, e reverter o domínio
do corpo sobre sua vida e personalidade. Esse é o motivo pelo qual a religião freqüentemente
demanda jejum, serviço sacrifical e uma atitude dócil e humilde. Estes são métodos para reduzir
o poder do corpo e fazer com que o corpo se submeta a mente. Normalmente, na vida religiosa,
leva cerca de 3 a 5 anos para mudar do hábito de uma vida centrada no corpo, e criar uma nova
forma de vida centrada no espírito.
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Além disso, a Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Isto é vitalmente importante, porque
Satanás controla o ambiente do mundo decaído. Satanás tenta e distrai o homem decaído a partir
de todas as direções 24 horas por dia, enquanto Deus é somente capaz de trabalhar a partir de
uma única direção, a direção vertical da mente.

A Restauração do Ideal de Deus
Aos olhos de Deus, o mundo decaído é o mundo de morte espiritual. Sua vontade é a restauração
desse mundo de morte para o mundo de vida. Restauração é outra forma de dizer salvação.
Quando o estado ideal original é perdido, ele deve ser restaurado. Quando um homem saudável
fica doente, um médico deve vir para trazer de volta sua saúde original. Da mesma forma, o ideal
original pretendido por Deus foi perdido. Portanto, a obra de Deus é restaurar este mundo
decaído para o estado original sem pecado. A fim de cumprir essa tarefa, Deus envia o Messias.
Mas antes do Messias vir, Deus prepara um determinado grupo de pessoas escolhidas para
estarem prontas para o Messias. Isto é o que a Bíblia chama de jardim de oliveiras selvagens.
O jardim de oliveiras selvagens representa determinada esfera na realidade decaída, a qual Deus
ainda pode dirigir e controlar. Depois disto ter sido preparado, o Messias vem. O Messias então
corta todas as oliveiras selvagens no jardim de Deus, e as enxerta no verdadeiro ramo da vida.
Desta forma, todas as oliveiras selvagens se tornam oliveiras verdadeiras. Elas são devolvidas ao
estado original do homem.
As pessoas religiosas de hoje são estas oliveiras selvagens no jardim de Deus, mas até mesmo a
pessoa religiosa mais devota ainda deve procurar o Messias, porque ela ainda não recebeu a
verdadeira linhagem de Deus. O Messias vem como os Verdadeiros Pais da humanidade,
restaurando a posição de Adão e Eva. Portanto, a fim de ser conectada com a linhagem
verdadeira de Deus, cada pessoa deve se unir com os Verdadeiros Pais, e se tornar um recipiente
de amor verdadeiro. Ao fazer isso, cada pessoa pode se tornar um verdadeiro filho ou filha de
Deus. Desta forma, o Messias traz salvação para a humanidade.
O Messias, na posição de Verdadeiros Pais, deve arrancar a raiz das árvores que cresceram a
partir de sementes falsas, deve subjugar Satanás e conectar a humanidade em unidade com Deus
em amor verdadeiro, tornando todas as pessoas verdadeiros filhos e filhas de Deus. Desta forma,
o Reino do Céu na terra pode ser criado, onde homens e mulheres serão finalmente capazes de
desfrutar verdadeira liberdade.
Qual é o caminho da unificação? Consideremos a primeira família humana. Primeiro de tudo, há
Deus. Segundo, há Adão e Eva. Adão é masculino, e Eva é feminina. Eles competem um com o
outro para assegurar primeiro o amor de Deus. Se eles são egoisticamente motivados, não haverá
nenhuma unidade. Entretanto, se eles são altruisticamente motivados, Adão dirá: "Eu quero
alcançar Deus primeiro somente para você, Eva." A mulher ficará muito alegre. Em resposta ela
dirá: "eu somente quero alcançar Deus para seu benefício, Adão." Então o esposo estará
plenamente satisfeito. Não haverá luta; haverá unidade até mesmo na competição.
Esta não é somente a forma que esposo e esposa podem ser felizes em união; é mais do que isso.
Esta é a mesma chave para a unificação de todas as pessoas.
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Visão Mundial Centrada em Deus
Por toda a história, Deus tem trabalhado através da consciência humana. Entretanto, a despeito
dos esforços de Deus, todas as tentativas feitas até agora para restaurar o homem ao ponto do
início original – o coração de Deus – falharam. Ainda permanece para alguém, liberar a
humanidade deste ambiente satânico e conduzir uma busca bem sucedida pela verdade e o amor
verdadeiro. Essa é a missão do Movimento de Unificação.
Deusísmo é uma visão mundial centrada em Deus, cuja essência é o ideal de amor verdadeiro. O
Deusísmo tem duas missões distintas: Trazer unidade entre Deus e o homem, e trazer unidade
entre mente e corpo.
Sendo que eu descobri a solução para estes dois problemas fundamentais, a unidade de mente e
corpo, e a unidade de homem e Deus – eu devo proclamar esta verdade tão claramente e
efetivamente quanto possível, sem qualquer hesitação.
Quando seguir este ensinamento, eu asseguro que você poderá definitivamente conquistar os
desejos carnais de seu corpo. Você pode se tornar 100 por cento unido com sua mente. Então
você será elegível para se tornar o verdadeiro objeto de Deus e estabelecer uma parceria de amor
verdadeiro com Deus.
Sempre que duas pessoas estão unidas pelo amor verdadeiro, elas estão intituladas para três
importantes direitos: Primeiro, o direito de herança. Segundo, o direito de habitar em conjunto.
Terceiro, o direito de participação.
Tomemos o exemplo do relacionamento de esposo e esposa. O esposo poderia ser o presidente
de uma grande nação, enquanto sua esposa poderia ser uma mulher de origem muito humilde e
com muito pouca educação. Entretanto, se eles verdadeiramente amam um ao outro, eles são
iguais. Eles possuem todas as coisas em comum, vivem juntos, e participam em um nível de
igualdade.
Da mesma forma, quando homem e mulher estão conectados a Deus através do amor verdadeiro,
eles também desfrutarão os direitos de herança, de participação e de viver juntos com Deus
eternamente. Quando você alcança esta profundidade de coração, constantemente experimentará
a presença de Deus, e Deus verdadeiramente residirá entre os homens.

Verdadeiros Pais
O amor verdadeiro sempre percorre a distância mais curta na maior velocidade. Portanto, o amor
verdadeiro, ao vir de Deus para a terra, percorre a distância mais curta – uma linha vertical. O
amor entre homem e mulher também percorre a distância mais curta, formando uma linha
horizontal. Quando o amor verdadeiro vertical encontra o amor verdadeiro horizontal, o ponto de
cruzamento deve ser absolutamente de 90 graus. Não há nenhuma outra forma para que estas
linhas de amor possam ter uma interseção.
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Quem é Deus? Deus é o Verdadeiro Pai vertical centrado no amor verdadeiro. Ele está
intimamente próximo de cada um de nós, porque Ele é nosso Pai vertical. Quando recebemos os
antepassados humanos aperfeiçoados – Adão e Eva aperfeiçoados – como Verdadeiros Pais,
criamos um ponto de cruzamento de 90 graus entre o amor verdadeiro vertical de Deus e o amor
verdadeiro horizontal dos Verdadeiros Pais. Temos dois conjuntos de Verdadeiros Pais. A partir
deles recebemos amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem de sangue verdadeira. Isto cria um
mundo totalmente ressonante com o amor verdadeiro.

A União Soviética
Senhoras e senhores, eu sou muito grato por ter a oportunidade de compartilhar com vocês estas
reflexões sobre a natureza de Deus e da humanidade. Eu estou muito feliz por estar aqui na
União Soviética. Eu verdadeiramente estendo meu coração para o povo da União Soviética.
Muitos de vocês enfrentaram sofrimentos insuportáveis, e isso me entristece. Eu amo muito seu
país e seu povo. Eu claramente visualizo um renascimento moral e econômico para a União
Soviética que afetará intensamente o mundo inteiro. Eu farei tudo o que posso para encorajar e
apoiar esse renascimento.
Vocês estão empreendendo uma nova revolução Soviética, mas esta deve ser uma revolução sem
sangue ou armas – deve ser uma revolução do coração e da alma.
Eu estive falando sobre a importância da família. Mas eu quero dizer a vocês que no mais
profundo de meu coração, eu sinto que o povo Soviético é parte da minha família. Eu asseguro
que minha esposa e filhos sentem o mesmo. E também eu asseguro a vocês que os membros do
movimento de Unificação mundial farão o possível para colaborar com vocês pelo futuro de
prosperidade e bem-estar para toda a humanidade.
Eu acredito que a União Soviética desempenhará um papel chave no plano de Deus para edificar
um mundo de duradoura paz verdadeira. Esta ampla união de nações, que se estende desde o
Extremo Oriente, com suas fronteiras no meu país da Coréia, até o coração da Europa, o berço da
civilização ocidental – tem um destino natural de ser uma ponte entre a Europa e a Ásia.
Devemos considerar a nós mesmos como sendo membros de uma única família global vivendo
em um único lar global.
Que Deus Abençoe a União Soviética e todo o seu povo.
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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Capítulo 2
O Caminho para a Paz Mundial
Reverendo Sun Myung Moon
Este discurso foi proferido em 20 de agosto de 1991 na fundação da Federação para a Paz
Mundial em Seul, na Coréia.
Desde a Queda do Homem, tem ocorrido uma guerra constante dentro de cada um de nós. Esta é
uma conseqüência inevitável da Queda do Homem, que há contínua luta e conflito ocorrendo
dentro de nós mesmos entre mente e corpo, e entre o desejo para o bem e o desejo para o mal.
Originalmente, mente e corpo deveriam ser uma unidade. A mente humana representa a mente de
Deus. O corpo humano deve ser um compartimento para acomodar a mente, ou um local de
moradia para a mente. Separação entre estes dois aspectos foi acarretada quando a Queda do
Homem ocorreu.
A Queda do Homem resultou no fato de que o corpo veio estar sob o domínio de Satanás ou do
egoísmo. Assim, tragicamente, o corpo humano se tornou o servo de Satanás. Por outro lado, a
consciência humana é o agente de Deus em cada pessoa. A consciência de alguém não existe
para o benefício da própria pessoa. A consciência é plantada por Deus para o benefício da
justiça. Contudo, o corpo se rebela contra esta consciência. O corpo somente procura por
conforto, e tende a agir de forma egoísta seguindo os desejos carnais. A consciência em resposta
está tentando castigar o corpo e direcioná-lo na direção da mente. Este é o motivo pelo qual
sempre há o inevitável conflito e luta dentro de cada pessoa.
Esta é a razão pela qual as tradições religiosas do mundo são unânimes ao ensinar o princípio de
castigar o corpo através de jejum, oração, e outras disciplinas – fazendo coisas que o corpo não
quer fazer. A religião é o campo de treinamento onde o desejo do corpo é suprimido, trazendo
assim o corpo sob a vontade da mente. Por esta razão a religião tem sido o instrumento de Deus
para trazer os homens de volta para o ideal original.
Entretanto, ninguém é capaz de dominar seu corpo, sem se unir com Deus dentro de si mesmo. O
único poder que capacita a mente a ter domínio sobre o corpo é o poder gerado pela unidade da
mente com a verdade e o amor de Deus. Mente é sujeito e corpo é objeto. O amor e a verdade de
Deus têm o poder para juntá-los em harmonia dentro de uma pessoa. Isto é o que a religião
define como um homem de perfeição ou um homem santo.
Homens e mulheres centrados em Deus em perfeição são chamados homens e mulheres de
bondade. Estes bons homens e mulheres podem receber a bênção de matrimônio de Deus e
estarem unidos como um casal, como esposo e esposa. Este seria o início de uma família ideal
dos seres humanos na face da terra. Esta família modelo é o que Deus queria ter como o bloco
edificador da sociedade, da nação e do mundo.
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A Família é o Fundamento da Paz
Há um antigo ditado no Oriente que diz que "uma vez que a paz esteja habitando na família, tudo
vai bem." Uma família feliz e harmoniosa é uma família de paz e o fundamento do reino
celestial.
A dinâmica da família é o amor verdadeiro. Você deve amar primeiramente Deus, então amar
seu esposo e esposa e seus filhos com amor verdadeiramente puro e sacrifical. Esta é a
manifestação do amor verdadeiro. Deus criou o amor como a força suprema do universo. Ele não
criou nada maior neste universo. O amor verdadeiro é supremo.
O amor verdadeiro naturalmente se origina de Deus. Deus investiu tudo, cada grama de Sua
energia, para a criação de todas as coisas e da humanidade. Amor é a única coisa que, ao ser
investido completamente, retorna completamente. Quando você investe amor verdadeiro,
nenhum desgaste ocorre. Ele multiplicará e prosperará. Ao investir 100 por cento de amor
verdadeiro, renderá ou retornará 120 por cento. Alguém poderia pensar que aqueles que praticam
o amor verdadeiro se tornariam pobres e miseráveis, contudo o resultado final é o contrário. Ao
praticar amor verdadeiro você adquirirá prosperidade e vida eterna.
Este tipo de família de amor verdadeiro se torna o fundamento para criar a sociedade, nação e
mundo. Essa sociedade, nação e mundo devem estar centrados no amor verdadeiro, e devem se
tornar ideais e pacíficos. Ali você encontrará entendimento ao invés de mal-entendido. Você
encontrará unidade ao invés de divisão. Você encontrará altruísmo ao invés de egoísmo. Esta é a
sociedade, nação e mundo onde sacrifícios se tornam as virtudes dominantes. A realização do
ideal de Deus é o caminho para atingir o ideal de verdadeira paz no mundo.

O Ideal de Verdadeiros Pais para a Verdadeira Paz Mundial
Quando a Bíblia diz que Deus procurava criar seres humanos à "Sua própria imagem," isto
significa que o Deus invisível queria manifestar a Si mesmo em uma forma visível. Em outras
palavras, homens e mulheres deveriam se tornar as personificações de Deus.
Se o primeiro homem e a primeira mulher tivessem realizado o ideal de Deus, eles teriam se
tornado a primeira forma visível de Deus, e criado a primeira família humana. Então os filhos e
netos centrados em Deus teriam formado uma sociedade, uma nação e um mundo ideal. Neste
caso, o Deus invisível se tornaria os “Verdadeiros Pais” vertical do ser humano centrando no
amor verdadeiro, e o primeiro homem e primeira mulher, Adão e Eva, teriam se tornado os
“Verdadeiros Pais” horizontal da humanidade centrando nesse mesmo amor verdadeiro.
Centrando nestes “Verdadeiros Pais”, a humanidade se tornaria uma única família cumprindo
eternamente a verdadeira fraternidade.
Entretanto, a queda de Adão e Eva significa que a humanidade perdeu os “Verdadeiros Pais”.
Nesse dia nos tornamos órfãos. Irmãos se transformaram em inimigos. Como resultado, as
nações desenvolveram relacionamentos antagônicos ao invés de amistosos. Acusações abundam
em todos os níveis.
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Portanto, no cumprimento final da história humana, a obra de Deus de restauração é
primeiramente a restauração dos “Verdadeiros Pais”, para liberar a humanidade de seu estado de
órfãos. Atualmente esta é a obra providencial central de Deus – conceder os “Verdadeiros Pais”
para a humanidade, para criar a família original do homem centrando em Deus e no amor
verdadeiro.
Senhoras e senhores, a criação da Federação para a Paz Mundial neste dia de hoje deve ser
diferente da criação da Liga das Nações e das Nações Unidas. O mais importante é que devemos
desenvolver esta organização baseada no verdadeiro ideal e filosofia de paz duradoura, como
também no ideal dos “Verdadeiros Pais”. Em última análise, paz em Deus e com Deus é o mais
novo nível de consciência. Portanto, este é um novo início na direção de se alcançar a paz. A
exclusão de Deus dos esforços humanos para a paz é a razão central para seu fracasso. Portanto,
devemos fazer de Deus, o centro deste movimento e a dinâmica deste movimento será o amor
verdadeiro.

Reunião Histórica
Para homens e mulheres que estão fervorosamente esperando pela paz mundial, a reunião de hoje
é uma reunião histórica. Há muitos presidentes e ex-presidentes aqui neste dia, como também
proeminentes líderes religiosos e líderes de todas as áreas da vida humana. Esta é
verdadeiramente uma rara e extraordinária assembléia. Além disso, há líderes do bloco ocidental
e do bloco oriental. Até recentemente, esses líderes estavam atolados na Guerra Fria e amarrados
em um confronto frio. Entretanto, neste auditório não há oriente e ocidente. Todos estão reunidos
em um único espírito de cooperação e reconciliação.
Em 9 de novembro de 1989, finalmente o Muro de Berlim veio a baixo. Desde esse evento temos
vivido em um mundo diferente. O mundo está se movendo rapidamente na direção da reforma,
da mudança, do entendimento mútuo e da amizade. Atualmente todos sentem que o humor do
mundo está se abrindo para o florescimento da oportunidade de paz.
Se você concorda que os princípios que estou expondo são os aspectos fundamentais para a paz,
então a paz verdadeira é factível e realizável. O Norte industrializado deve ajudar a liberar o Sul
da pobreza generalizada. As nações desenvolvidas devem alcançar com uma mão de auxílio os
países em desenvolvimento e as novas democracias.
A atitude de cada nação deve ser mudada da atitude egoísta para a atitude altruísta. Isso é em si
mesmo uma revolução. Nações podem fazer isso quando os líderes olham a partir da posição de
pais. O mais altruísta e sacrifical amor de todos é o amor de pais. A partir dessa perspectiva, uma
pessoa pode ver que todas as nações são nações irmãs. Assim, uma nova visão emerge e novas
oportunidades se abrirão diante de nós.
Já foi anunciado que em setembro a Coréia do Norte e a Coréia do Sul se tornarão nações
membros das Nações Unidas. Este é outro significativo desenvolvimento positivo na direção de
se alcançar a paz mundial. Então o número de nações membros das Nações Unidas será de 163.
Qual deveria ser a prioridade dessas 163 nações nos dias que virão?
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O tempo do colonialismo, quando as nações poderosas exploravam as nações mais fracas
acabou. A lei da selva e a "sobrevivência do mais forte" de Herbert Spencer não se aplica em
nosso mundo. A idade da corrida armamentista das superpotências que impulsionou o mundo e a
humanidade para o medo e a incerteza já passou; a humanidade deve ser liberada da ameaça
devastadora das armas nucleares. Que momento é este no calendário e na agenda de Deus? Este é
o momento ao qual as Sagradas Escrituras se referem como sendo o momento de "transformar
nossas espadas em arados."
Este é o momento para desenvolver a confiança mútua baseada em um padrão moral mais
elevado. É um tempo quando todas as nações membros das Nações Unidas, em um
relacionamento de respeito e amor mútuo, devem declarar conjuntamente uma guerra definitiva
contra nossos inimigos comuns – o flagelo da fome, da ignorância, da doença e da criminalidade.
Isto está no plano de Deus. A partir deste momento em diante, a definição de "meu país" irá se
expandir. Embora todos tenham seu país de origem onde seus familiares vivem, em um sentido
mais amplo, o mundo agora se torna o "meu país", porque este é o lugar onde Deus, o meu Pai, e
meus irmãos e irmãs – todas as pessoas do mundo – vivem.
A partir deste ponto de vista, as nações avançadas devem buscar compartilhar a alta tecnologia
com as nações em desenvolvimento e as novas democracias. Fazer o contrário seria um crime
moral. As coisas que são boas e benéficas devem ser compartilhadas entre todas as nações.
Quando uma nova descoberta é feita, ela deveria beneficiar todas as nações. Se algo é bom para a
humanidade e o mundo, devemos realizá-lo, transcendendo as barreiras nacionais. Por um longo
tempo, eu tenho lutado pela igualdade de oportunidade na utilização da alta tecnologia por todas
as nações em desenvolvimento.

Um País de Paz
Senhoras e senhores, sua vinda para este local não é um acidente. Nada ocorre por acidente. Eu
sinto que vocês foram ordenados para estarem aqui. Vocês foram escolhidos por Deus como
campeões da paz.
Durante o tempo de nossas vidas devemos comemorar o ano 2000. Esse ano será o ponto de
mudança da nova história. Uma nova era está se desdobrando. Com a cooperação de Deus e do
homem, o século XXI será um século de paz. A fim de fazer isso acontecer, devemos trabalhar
juntos incansavelmente pelos próximos nove anos. Se fizermos isso, seremos capazes de eliminar
todos os obstáculos que podem impedir a realização da paz.
O século XXI deve ser um século de retidão. No século XXI, a riqueza não será o fator
dominante. Ao invés, o espírito humano e a alma humana devem ser dominantes. O século XXI
deve ser a era da unidade entre Deus e o homem. Ele deve ser a era onde um novo despertar virá
para cada ser humano – uma compreensão de que o homem beneficiará mais a si mesmo quando
genuinamente viver para o benefício dos outros. No século XXI, o egoísmo declinará. Vida,
honra e glória baseados no altruísmo devem ser triunfantes. Estas são as características da vinda
do século XXI.
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Essa idade para a paz está se aproximando. Até mesmo a oportunidade para o Reino do Céu na
terra está mais próxima. O século XXI deverá ser um século esperançoso e glorioso. Para fazer
isto acontecer, a Federação para a Paz Mundial proverá o ideal e a filosofia para educar a
população do mundo. A Federação assistirá espiritualmente, mentalmente e financeiramente no
desenvolvimento das nações necessitadas. A Federação estabelecerá um elevado padrão moral e
assumirá o papel dinâmico na edificação de um mundo de paz.
Senhoras e senhores, vocês são os apóstolos da paz. Uma brilhante nova esperança, como
também um excitante novo futuro está esperando por nós. Hoje devemos fervorosamente sentir o
desejo de cumprir a grande missão que está sendo confiada a nós.
A fim de alcançar esta sagrada tarefa e a responsabilidade histórica de edificar a paz duradoura,
devemos dedicar nossas vidas, nossos futuros e nossa honra sagrada com total
comprometimento. O primeiro item em nossa agenda deve ser, convidar Deus para nossos
corações individuais, e os corações de nossas famílias, sociedades, nações e do mundo. Quando
Deus está conosco, quem será contra nós?
Respeitados amigos, meus amados irmãos e irmãs, fomos chamados para uma sagrada missão – a
edificação da paz mundial. Nossa nobre marcha deve começar hoje na direção desse glorioso
futuro. Vamos edificar um mundo verdadeiro de paz junto com Deus.
Muito obrigado.
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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Capítulo 3
Unificação do Mundo e a Responsabilidade da Humanidade
Sra. Hak Ja Han Moon
Presidente da Federação de Mulheres para a Paz Mundial
Este discurso foi proferido em 10 de abril de 1992 na reunião de fundação da Federação das
Mulheres para a Paz Mundial em Seul na Coréia.
Distintos convidados, representantes da Federação das Mulheres para a Paz Mundial de setenta
países, mulheres líderes e membros da Federação das Mulheres para a Paz Mundial da Ásia:
Deixem-me primeiramente expressar minha profunda gratidão para essa enorme platéia que se
reuniu hoje para esta grandiosa ocasião: o estabelecimento da Federação das Mulheres para a Paz
Mundial e a Reunião de Seul da Federação das Mulheres para a Paz Mundial para a Ásia.
Através de suas presenças, vocês trazem muitas bênçãos para o futuro de nossa Federação, e nos
inspiram a multiplicarmos nossa determinação para alcançar a paz mundial.
Esta pode ser a primeira vez que mulheres tomam a iniciativa de reunir tantas mulheres em um
único lugar. Estou certa que a partir deste dia em diante, as mulheres ao redor do mundo poderão
compreender seu nobre papel que foi ordenado por Deus, e que uma estrada será aberta para
edificarmos um mundo ideal preenchido de paz, felicidade e liberdade. Para registrar esta
ocasião, eu gostaria de falar a vocês sobre o tema: "Unificação do Mundo e a Responsabilidade
da Humanidade."
Eu quero dirigir a vocês uma declaração centrada nos ensinamentos do Reverendo Moon, os
quais estão baseados no coração de Deus que transcende passado, presente e futuro. Minhas
palavras hoje são uma declaração diante de céu e terra, com a história como minha testemunha.
As palavras sobre as quais falarei podem parecer um pouco estranhas para alguns de vocês, mas
elas tratam sobre os segredos do céu que todas as mulheres hoje necessitam compreender.

A História Começou em um Estado Contaminado
Vivemos em um mundo contaminado, cuja destruição é inevitável. Todos os dias ouvimos os
sons feios do estrondo final da morte.
Podemos traçar a origem desta contaminação até os antepassados humanos originais, que
perderam sua posição no paraíso. Nossos antepassados originais contraíram uma doença séria.
Em termos religiosos, é referido como a queda humana. Assim, a história começou em um estado
contaminado. Esta doença e Satanás têm sido o foco da história humana.
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A tragédia da história humana foi que ela se originou com Satanás, o senhor do mal, que se
colocou em uma posição contrária ao ideal de criação de Deus. O casamento de Adão e Eva
resultou nos filhos do mal. Inevitavelmente, a humanidade herdou o amor de Satanás, a vida de
Satanás e a linhagem de Satanás. Os órgãos reprodutivos humanos, pelos quais esposo e esposa
estão destinados a se unirem em virtude, foram originalmente planejados para serem os templos
do amor verdadeiro, da vida verdadeira e da linhagem verdadeira. Amor deve ser uma
experiência na qual um esposo e uma esposa se unem em uma união virtuosa para procriar filhos
que continuarão a linhagem. O centro da vida é amor, e a linhagem humana é transmitida por
meio do amor e da vida de um esposo e de uma esposa. A ligação de amor, vida e linhagem é o
que dá continuidade para sua história.
Depois da queda, a raça humana tem sido mantida cativa pelo amor satânico, a vida satânica e a
linhagem satânica. Adão e Eva estavam em sua juventude quando eles semearam as sementes do
amor falso, da vida falsa e da linhagem falsa. Assim, quando vêm os Últimos Dias, podemos
esperar o aumento da decadência moral entre os jovens como um fenômeno global. De fato,
vivemos agora mesmo neste tempo.
Satanás utilizou o amor decaído como uma condição para criar uma guarida de pecado na qual
um sopro eterno pudesse ser lançado contra o ideal de Deus do amor verdadeiro. O relaxamento
dos padrões referentes ao comportamento sexual, a crescente decadência moral dos jovens, a
pestilência do uso de drogas, e o declínio da estrutura familiar e dos valores tradicionais
transformaram este mundo em um inferno terreno. Assim, se tornou impossível encontrar em
qualquer lugar, um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, irmãos e irmãs verdadeiros, um
esposo e uma esposa verdadeiros ou pais verdadeiros. Até agora, não pôde haver nenhuma
esperança de criar uma sociedade verdadeira, uma nação verdadeira ou um mundo verdadeiro.

A Humanidade Deve se Enxertar em Deus e nos Verdadeiros Pais
O mundo deve compreender que Satanás existe e que ele trouxe esta realidade que enfrentamos
atualmente. Com este entendimento, podemos encontrar a causa da doença e descobrir a origem
da queda humana. Devemos revelar ao mundo que Satanás, Adão e Eva formaram uma trindade
do mal, e que é isto que nos faz restaurar a trindade de Deus, Adão e Eva que está de acordo com
o ideal de criação.
Para este assunto ser resolvido, alguém deve testificar o fato que Satanás cometeu pecado e
explicar claramente as verdades fundamentais referente ao pecado cometido pelos antepassados
humanos originais. Deus e Satanás sempre conheceram os detalhes sobre a queda. Entretanto,
havia muitas coisas que Adão não entendia, porque ele ainda era jovem naquele momento.
Nos Últimos Dias, o Adão restaurado e aperfeiçoado virá e dará conhecimento sobre todas estas
informações. Ele revelará os pecados cometidos por Satanás por todo o curso da história. Quando
ele vem, será possível expelir Satanás deste mundo. Pela primeira vez, a humanidade será capaz
de criar uma mudança fundamental na direção de um mundo de esperança, de paz, de felicidade
e de liberdade.
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Para que a humanidade faça uma ruptura total com o amor falso, a vida falsa e a linhagem falsa,
os quais derivam de Satanás como o pai de todos, é necessário que sejamos enxertados na
verdadeira oliveira. Isto é, todas as pessoas necessitam ser enxertadas em Deus e nos
Verdadeiros Pais a fim de recuperarem o amor verdadeiro, a vida verdadeira e a linhagem
verdadeira. Isto tornará possível para nós edificarmos o céu na terra, como também no mundo
espiritual. Isto de fato, é o definitivo propósito da providência de salvação de Deus, a
providência de restauração e de recriação.
Assim, o reaparecimento dos Verdadeiros Pais é um evento da maior importância histórica. Os
Verdadeiros Pais representam a conclusão e o fruto final da história humana. Os Verdadeiros
Pais incorporam a forma completa da história cultural humana. Eles significam a vitória da
religião e da filosofia dentro da história. Entretanto, antes do surgimento dos Verdadeiros Pais,
deve haver um período de restauração através de indenização, isto é, um período de recriação.

A História Providencial de Restauração de Deus
Eu gostaria de falar um pouco sobre este período histórico baseado no registro bíblico, para
ilustrar as dificuldades. Ao entender isto, podemos compreender quão importante é cumprirmos
nossa responsabilidade atualmente. No registro do Velho Testamento, a história era um curso de
indenização, olho por olho, dente por dente e vida por vida. A responsabilidade da queda passou
de Eva para Adão, com Satanás no centro. Como visto a partir do ponto de vista de que Eva
recebeu a semente da vida falsa, a queda ocorreu quando Satanás assumiu a posição de Deus
como o pai de Eva e se tornou um com ela para enganar Adão. No curso da queda, Eva colocou o
arcanjo na posição do pai dela e Adão na posição do filho dela. Conseqüentemente, as mulheres,
que no curso da história de restauração através de indenização devem se colocar na posição de
Eva, devem até mesmo arriscar suas vidas, se necessário, a fim de fazer com que a vontade de
Deus seja passada para a próxima geração.
Quando estudamos o registro histórico na Bíblia, nos deparamos com uma série de eventos que
parecem desafiar a lógica. A intenção original de Deus em Sua criação era que Eva se tornasse
uma unidade com Deus, seu pai, e com o filho de Deus, Adão. Entretanto, como resultado da
queda, ela se tornou uma unidade com Satanás e Adão, o filho falso. Imediatamente após a
queda, Deus começou a trabalhar através da família de Adão a fim de reverter o que havia sido
feito, isto é, cumprir a restauração através de indenização pelo curso inverso. Ele trabalhou com
a família de Adão, porque nem mesmo a queda privou os membros desta família da eternidade
com a qual eles foram dotados na criação.
Caim, o primeiro fruto do amor pelo qual Satanás tomou Eva, foi concedido para o lado de
Satanás, e Abel, que nasceu como o segundo fruto do amor com seu esposo Adão, estava
colocado no lado do céu. Este foi o início da história de luta entre o bem e o mal destinada à
restauração fundamental através de indenização. Era necessário na história, que o segundo filho
fosse abençoado, para que a realidade do segundo filho do céu pudesse restaurar e reivindicar o
direito inalienável do primeiro filho tomado por Satanás. Por exemplo, Caim e Abel fizeram
ofertas para Deus simultaneamente, mas Deus recebeu somente a oferta de Abel, o segundo
filho, enquanto recusou a oferta de Caim. A razão para isto foi que o segundo filho do lado do
céu deveria restaurar o direito inalienável de primeiro filho.
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Se Caim tivesse feito sua oferta através de Abel, um caminho ordenado poderia ter sido
estabelecido de Deus para Adão, e de Adão para o arcanjo, e a restauração poderia ter sido
cumprida. Entretanto, Caim matou Abel, e o céu estabeleceu Set e estendeu a providência para
seus descendentes.
Caim e Abel eram irmãos que nasceram neste mundo. Por causa da falha deles em cumprir a
vontade de Deus na posição exterior ao ventre da mãe deles, a próxima providência de Deus teve
que ser conduzida dentro do ventre materno.
Assim, quando Rebeca perguntou para Deus porque Esaú e Jacó estavam lutando dentro do
ventre dela, Deus respondeu: "Duas nações estão em seu ventre, . . . o mais velho deverá servir o
mais jovem." (Gênesis 25:23) A partir desse momento, Rebeca veio a ter maior cuidado com o
segundo filho, Jacó.
Jacó, como o segundo filho, tinha que restaurar através de indenização a primogenitura de seu
irmão Esaú. Por isto, para ser bem sucedida, Rebeca precisava cumprir sua responsabilidade na
posição de Eva.
Os primogênitos do Egito foram golpeados durante o curso do Êxodo dos israelitas e Jacó cruzou
suas mãos sobre os filhos de José – Manassés e Efraim – no momento de abençoá-los (Gênesis
48). Todos estes eventos continham a vontade oculta do céu de cumprir a inversão das realidades
do primeiro e do segundo nascimento.

A Providência de Deus para Enviar o Messias
Na queda de Eva, ela enganou Deus, seu pai, e Adão, que estava na posição de seu filho. Para
restaurar isto, Rebeca se colocou no lado do céu e enganou o pai Isaque e seu filho Esaú para que
Jacó pudesse receber a bênção de Isaque. Jacó comprou o direito inalienável do primeiro filho, e
iniciou a linhagem dos israelitas no fundamento de uma vitória obtida através da cooperação de
uma mãe e seu filho. Ele condicionalmente reivindicou a realidade do primeiro filho e a
realidade do segundo filho para o lado do céu, e estabeleceu o fundamento de vitória para a
nação Israelita que descendeu dele.
Entretanto, Jacó estava com mais de quarenta anos no tempo em que ele assumiu total controle
sobre o direito inalienável do primeiro filho. Assim, a realidade da idade anterior aos quarenta
anos ainda estava sem a condição de ter obtido vitória sobre Satanás. Por isso, mais uma vez uma
providência foi conduzida com o propósito de obter vitória no ventre. Tamar, a nora de Judá,
tinha em seu ventre os filhos gêmeos Zerá e Pérez. Embora Pérez fosse o mais jovem, ele puxou
seu irmão Zerá para dentro a fim de nascer primeiro. De fato, o nome "Pérez" é derivado deste
evento. (Gênesis 38)
No início da história, a linhagem de Satanás foi plantada no ventre materno. Com Tamar, o
ventre foi restaurado para o lado de Deus. O lado do céu assumiu o controle sobre a realidade do
primeiro filho e a realidade do segundo filho para que a linhagem original de Deus pudesse ser
estabelecida. Foi desta maneira que a tribo de Judá veio a formar o fundamento no qual o
Messias mais tarde nasceria.
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Como uma mulher, Tamar se colocou na posição de ter enganado o pai e o filho; ela negou seu
sogro e seus filhos, a fim de separar a posição de Eva de Satanás. Como resultado da separação
do ventre de Tamar de Satanás, uma tradição essencial foi estabelecida onde os filhos de Deus
poderiam ter sido concebidos e nascerem sem a invasão de Satanás. Foi assim então que os
israelitas e o Judaísmo conduziram neste padrão de vitória no ventre até o tempo que o Messias
pudesse ser enviado como os Verdadeiros Pais. Porque Satanás já tinha sido capaz de estabelecer
suas nações no mundo, o envio do Messias teria que esperar pelo tempo em que os Israelitas
pudessem estabelecer uma base nacional suficiente para indenizar as outras nações do mundo.
Deus esperou aproximadamente 2.000 anos até que houvesse um fundamento nacional
suficiente, e uma mulher que pudesse se colocar na posição de Eva, para Ele conduzir Sua
providência. Isto finalmente aconteceu através de Maria, a mãe de Jesus. Quando Adão e Eva
cometeram a queda, eles já estavam comprometidos para terem um matrimônio mais tarde. Da
mesma forma, Maria e José estavam noivos centrados em Deus. Tal como Rebeca e Tamar,
Maria foi uma mulher revolucionária chamada por Deus para tomar parte no processo de recriar
Adão.
Maria arriscou sua vida para formar uma unidade absoluta com Deus, e se colocou na posição de
ter enganado o pai e o filho a fim de cumprir a história de restauração através de indenização. Foi
desta maneira que Jesus foi concebido. Durante o tempo em que Jesus estava no ventre de Maria,
Satanás não pôde fazer nenhuma invasão em termos de sua linhagem. Jesus nasceu do ventre de
uma mulher vitoriosa como o primeiro fruto do primeiro amor, que pôde ser reivindicado
somente por Deus. Foi a primeira vez na história que um filho nasceu como o filho unigênito de
Deus.
Até mesmo entre os santos, não houve ninguém mais, cujo nascimento seguisse um processo de
fazer uma separação da linhagem satânica. Assim, nos referimos a Jesus como um santo entre os
santos. Esta foi a razão que a esfera cultural Cristã foi capaz de se espalhar por todo o mundo.
Finalmente, em nosso século, Deus tem trabalhado para utilizar a vitória da Segunda Guerra
Mundial e a esfera cultural Cristã para cumprir a unificação do mundo.

A Estrada Pioneira dos Verdadeiros Pais
A Segunda Guerra Mundial teve um significado particular no contexto da providência de Deus.
Nesta guerra, os resultados que a queda teve sobre os irmãos Caim e Abel, que nasceram de Eva,
foram manifestados em uma escala global. Assim, a nação insular da Inglaterra se colocou na
posição de Eva. Os Estados Unidos, uma nação que historicamente "foi gerada" pela Inglaterra,
se colocou na posição de Abel. A França se colocou na posição de Caim ostentando o direito
inalienável do primeiro filho. Estes três países formaram uma aliança liderada pelos Estados
Unidos. Do outro lado, o Japão como a Eva satânica, a Alemanha como o Adão satânico, e a
Itália como o arcanjo satânico, formaram os Poderes do Eixo. Era o plano de Deus estabelecer
um mundo unificado na base da total vitória dos Poderes Aliados, que estavam colocados no lado
do céu.
A ardente esperança de Deus para o mundo pós-guerra era que Deus e os Verdadeiros Pais, que é
o Adão que traz o amor verdadeiro, pudessem formar um ponto central, ao redor do qual a
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humanidade pudesse fazer uma rápida separação da falsa semente herdada dos falsos pais. A
humanidade poderia então fazer um novo início através da conexão com o amor verdadeiro, a
vida verdadeira e a linhagem verdadeira originais dos Verdadeiros Pais. Desta maneira, o mundo
herdaria a semente do amor verdadeiro.
Entretanto com a oposição do Cristianismo, os Verdadeiros Pais foram empurrados para o
deserto. Como resultado, o curso de indenização edificado através dos 4.000 anos de história de
Israel foi perdido. Tornou-se necessário que os Verdadeiros Pais seguissem através de uma
geração, um curso de quarenta anos de indenização a fim de trazer a vontade de Deus para sua
conclusão.
O Senhor do Segundo Advento vem como o terceiro Adão. Ele traz consigo os conteúdos dos
segredos do céu e conclui um curso de indenização do lado satânico no nível individual, familiar,
nacional e mundial. Ele faz a indenização total pelas más ações de Adão e a missão que Jesus
deixou inacabada.
Desta forma, o terceiro Adão deve assumir a queda cometida pelo primeiro Adão no nível
familiar, e restaurá-la através de indenização no nível mundial. Ele então deve completar a
vitória pela restauração do mundo inteiro através de indenização.

O Senhor do Segundo Advento Realiza a Mais Elevada Vitória
O Reverendo Sun Myung Moon, fundador da Igreja de Unificação, e eu, sua esposa Hak Ja Han
Moon, colocados na posição de Verdadeiros Pais, devemos suportar sobre nós mesmos todas as
condições históricas de invasão do lado satânico. Em um estado de unidade com Deus, temos
trilhado o curso de indenização mundial para que toda a humanidade possa ser liberada de sua
opressão. Em contraste com Jesus, os Verdadeiros Pais receberam o chamado histórico para
seguirem além da Colina do Calvário sem sucumbir à morte física. Tem sido o destino dos
Verdadeiros Pais seguirem este curso pioneiro.
Dois mil anos atrás, a divisão mente e corpo do mundo poderia ter sido colocada em unidade, se
o Judaísmo, na posição de Abel, e a nação de Israel, na posição de Caim, tivessem se tornado
uma unidade para o propósito de atender Jesus. Neste fundamento, e centrando no amor
verdadeiro de Jesus, os Israelitas poderiam ter se enxertado na verdadeira linhagem e ser
renascidos como a nação que exaltaria a primogenitura em um nível mundial.
Os Israelitas teriam grande orgulho no entendimento de que eles eram o povo escolhido de Deus,
mas eles falharam, pelo menos naquele momento, em compreender a vontade de Deus para a
salvação mundial centrando em Jesus como o Messias. Eles somente acreditavam que quando o
Messias viesse, o mundo inteiro se inclinaria para o Reino de Israel. Eles não compreenderam
que a vontade de Deus não se limitava a salvação de um indivíduo, família ou nação, mas era
trazê-la para o mundo inteiro. Hoje o Cristianismo se depara com uma situação semelhante.
Por todo o período de seus 33 anos de vida na terra, Jesus investiu cada última grama de sua
energia na missão da restauração nacional. Finalmente, ele foi forçado a deixá-la incompleta. A
fim de completar esta missão, Deus, no século XX estabeleceu os Estados Unidos, que se tornou
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a nação Cristã central, na posição de um segundo Israel. Os Estados Unidos e o Cristianismo
foram chamados no tempo do Segundo Advento para estarem nas posições de Caim e Abel,
respectivamente, a fim de reindenizar a falha do primeiro Israel, isto é, a nação de Israel e o
Judaísmo do tempo de Jesus. Cabe aos Estados Unidos e ao Cristianismo agora cumprirem a
restauração através de indenização e completarem a obra de unificação.
Como resultado da morte de Jesus na cruz, não somente a missão que deveria ter sido cumprida
durante o tempo de Jesus foi deixada incompleta, mas também a própria nação de Israel foi
perdida. Por esta razão, a Igreja Cristã buscou estabelecer a si mesma como uma nação espiritual
durante o curso de sua história.
No tempo do Segundo Advento, é necessário reindenizar as falhas de Israel. Para fazer isto, o
Messias do Segundo Advento deve ser capaz de alcançar vitória no mais elevado ponto no
mundo.
Os registros bíblicos do julgamento e da crucificação de Jesus contêm referências a três
criminosos: os dois ladrões que foram crucificados com Jesus em sua direita e em sua esquerda,
e o famigerado prisioneiro Barrabás. Estes três representam três ideologias que vieram a existir
como resultado da falha de Israel na terra. No tempo da Segunda Vinda, os três paradigmas
podem ser identificados como o Cristianismo na posição do ladrão da direita, o comunismo na
posição do ladrão da esquerda e o Islamismo na posição de Barrabás.
Enquanto ele agora realiza seu Segundo Advento, Jesus é responsável por juntar a esquerda e a
direita para dar a elas uma direção comum, e então acrescentar a realidade do Islamismo
também. Ele deve fazer a restauração através de indenização para que todas as coisas sejam
resolvidas em uma direção comum. Ele vem com uma missão crucialmente importante para toda
a humanidade, que agora acelera na direção do inferno, que é fazê-la girar 180 graus na direção
do céu.
Jesus do Segundo Advento, que vem na posição dos Verdadeiros Pais da humanidade, tem
dedicado incomensurável esforço para reunir todo o mundo espiritual e realinhar as nações deste
mundo, centrando no Cristianismo, para que o fundamento de Deus de vitória possa ser
reformulado em um nível mundial.

Paz Mundial Centrada nos Verdadeiros Pais
Entretanto, centrados no Cristianismo, a Inglaterra, os Estados Unidos e a França se opuseram
aos Verdadeiros Pais. Portanto, o céu teve que preparar a Igreja de Unificação para assumir o
lugar do Cristianismo. Através da Igreja de Unificação, se tornou possível para os Verdadeiros
Pais atravessarem além da montanha de tribulação. Neste ponto, eles receberam oposição não
somente pelo mundo comunista que está colocado no lado satânico, mas também dos países
cristãos e do mundo inteiro. Finalmente agora, eles chegaram ao ponto onde o lado do céu pode
reivindicar e dar as boas vindas para o lado satânico.

25

Atualmente, Coréia, Japão, os Estados Unidos e a Alemanha estão emergindo como países
capazes de receberem os Verdadeiros Pais. Deus tem sido capaz de conduzir Sua história de
indenização centrando nestes países.
No contexto da providência em âmbito mundial dos Verdadeiros Pais, a Coréia foi colocada na
posição do país Adão, o Japão na posição do país Eva, os Estados Unidos na posição do país
Abel e a Alemanha na posição do país Caim. O Japão foi mais uma vez um país inimigo dos
Verdadeiros Pais, os Estados Unidos e o Japão foram mais uma vez inimigos e a Alemanha foi
mais uma vez um inimigo dos Estados Unidos.
Os Verdadeiros Pais, a fim de cumprirem o que o Cristianismo nos Estados Unidos falhou em
cumprir após a Segunda Guerra Mundial, têm fomentado a cooperação entre estes quatro países
no centro da providência, e trilharam um curso de 21 anos de reindenização. Através do seu
sucesso, eles estabeleceram a realidade de vitória.
A Igreja de Unificação, que vitoriosamente cruzou a Colina do Calvário nos níveis individual,
familiar, nacional, mundial e cósmico, deu aos Estados Unidos um novo sentido de direção. Ela
tem dado nova esperança para o Cristianismo, e está resolvendo as questões relacionadas aos
mundos comunista e Islâmico.
Na península coreana, o Jacó e o Esaú do século XX se confrontaram um com o outro na forma
das duas Coréias. Os Verdadeiros Pais trabalhando com amor verdadeiro neste conflito, com
Kim Il Sung na posição do falso pai, restauraram através de indenização a realidade da
paternidade vitoriosa. Através deste processo, a Coréia está estabelecida como o terceiro Israel
que cumpriu a vitória definitiva da história e se torna a nação escolhida do novo mundo
unificado.
A Coréia, como o terceiro Israel, é a base a partir da qual os Verdadeiros Pais e seus filhos são
capazes de cumprir sua fervorosa esperança por um mundo unificado de paz. Isto ostenta uma
posição central para edificar o céu na terra e no mundo espiritual.
Deve ser entendido que, a partir do ponto de vista providencial, a maior prosperidade
experimentada pela Coréia, o Japão, os Estados Unidos e a Alemanha no período pós-guerra se
deve ao fato que estes países receberam a bênção de Deus, com a Coréia como Adão, o Japão
como Eva, os Estados Unidos como Abel e a Alemanha como Caim.

A Era das Mulheres
No Jardim do Éden no momento em que a queda foi cometida, o arcanjo estava com Adão e Eva.
Nesta era, quando a semente plantada no nível individual está dando seus frutos no nível
mundial, o país Adão da Coréia tem como seu vizinho o país Eva do Japão e os três países
arcanjos, os Estados Unidos, a China e a Rússia, que estão trabalhando com a península coreana.
Entretanto, com a proteção de Deus, estes países estão desenvolvendo uma aliança entre eles
centrando na Coréia. Embora Jesus não tenha sido capaz de, em seu tempo, trazer uma
unificação das nações da Ásia, hoje estamos vendo o cumprimento da vontade de Deus em um
nível mundial. Do mesmo modo, o significado da vinda da esfera cultural Pacífico-Asiática de
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matéria e espírito, como o que Jesus tentou cumprir em seu tempo, está agora sendo construído
na Ásia. Em outras palavras, os países da Ásia devem estabelecer um mundo unificado centrado
nos Verdadeiros Pais.
Agora é o tempo para atender o Verdadeiro Pai, que estabeleceu a tradição vitoriosa na história
mundial, e a Verdadeira Mãe, a representação global das mulheres que obtiveram vitória como
uma mulher representante na história. Ao fazermos isso, devemos estabelecer não somente um
verdadeiro conceito de humanidade, mas também o verdadeiro conceito do que significa ser uma
mãe, uma esposa e uma filha, no contexto de uma nova sociedade, nação e mundo, e se tornar
precursoras na herança da tradição dos Verdadeiros Pais e colher a vitória.
Nós mulheres temos a missão de dar adequada direção para os homens que levam vidas de
decadência moral e desordem, para que a tragédia da destruição de Adão e Eva possa ser
resolvida dentro do contexto da história.
Amadas mulheres membros, a reunião de hoje está sendo realizada pela Federação das Mulheres
para a Paz Mundial na Ásia para o importante propósito de estabelecer a Federação das Mulheres
para a Paz Mundial. Na era das mulheres que está agora em seu alvorecer, nós membros
devemos abraçar nossos esposos e educar adequadamente nossos filhos para que possamos ser
um movimento modelo para a prática do amor verdadeiro em todo o mundo. Devemos obter a
cooperação ativa de nossos esposos e filhos para o desenvolvimento da Federação das Mulheres
para a Paz Mundial.
Nosso movimento de mulheres não é somente para mulheres. Primeiramente, um movimento de
amor verdadeiro por nossos esposos e filhos deve dar o fruto em famílias ideais. As famílias
ideais formadas desta maneira estarão juntas para formar nações ideais e um mundo ideal. Por
esta razão, a Federação de Mulheres para a Paz Mundial em algum dia deve se desenvolver para
a Federação da Família para a Paz Mundial.
Para o benefício da paz mundial, nós mulheres devemos assumir a condução no governo, nas
finanças, na cultura e na sociedade. Os valores básicos que devemos exaltar nesta federação das
mulheres são encontrados na filosofia da Ala Cabeça e do Deusísmo. Estes valores é o que une
esquerda e direita e supera o materialismo ateísta. Estes valores estão destinados a serem os
ideais que guiarão o mundo do século XXI.
Como mulheres, vamos lembrar nossas predecessoras, Rebeca, Tamar e Maria, que cumpriram
as maiores responsabilidades na história da providência de salvação de Deus. Vamos herdar a
força de vontade pela qual estas mulheres históricas superaram a vida de perigos e dificuldades
ameaçadores. Vamos estabelecer nossas famílias como lares para verdadeiros pais, verdadeiros
esposos e esposas e verdadeiros filhos, para que possamos atuar na sagrada causa de mudar este
mundo do mal para um mundo celeste. Vamos marchar na direção de um mundo de paz centrado
nos Verdadeiros Pais, que são o centro de amor verdadeiro.
Eu oro que as bênçãos de Deus possam estar sobre vocês, suas famílias e este lindo mundo.
Muito Obrigada.
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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Capítulo 4
Mulheres que Assumirão o Papel de Condução no Mundo Ideal
Sra. Hak Ja Han Moon
Presidente da Federação das Mulheres para a Paz Mundial
Este discurso foi proferido em 10 de junho de 1992 na Primeira Reunião Nacional da
Federação das Mulheres para a Paz Mundial em Seul, na Coréia.
Distintos convidados e membros da Federação das Mulheres para a Paz Mundial:
Estou muito honrada que posso compartilhar minhas crenças sobre a paz mundial em uma
enorme reunião de mulheres líderes de todos os níveis da sociedade. O título de meu discurso de
hoje é "Mulheres que assumirão o papel de Condução no mundo ideal."
Estamos agora entrando na era pivô para a criação de um único mundo. O tempo no qual estamos
vivendo é a era onde a humanidade começou a seguir além das barreiras de ideologia e de
idioma, além das diferenças entre culturas e dos conflitos entre raças.
É o estimado desejo da humanidade, banir para sempre toda guerra, opressão e exploração deste
mundo, deixando somente o futuro prometido de verdadeira liberdade, paz e prosperidade.
Todo o tempo, meu esposo, o Reverendo Sun Myung Moon, tem advogado a ideologia do
Deusísmo e superou forte oposição e perseguição daqueles indivíduos que confiaram somente na
força. No passado ele desempenhou o papel decisivo na abertura das portas para deixar para trás
a era da Guerra Fria. Hoje na idade histórica de transição onde são buscadas conciliação e
cooperação, estou apresentando o Deusísmo para ser o grande princípio e base sobre o qual
podemos edificar o eterno mundo de paz. Eu gostaria de enfatizar novamente que essa ideologia
da Ala da Cabeça e o Deusísmo proclamados pelo Reverendo Moon devem ser os princípios
seguidos por todas as mulheres que desbravarão o mundo futuro.

Possuir o Amor de Deus
Originalmente Deus criou um objeto de amor a fim de sentir alegria. De onde vem o coração de
um escultor, que está disposto a investir incessantemente sua juventude e seu trabalho, dia e
noite a fim de criar uma obra-prima? Isto não se assemelha ao coração de Deus? Quem criou um
objeto de amor a fim de sentir alegria?
Se olhamos para o mundo, podemos ver que todas as coisas possuem uma dualidade inerente.
Minerais, plantas, animais e pessoas, todos existem em pares. Vocês sabem por que todas as
coisas existem em pares? Isto é para serem capazes de interagirem uns com os outros.
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No mundo dos minerais, há a ação entre os íons positivos e os íons negativos. Se não houver
nenhum ponto em comum entre átomos, eles não estarão juntos. Deus também não é capaz de
transmitir Seu sistema, se os elementos recíprocos não estão certos. Entretanto, no lado oposto,
se os elementos recíprocos estão certos, então até mesmo Deus não pode evitar que eles se
tornem uma unidade. Embora estejam em um nível mais simples, a ação no mundo dos minerais
pode se tornar o modelo ideal do amor na criação.
Assim, é inevitável que centrado no amor verdadeiro, o coração de Deus e o coração de um
indivíduo, toda a criação e até mesmo os animais serão capazes de se comunicarem unidos. O
problema é que vocês não têm esse relacionamento. Se você vai para a terra dos ideais, então
toda a criação é harmoniosa. Na terra cheia de amor e alegria, se eu estou sorrindo, então toda a
criação, incluindo Deus, também sorriem em harmonia.
Senhoras e senhores! Todos vocês têm amorosos esposos e amorosas esposas, não têm? Quanto
vocês amam seus cônjuges? Se alguém oferecesse a você um bilhão de wons ou dez bilhões de
wons por sua esposa, você a venderia? Há uma esposa que trocaria um esposo verdadeiramente
amoroso, se fosse oferecido para ela o céu e terra? O que tudo isso quer dizer é que o homem
nasceu para a mulher, e a mulher nasceu para o homem. Tudo isto é por causa do amor
verdadeiro, o qual sempre existe para os outros. Deus criou a mulher e o homem como o
harmonioso yin e yang, para que eles pudessem realizar o ideal do amor. Podemos somente
encontrar o amor verdadeiro unificado através de verdadeiros homem e mulher. Deus e um
indivíduo também se tornam uma unidade através do amor verdadeiro.
Matrimônio é isso, depois que um homem e uma mulher se juntam horizontalmente através do
amor verdadeiro, eles tentam possuir o absoluto amor verdadeiro vertical de Deus. O Deus
absoluto estabelece o amor verdadeiro na mais elevada posição como o centro do amor
verdadeiro absoluto. Quando um homem verdadeiro e uma mulher verdadeira e Deus se tornam
completamente unidos, centrados no amor verdadeiro, então eles encontrarão a solução para
todos os problemas referentes à nossa visão sobre o universo, nossa visão sobre a vida e nossa
visão sobre Deus.

O Caminho de Sacrifício
O amor verdadeiro de Deus é isso, embora Ele ame e ame novamente, ou dê e dê novamente, Ele
esquece o que fez. Se alguma memória sobre o que você tenha dado permanecer, então o amor
não pode ser eterno. Porque o amor é uma ação eterna, você não deve lembrar o que deu. O amor
continua a fluir porque você dá e dá novamente, e esquece o que deu.
Assim, o caminho de amor verdadeiro não é para receber algo, é o caminho de sacrificar e viver
pelos outros. Esse é o motivo pelo qual o próprio Deus criou um objeto de amor verdadeiro,
Deus se colocou na posição de viver pelos outros. Ele queria investir e investir de novo, cem por
cento de tudo o que Ele tinha. A razão pela qual Deus queria investir a Si mesmo
completamente, é que Ele queria que Seu objeto de amor fosse melhor do que Ele mesmo. O
Criador dos céus e da terra, nosso Deus e Pai Celestial, a existência central original tem este tipo
de coração. Assim, o ato de viver pelos outros, o qual está contido dentro do amor verdadeiro,
significa que você dá cem por cento ou até mesmo mil por cento até que haja um vácuo.
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Na atmosfera da terra, quando se forma um sistema de baixa pressão, então um sistema de alta
pressão começa a circular automaticamente. Isto é o mesmo com o amor. Quando você cria um
sistema de baixa pressão absoluta ou um vácuo de amor, então o amor de Deus começa a
circular. Por isso, viver absolutamente para os outros é como criar um tufão que libera enorme
poder.
Minhas queridas membros da Federação das Mulheres para a Paz Mundial! Há um velho ditado
que diz: "Mulheres são fracas, mas mães são fortes." Uma mulher por si mesma pode ser fraca,
mas se uma mulher assume a posição de ser o sujeito de amor, ou como uma esposa ou uma
filha, se ela desempenha o papel de ser o centro do amor, então ela será a mais forte de todas. A
razão para isto é que, se uma mulher como uma mãe, esposa ou filha assume a posição de ser o
sujeito do amor, e se ela dá cem por cento para seu objeto, então o amor de Deus preencherá o
vácuo que é deixado depois que ela deu todas as coisas. Esse é o momento quando o poder do
amor de Deus começa a funcionar. Assim, embora ela seja uma mulher, se ela se assemelha a
Deus e assume a posição de ser o sujeito do amor, então uma enorme força será liberada e o
poder desse amor dará vida para a família, isto dará vida para a nação e dará vida para o mundo.

Centrado no Amor Verdadeiro
O fato que Yu Kwan Sun, uma jovem garota de dezesseis anos, causou essa grande onda no
Movimento de Independência Coreana, foi um milagre que ocorreu a partir de seu ardente e
sacrifical coração patriota para salvar a nação.
Deus se coloca na posição de ser o sujeito de amor vivendo completamente por Seus filhos – a
humanidade. Por continuar a ação de Sua natureza original, que é dar e dar novamente, Ele pode
existir pela eternidade. Desta maneira, o caminho do amor verdadeiro e a lógica da vida eterna
são estabelecidos.
Se a companhia de Deus de amor verdadeiro – a humanidade – tivesse amadurecido de acordo
com a vontade de Deus, e herdado o amor absoluto imutável de Deus, então o mundo teria visto
uma história de absoluta unidade, e não teria ocorrido uma história de guerra, derramamento de
sangue e miséria. Se sua mente e corpo se tornam uma unidade centrada no amor verdadeiro,
então cada um de vocês se tornará a companhia de amor de Deus e estará na posição de objeto
eterno de Deus. Não somente isso, mas você herdará o amor eterno de Deus.
Contido dentro da herança de amor está o direito de herdeiro, o direito de viver junto com Deus e
o direito de participar no que Deus faz. Embora uma mulher possa ter nascido em uma família
humilde e não ter se graduado na escola elementar, se ela se torna a esposa do presidente, e eles
se tornam um casal amoroso, então o que pertence ao esposo também pertence à esposa. Ela
pode estar junto com seu esposo dia e noite; ela também tem o direito de participar no que seu
esposo faz.
Porque o amor verdadeiro contém os três grandes atributos de "herança," "viver junto," e
"participação," se você se coloca na posição de ser uma unidade com o amor verdadeiro imutável
e absoluto de Deus, então você pode ir para onde Deus está e tem o direito de estar junto com
Ele, e participar em qualquer coisa e em tudo o que Ele faz. Porque a humanidade caiu, o
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coração de Deus veio a estar cheio de culpa. Há aquelas pessoas que experimentaram o triste
coração de Deus. Essas pessoas, enquanto caminham adiante, às vezes irão parar e chorar porque
sentem a aflição de Deus tão profundamente.
Mesmo no mundo decaído de hoje, há muitos casos de uma mãe sentir intuitivamente que algo
aconteceu ao seu filho, e às vezes, mesmo quando está dormindo, ela desperta chamando o nome
de seu filho. O amor de uma mãe é assim.
Se pudermos absorver em nossa mente e corpo cem por cento do amor de Deus, o qual quer
viver para os outros pela eternidade, então a raiz do amor verdadeiro de Deus se formará em
nossos corações e seremos capazes de livremente nos comunicar com Deus, e sentir tudo o que
Ele sente; então nosso corpo automaticamente irá agir em sintonia com nossa mente. Centrando
no amor verdadeiro no mundo da mente, o corpo foi criado para ser o corpo de sintonia. Assim,
hoje vocês devem saber que devemos recuperar o amor verdadeiro original de Deus a fim de
recuperar o mundo unificado de nossa mente e corpo.
De acordo com o princípio da "sintonia" que surge a partir do amor verdadeiro, quando uma
pessoa se torna uma unidade centrada no amor verdadeiro, e entra na realidade de unidade
comunal, então podemos dizer que o amor de Deus é o meu amor, que a vida de Deus é a minha
vida, que o sangue de Deus é o meu sangue e que a criação de Deus é a minha criação. Deste
modo, a mãe e o pai que abraçam este universo em seus corações, terão seus nomes gravados no
registro da família do Reino do Céu.
O amor vem primeiro ou a vida vem primeiro? O amor vem primeiro. Uma pessoa tem vida por
causa do amor, e a concepção ocorre centrada no ideal de amor. Por isso, a essência da vida de
uma pessoa é o amor. Portanto, é uma lei celeste que a vida, a qual tem sua essência no amor,
deve ser "uma vida pelos outros." Assim, podemos dizer que a partir do momento que uma
pessoa nasce, ela nasceu para sua contraparte.
Se dizemos que nascemos apenas para nós mesmos, ou que todos os demais nasceram para mim,
então o conceito de amor não pode ser estabelecido. O ponto de início do amor é quando você se
sacrifica e vive para outra pessoa. A pessoa que vive por sua família pode iniciar o amor
familiar, e uma pessoa que se sacrifica por seu amigo pode iniciar o amor fraternal.
Se você se sacrifica pelos outros, pode parecer que irá perder tudo, mas de fato o oposto é
verdadeiro. Não apenas você se torna o sujeito do amor e o mestre de todas as coisas, você
também seguirá para um nível mais elevado.
É um princípio que o amor é assim, quanto mais ele se sacrifica pelos outros, mais elevado se
torna o nível desse amor. Se você se sacrifica por algum propósito maior, não será absorvido por
ele, ao invés você estará na posição central, e um novo e mais elevado nível será realizado. O
Cristianismo se tornou uma religião de ressurreição porque ela ensina as pessoas a se
sacrificarem pelos outros. O inocente Jesus foi de encontro a sua morte na cruz, orando: "Não
seja como eu quero, mas como o Senhor quer," pedindo fervorosamente para Deus perdoar a
ignorância e o pecado dos soldados romanos que o estavam perfurando com suas lanças.
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A vida de Jesus foi um modelo de vida demonstrando como se sacrificar e viver pelos outros.
Isto deve se tornar a base e a ideologia central do Cristianismo na criação da nova história de
ressurreição. Se você sacrifica sua vida pelos outros, então virá a ter um nível mais elevado de
vida.

Deus Sempre Protege
É exatamente através do amor verdadeiro que a base para tomar o inferno é formada. Se você
vem a possuir amor verdadeiro, então toda dor e sofrimento serão transformados nesse amor
verdadeiro e se tornará alegria. Em outras palavras, amor verdadeiro, que é parte da natureza
original de uma pessoa, transcende qualquer desejo individual de poder, conhecimento ou
riqueza.
Observadas por esta ótica, a estratégia de Deus para salvar a humanidade por toda a história
humana, e a estratégia de Satanás, que esteve tentando impedir Deus, se tornaram completamente
opostas. Tem sido a estratégia de Deus ser golpeado e então tomar de volta, enquanto Satanás
sempre golpeia primeiro para tomar para ele, mas no final perde.
Observem a Primeira, a Segunda e a Terceira (guerra de ideologia) Guerras Mundiais. O lado
que atacou primeiro pereceu. Deus não recupera o que foi roubado Dele matando as pessoas no
lado de Satanás e tomando de volta o que é Seu. Deus, como o mestre do universo, tem o poder
de golpear e tomar o que é Dele; entretanto, Ele não faz isto. Ao invés, Ele permite Seu lado ser
golpeado primeiro.
Os Pais fazem seus filhos desobedientes se arrependerem, continuando a se sacrificar por eles. A
fim de Deus estabelecer a grande auto-estrada da lei celeste, Ele foi até Satanás e o ensinou que,
quando o mestre chega, ele deveria fazer isso ou fazer aquilo. Mas a história nos demonstra que
o mestre que veio ensinar foi golpeado. Mas o que aconteceu depois que ele foi golpeado? Ele
pode receber todas as coisas com acréscimo de compensação. Confúcio também recebeu muita
perseguição e Jesus morreu sendo acusado de rebelião contra o Império Romano. Mas enquanto
a história passa, os nomes dos santos permanecem. Quem se tornou um santo durante o tempo de
sua própria vida? Embora eles tenham morrido mortes miseráveis durante o tempo de suas vidas,
quando as diferentes idades da história se passaram, eles gradualmente subiram para um nível
mais elevado.
Deus não pede que seja pago compensação por apenas dez ou vinte anos. Quanto mais longo é o
tempo que se passa, mais Deus recupera, até que finalmente o mundo inteiro seja completamente
recuperado. Esperando pacientemente por milhares de anos, Deus tem calculado a compensação
a ser recebida. É como colocar dinheiro no banco: durante os anos o investimento continua
acumulando até que um dia você tem dinheiro mais do que suficiente para comprar o banco.
Deus é um ser que espera Seu momento e utiliza a estratégia de ser golpeado primeiro e depois
tomar as coisas de volta.
Se você é perseguido pelo mundo mal, então o céu o ajudará e permitirá que você salte sobre
todas essas dificuldades. Deus permitiu que meu esposo experimentasse este tipo de coisa muitas
vezes. Ser perseguido é outra forma de herdar as posses do inimigo. Deus sempre protege
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aqueles que Ele ama dessa maneira. A razão pela qual Deus não pode matar uma pessoa que Ele
quer punir, é porque Ele sabe que o indivíduo tem pais, uma esposa ou filhos que ainda o amam.
Porque Deus tem seguido também através de vales de lágrimas, quando Ele sente o coração dos
pais, da esposa ou dos filhos dessa pessoa, Ele não pode golpeá-la.

Encontrar Deus e a Si Mesmo
Se você verdadeiramente vier a sentir o coração de Deus, como pode querer ajustar contas com
seu inimigo? Ao contrário, o que você deve fazer, é mobilizar as pessoas para ajudar seu
inimigo. Querer abraçar seu inimigo e se tornar uma unidade em amor com ele significa que
você estará de pé diante dos portões do Reino do Céu. Neste ponto, céus e terra serão movidos, e
Deus também começará a chorar. Deus dirá: "Você se assemelha a mim!", e Ele estará tão alegre.
Porque Deus é assim, podemos compreender as palavras "Amar seu inimigo." Esse tipo de poder
não é gerado por conhecimento, dinheiro ou autoridade. Ele é gerado somente pelo amor
verdadeiro.
Portanto, tal como vivem por seus amados filhos e pais, vocês devem seguir além do sentimento
que a Coréia do Norte é seu inimigo, e devem ter o desejo de unificação com o amor verdadeiro
sacrifical em seus corações.
A unificação das Coréias do Norte e do Sul, a qual desejamos muito, é somente possível com o
espírito de amor verdadeiro sacrifical, através do qual podemos amar até mesmo nossos
inimigos. Tal como os pais cuidam de seus filhos, ou tal como irmãos e irmãos amam uns aos
outros, devemos tratar a dor de nossos irmãos e irmãs na Coréia do Norte como "minha" dor, e
devemos nos juntar e trabalhar para que possamos estar unificados novamente sob o amor
verdadeiro imutável de Deus.
O ponto de intersecção, centrando no amor verdadeiro, onde Adão e Eva podem encontrar Deus
e se estabelecerem, pode somente estar no ângulo de noventa graus, onde vertical e horizontal se
encontram. Este é o ponto oficial que ocasiona o amor verdadeiro e o estabelecimento.
Deus é o pai de amor verdadeiro vertical; Adão e Eva deviam ter sido os pais de amor verdadeiro
horizontal. Deveríamos ter nascido herdando o amor, a vida e a linhagem de sangue destes dois
tipos de amor paternal; então minha mente se torna o "eu" vertical e meu corpo se torna o "eu"
horizontal. Quando meu "eu" vertical e meu "eu" horizontal se tornam unificados no ponto de
noventa graus, então uma pessoa pode se tornar a companhia de amor verdadeiro do eterno Deus.
Deus tem amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem de sangue verdadeira. Porque nos
originamos de Deus, também deveríamos ter amor verdadeiro, vida verdadeira e linhagem de
sangue verdadeira. Centrando no amor verdadeiro de Deus, um indivíduo nasceu para ser um
único corpo com Deus. Tal como a mente e o corpo de Deus, centrando no amor verdadeiro,
estão naturalmente unidos, a mente e o corpo de toda a humanidade também deveria estar
naturalmente unidos através do amor verdadeiro.
Entretanto, a humanidade decaída herdou o amor, a vida e a linhagem de sangue de Satanás. O
corpo é a linha de frente de Satanás e a mente é a linha de frente de Deus; ambos continuamente
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lutam um contra o outro. O amor que um indivíduo tem hoje não está centrado na sua mente, mas
em seu corpo. Nossos corpos se tornaram o salão de festas de Satanás. Nosso corpo é o porto no
qual a âncora de Satanás está presa. A mente está na posição de ser um positivo representando o
céu, mas o corpo se tornou outro positivo e está brincando com a mente. É nossa tarefa retificar
esta situação em nosso próprio tempo de vida. Deus sabe isto, assim, Ele criou a religião como
uma oficina de reparos. Este é o motivo pelo qual a religião nos ensina a negar o corpo através de
jejum, sacrifício e serviço. A religião ensina a mente a superar o corpo. A fim de que os desejos
do corpo sejam enfraquecidos, para que o corpo siga a mente, precisamos viver uma vida de fé
através da qual a mente adquire bons hábitos para o corpo, pelo menos por três a cinco anos. A
religião nos diz: não descanse, ore constantemente.
Deus está somente na posição vertical, assim, Ele pode somente ser ativo através da mente.
Satanás está ativo em todas as direções. Ele pode estar ativo em cada um dos 360 graus, e assim
a humanidade decaída não pode deixar de ser alvo das atividades de Satanás.
Porque a mente está na posição vertical, ela é única. Porque a base vertical não é a base
horizontal, a mente não pode entrar na base horizontal. Porque é fácil para a mente ser arrastada
pelo corpo, a mente na posição vertical deve conduzir uma vida de devoção e oração, através das
quais ela pode receber três ou quatro vezes mais força. Então ela pode dominar o corpo
livremente, e pode conduzir o corpo ao longo do caminho correto por três a cinco anos, criando
bons hábitos. Não há nenhum outro método para reparar o corpo do que a união de vertical e
horizontal. A menos que a humanidade siga através da porta de uma religião que ensine as
pessoas a conduzirem este tipo de vida, a humanidade não pode voltar para sua posição original.
A estrada da filosofia, do conhecimento ou da consciência sozinha não é suficiente. A mente
vertical e o corpo horizontal devem se tornar uma unidade.
Qual é a causa da queda do homem, que conduziu para que a mente e o corpo de um indivíduo
não se tornasse uma unidade com o ideal de Deus? A Bíblia nos diz que isto é porque o homem
comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entretanto, qual parte do corpo
Adão e Eva cobriram após terem comido do fruto? Eles deveriam ter coberto suas bocas e mãos,
mas eles cobriram suas partes inferiores; depois disso, eles se casaram, centrando em Satanás.
Esta é a forma como a má linhagem de sangue de Satanás se multiplicou.
Entretanto, a origem do amor verdadeiro, da vida verdadeira e da linhagem de sangue verdadeira
para uma pessoa são os órgãos sexuais de amor. Por causa da queda, os órgãos de amor, que
deveriam ser o local mais sagrado, se tornaram o local mais abominável, destruindo a forma do
céu. Os órgãos de amor se tornaram o quartel general do mal. E a partir deste local, foram
semeadas as sementes do amor falso, da vida falsa e da linhagem de sangue falsa.
Os antepassados da humanidade, Adão e Eva, caíram quando eram adolescentes e ainda não
maduros. Historicamente, a má linhagem de sangue da humanidade começou porque Adão e Eva
semearam as sementes do mal. Por isso, quando chega o tempo dos Últimos Dias, toda a
juventude destruirá a ética do amor como Adão e Eva fizeram, e a maré de corrupção se
espalhará pelo mundo inteiro.
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Quando observamos estes fenômenos, devemos saber que a era do domínio de Satanás chegou.
Isto ocorre no mesmo tempo do dia do julgamento, quando Deus rege com Sua vara de ferro.
A história nos ensina que qualquer cidade ou país que ignorou Deus e se envolveu em falta de
temor, foram destruídas. Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo e chuva de pedras; Roma
foi destruída porque as pessoas se tornaram moralmente decadentes e não mantiveram sua
castidade.
Olhem para a América, a Europa e o Japão, as nações avançadas do mundo. Quem é capaz de
parar o sexo livre que está excessivo em todas as partes? Este mundo está se tornando
cosmopolita e está cheio de amor corrompido e abuso de drogas. Este é o método pelo qual o
corpo está sendo conduzido para sua morte. Este não é o caminho que nossa mente quer; ela está
chorando em desespero.
Todas as pessoas que foram chamadas para conduzir a humanidade de volta para os braços de
Deus fracassaram. Deve aparecer alguém que possa conduzir as pessoas do mundo para fora do
ambiente decaído pela estrada da verdade.
Podemos comparar o homem decaído que veio a estar no lado de Satanás com a oliveira
selvagem. Do meio dos homens decaídos, Deus separou as oliveiras selvagens. Essas oliveiras
selvagens que estão na esfera da religião pertencem a Deus. Deus pode dominar estas oliveiras
selvagens livremente. Ele tem preparado todas as coisas para que, quando o Senhor retorne, ele
será capaz de cortar as árvores de uma única vez e enxertá-las nele. Desta forma, as oliveiras
selvagens se tornam oliveiras verdadeiras, retornando para seu estado original. Esse é o motivo
pelo qual as pessoas que já acreditam em uma religião devem encontrar o verdadeiro pai original.
Este é o motivo pelo qual as pessoas não nasceram com a semente da vida original a partir do
verdadeiro pai. Elas foram incapazes de cumprir o ideal de Deus e de se conectarem com a
linhagem de sangue de Deus centrando no amor verdadeiro original; por isso, o Messias deve vir.

Você Sabe Quem é o Messias?
O Messias é a pessoa que vem com a imensa responsabilidade de ser o Verdadeiro Pai,
arrancando e jogando fora as raízes de todos aqueles que nasceram de falsos pais, e restaurandoos ao seu estado original. Ele tem a responsabilidade para banir Satanás, liberar a humanidade e
edificar o Reino do Céu na terra, e assim, recepcionar a todos.
Se vocês se tornam filhos e filhas que podem herdar o amor de Deus, a vida de Deus e a
linhagem de sangue de Deus, e também o amor dos Verdadeiros Pais, a vida dos Verdadeiros
Pais e a linhagem de sangue dos Verdadeiros Pais, então como Deus, sua mente e seu corpo não
lutarão, e vocês se tornarão a verdadeira origem unificada da paz mundial. O ponto onde a mente
e o corpo se tornam unificados será o ponto de início para a eterna paz mundial.
Minhas queridas membros da Federação de Mulheres para a Paz Mundial! Vamos todas cumprir
nossa tarefa como servas com o coração paternal. Vamos derramar nosso suor pela terra, nossas
lágrimas pela humanidade e nosso sangue pelo céu. E vamos liberar nosso Pai, o Senhor e
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Criador do universo, de Sua aflição – e a fim de edificar um único mundo de paz, vamos marchar
em frente ao longo do caminho de salvação carregando a cruz.
Por favor, não esqueçam que, embora nosso destino possa estar no mundo, nosso ponto de início
deve começar quando nossa mente e nosso corpo se tornam uma unidade, centrando no amor
verdadeiro. Cada um de nós deve lembrar que quando minha família se torna o local de eterna
felicidade e amor verdadeiro, nossa esperança pelo país ideal, o mundo ideal e o Reino do Céu
ideal na terra dará frutos.
No futuro não muito distante, nossa Federação de Mulheres para a Paz Mundial unirá todas as
pessoas do mundo e se tornará a Federação das Famílias para a Paz Mundial; então edificaremos
um mundo de amor verdadeiro no qual todos os povos viverão uns pelos outros pela eternidade.
Vamos nos determinar e nos levantar para completar esta missão histórica. Eu oro que as
bênçãos de Deus possam estar sobre vocês e suas famílias.
Muito Obrigada.
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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Capítulo 5
O Papel Central das Mulheres no Mundo Ideal
Sra. Hak Ja Han Moon
Presidente da Federação de Mulheres para a Paz Mundial
Este discurso foi proferido em 6 de julho de 1992 na Reunião de Líderes da Federação de
Mulheres para a Paz Mundial, em Seul na Coréia.
Minhas colaboradoras e mulheres membros! Estou muito feliz e honrada por estar aqui diante de
vocês como a Presidente da Federação de Mulheres para a Paz Mundial hoje.
Permitam-me expressar meu profundo apreço a todas vocês membros e apoiadoras que
prepararam esta reunião de hoje.
Hoje, eu gostaria de falar a vocês sobre o tema: "O Papel Central das Mulheres no Mundo Ideal."
Se alguém perguntasse se o mundo de hoje é bom ou mal, o que vocês responderiam? Sem
dúvida, vocês responderiam que ele é mal. Mas não é somente o mundo desta idade que é mal;
não podemos fazer outra coisa a não ser dizer que todas as idades do passado e todas as nações e
o mundo foram maus. Portanto, nosso mundo tem sido um mundo no qual o pecado continua a
crescer mais do que as boas ações, a guerra cresce mais do que a paz, a imoralidade cresce mais
do que a retidão, o ódio cresce mais do que o amor, e a divisão e a discórdia crescem mais do
que a unificação e a harmonia.
Ninguém deseja este tipo de mundo mal. Portanto, não podemos evitar investigar como podemos
estabelecer um mundo ideal de amor verdadeiro transbordando paz, liberdade e felicidade, e
limpar este mundo mal. O que todos os indivíduos e líderes da família, tribo, povo, nação e
mundo desejam, também deve ser o estabelecimento de um mundo que transborda liberdade e
felicidade. Desde o início da história humana, por milhares de anos, a humanidade tem buscado
este tipo de ideal e sonho, mas ainda não estabelecemos o mundo ideal que desejamos.
Hoje, eu gostaria de revelar a vocês a causa fundamental destes problemas. Em complemento, eu
pretendo apresentar a solução que tornará possível realizar o mundo ideal que as pessoas desejam
muito. Este não é o conteúdo que vem a partir da especulação humana ou do conhecimento.
Como vocês já sabem, meu esposo, o Reverendo Sun Myung Moon, tem devotado sua vida
inteira para resolver estes problemas. Durante o tempo que tenho vivido apoiando meu esposo,
eu tenho sido movida e inspirada além das palavras, por seus ensinamentos e por sua vida de
amor por Deus e pela humanidade.
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Seja Frutífero, Multiplique e Encha a Terra
Se uma esposa, enquanto vive apoiando seu esposo, obtém profundos entendimentos sobre a
verdade e é continuamente movida e inspirada pela vida e caráter dele, esta é uma ocorrência que
deveria ser anunciada para o mundo. Por quê? Porque a razão fundamental para este mundo se
tornar um mundo mal onde a permissividade sexual, a atividade criminosa, os conflitos e
corrupção são alarmantes, está na degradação e desarmonia no relacionamento básico entre
esposo, esposa e filhos.
No presente, mais de cinco bilhões de pessoas estão vivendo na terra, mas se observamos de
outra maneira, somente duas pessoas estão vivendo aqui. Poderíamos dizer que um homem e
uma mulher, um esposo e uma esposa, somente duas pessoas, estão vivendo aqui. Números
incontáveis de pessoas estão vivendo juntas com todos os tipos de problemas, mas no núcleo
desses problemas estão os problemas de relacionamento entre duas pessoas, um homem e uma
mulher. Quando observamos as coisas a partir desta perspectiva, se torna importante que
investiguemos o caminho do céu que homem e mulher deveriam seguir quando Deus criou os
primeiros antepassados.
No Gênesis está registrado que após Deus ter criado os céus e a terra, Ele criou os antepassados
da humanidade: um homem, Adão, e uma mulher, Eva. Ao mesmo tempo em que Deus deu a
eles as três grandes bênçãos, Ele deu a eles uma porção de responsabilidade. As três grandes
bênçãos eram: "Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os
peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra..." Mas
para o homem e a mulher, Ele também deu a responsabilidade: "... mas da árvore do
conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. . ."
Isto nos ensina o propósito para o qual Deus criou o universo e a humanidade, e também nos
demonstra a base para a vida. A bênção para ser frutífero significa que todas as pessoas que
nascem na terra devem crescer para se tornarem pessoas de caráter aperfeiçoado. A segunda
bênção de vida, para multiplicar, significa que, como um homem e uma mulher com um caráter
aperfeiçoado, eles devem estabelecer os laços de esposo e esposa, dar nascimento a filhos, e
educá-los.
O propósito de criação de Deus é, como um esposo e esposa cumprindo suas tarefas como pai e
mãe conduzindo uma família, eles deveriam construir um mundo muito mais confortável e mais
próspero e estabelecer o Reino do Céu na terra.
Este propósito de criação seria realizado se os primeiros antepassados tivessem obedecido ao
mandamento de Deus: ". . .mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não
comerás...." Mas antes dos primeiros antepassados, Adão e Eva, estarem perfeitos, enquanto
ainda eram imaturos, eles não mantiveram o mandamento de Deus; por causa de Satanás, eles
caíram, e toda a humanidade se tornou os portadores de uma má linhagem de sangue.
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Devido à Queda Imoral dos Antepassados Humanos Originais, a Humanidade
Perdeu o Propósito de Criação
Senhoras! O que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus disse para os
antepassados originais, Adão e Eva, não comerem? Ele não é o fruto real de uma árvore. Ele é
uma forma de expressar o relacionamento de amor de esposo e esposa que os primeiros
antepassados deveriam ter no futuro. Devido à tentação de um terceiro ser, enquanto ainda
estavam em um estado de imperfeição, o primeiro homem e a primeira mulher entraram em um
relacionamento sexual imoral. De fato, no Jardim do Éden, a terceira pessoa ao lado de Adão e
Eva era o arcanjo. Na Bíblia está revelado que Lúcifer foi o arcanjo que tentou Eva e cometeu
um pecado sexual de imoralidade. Esta foi a queda do homem, o pecado original que plantou a
raiz do pecado no mundo.
O homem cometeu o pecado sexual diante de seu Pai Deus, o Senhor e Mestre do céu e terra, e
os primeiros antepassados tiveram filhos a partir deste amor imoral; e o mundo do mal foi
realizado. Em outras palavras, eles se casaram centrados em Satanás e ao plantarem o amor falso,
a vida falsa e a linhagem falsa, eles se tornaram os antepassados do mal.
Enquanto a sociedade humana se expandiu a partir do indivíduo passando pela família, a tribo, o
povo, a nação até o nível mundial, devido a este relacionamento imoral entre homem e mulher, a
raiz da má linhagem de sangue foi plantada em todo lugar e em todos os tempos, e este mundo se
tornou o inferno na terra: ele se tornou um mundo falso cheio de pecado, guerra e medo. Os
antepassados decaídos, Adão e Eva, deveriam ter estabelecido a posição de Verdadeiros Pais
como os bons e eternos antepassados da humanidade, mas eles caíram e se tornaram pais falsos
deixando uma linhagem de sangue do mal.
Esta é a causa primeira de toda a tragédia e miséria da humanidade. O que seria mais trágico ou a
maior causa de indignação do que se tornar os descendentes de pais falsos e toda a humanidade
ter perdido seus Verdadeiros Pais? E quão grande deve ser o sofrimento e tristeza de Deus, o Pai
da humanidade, cujo propósito de criação de estabelecer os verdadeiros antepassados da
humanidade e multiplicar pessoas de bondade, foi roubado pela linhagem de sangue de pecado
através da queda imoral dos primeiros antepassados humanos.
Tal como a causa de uma doença deve ser descoberta e tratada a fim de salvar uma pessoa do
sofrimento causado por essa doença, a fim de liberar a sociedade humana do sofrimento desse
pecado e dessa miséria, a causa fundamental deste pecado e miséria deve ser revelada e
corrigida. A causa fundamental é a queda dos antepassados humanos, o pecado original. Deste
modo, a menos que a causa da doença chamada pecado original seja eliminada, não podemos
arrancar a raiz da miséria e do pecado deste mundo. Não importa quantos grandes homens,
heróis, estudiosos, políticos ou filósofos apareçam e tentem endireitar o mundo através de
reformas das leis e sistemas ou através da educação de princípios morais, a menos que o pecado
original e o conteúdo da queda sejam esclarecidos, isto será impossível. Todos os remédios se
mostrarão ineficazes. Esse é o motivo pelo qual a raiz do pecado original e da miséria ainda está
viva, e continua a espalhar seus brotos.
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O Papel da Religião:
A Salvação da Humanidade do Mal
A religião ensina sobre o fato que o homem caiu, ela revela os conteúdos da queda, e direta e
indiretamente demonstra a providência de Deus através da qual Ele procura salvar
completamente o homem do pecado. Portanto, todas as religiões são as mais ativas prescrições
para salvar o mundo pecaminoso. A religião é a fonte de toda educação ou ensinamentos. Os
ensinamentos dos quatro grandes santos – Confúcio, Buda, Jesus e Maomé – e os ensinamentos
dos fundadores de outras religiões, transcenderam suas idades e locais de origem, e preservaram
a consciência e a moral da humanidade, e têm sido os poderes geradores do desenvolvimento
cultural. Deste modo, todas as religiões buscam liquidar o mundo do mal e estabelecer o mundo
ideal que Deus e as pessoas desejam, como cooperadores e colaboradores.
Entre todas, as escrituras através das quais Deus mais diretamente revelou Sua providência de
salvação é a Bíblia. Através da Bíblia, podemos saber que os antepassados da humanidade, Adão
e Eva, cometeram o pecado original e se tornaram falsos pais, e que a obra de Deus na
providência de salvação é restaurar o propósito perdido da criação. O ponto principal da
mensagem da Bíblia é que, a fim de dar renascimento para todos, o Messias ou o Verdadeiro Pai
deve vir no lugar de Adão e Eva, que se tornaram falsos pais. Adão deveria ter se tornado o
verdadeiro pai, e Eva deveria se tornar a verdadeira mãe; esse era o propósito original da criação.
A fim de restaurar o propósito de criação de volta para seu estado original, Deus não pode fazer
outra coisa a não ser conduzir a providência para a recriação de Adão.
Esse é o principal ponto da providência de preparar a nação escolhida de Israel e Jesus ter
nascido ali. Desde o momento que Adão e Eva caíram e a humanidade se multiplicou com sua
linhagem de sangue centrada em Satanás, Deus imediatamente começou a trabalhar para separar
as linhagens de sangue de bem e mal. A partir da família de Adão, Deus separou o segundo filho,
Abel, que estava na posição de se relacionar com Deus, e o primeiro filho, Caim, que estava na
posição de se relacionar com Satanás. Ele buscava restaurar a ordem da criação para seu estado
original tendo a rendição de Caim para Abel por sua própria concordância. Através do
assassinato de Abel por Caim, a história de luta para separar o bem e o mal foi estendida por um
longo tempo.

A Missão de Jesus que Veio como o Verdadeiro Pai
Depois de Noé, Abraão e Isaque, Jacó com a ajuda de sua mãe, foi capaz de fazer seu irmão
gêmeo mais velho, Esaú, se render por sua própria vontade. Jacó teve um papel decisivo no
estabelecimento do povo escolhido de Israel. O filho de Jacó, Judá, teve os filhos gêmeos, Pérez
e Zerá, através de sua nora, Tamar. Pérez lutou com Zerá dentro do ventre de Tamar, e puxou de
volta para dentro Zerá, que estava destinado a nascer primeiro. Ao invés disso, foi Pérez que
nasceu primeiro como o irmão mais velho. A batalha do primeiro e do segundo nascimento é a
batalha de bem e mal. Assim, quando o irmão mais jovem venceu o irmão mais velho enquanto
ainda estavam no ventre, nascendo como o primeiro filho, isto realizou a restauração dentro do
ventre.
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Jesus Cristo, que veio como o Messias quarenta gerações mais tarde, nasceu a partir da linhagem
de Pérez, por causa desta restauração dentro do ventre. Conceber e dar nascimento para Jesus foi
um ato de extraordinária devoção e risco, na qual a mãe de Jesus, Maria, colocou sua vida em
risco. Porque a providência de salvação de Deus é a providência de restauração, Deus teve que
conduzir uma providência para cortar a linhagem de sangue do pecado. Este pecado tem sido
transmitido de geração a geração porque os primeiros antepassados, Adão e Eva, tiveram um
relacionamento sexual imoral devido à tentação de Lúcifer, o arcanjo, que se tornou Satanás.
Este curso desde Caim e Abel até que Jesus nasceu, é a história da nação escolhida de Israel.
Devido à queda, Adão caiu para a posição de um falso pai. Deste modo, seguindo o curso de
restauração da luta para separar bem e mal, Jesus veio como o verdadeiro pai da humanidade,
isto é, como o segundo bom antepassado da humanidade. Por causa disso, Jesus tinha que
restaurar como seu complemento, uma mulher na posição de Eva, e eles tinham que se tornar um
casal, ter filhos e assumir o domínio sobre a criação. Este era o propósito para o qual Jesus veio
como o Messias.
Assim, Jesus veio como o Messias para restaurar as três grandes bênçãos que Deus havia dado
para Adão e Eva: ser frutífero, multiplicar e ter domínio sobre toda a criação. Entretanto, Jesus,
que veio como o verdadeiro pai e Messias, foi crucificado pela humanidade. Que ato
incrivelmente desleal! Que pecado horrível! Jesus que morreu na cruz, prometeu que voltaria
para a terra, que viria como um noivo, e que todas as pessoas na terra deveriam se preparar como
noivas e estarem prontas. No Apocalipse, capítulo 19, está registrado que Jesus retorna para a
terra e realiza as Bodas do Cordeiro. Isto se refere à restauração da posição do verdadeiro casal e
dos Verdadeiros Pais.

O Messias Revela o Caminho dos Verdadeiros Pais, dos Verdadeiros Cônjuges
e dos Verdadeiros Filhos
Membros e mulheres colaboradoras! Como podemos endireitar esta sociedade, na qual todos os
tipos de pecado sexual, imoralidade e corrupção estão destruindo nossas famílias? A sociedade
trará sobre si mesma uma destruição como de Sodoma e Gomorra. O fogo do julgamento já
começou a cair. As doenças assustadoras, a AIDS, é uma advertência do céu contra o caos da
imoralidade sexual.
Jesus disse que viria novamente nos Últimos Dias deste mundo mal. O retorno de Jesus será
como o Verdadeiro Pai da humanidade. Ele demonstrará o caminho dos Verdadeiros Filhos, dos
Verdadeiros Cônjuges, e o caminho dos Verdadeiros Pais, que todos os homens e mulheres
devem seguir. Somente desta forma o problema da corrupção sexual, do pecado original, será
fundamentalmente resolvido. Este será o verdadeiro evangelho que salvará a humanidade do
mundo do pecado.
A missão do Messias, o Salvador, é ensinar o caminho para acabar com a emaranhada história de
pecado criada quando a humanidade perdeu o caminho dos Verdadeiros Pais, dos Verdadeiros
Cônjuges e dos Verdadeiros Filhos. Hoje, neste local, eu proclamo ao mundo inteiro, que meu
esposo, o Reverendo Sun Myung Moon, tem devotado sua vida inteira para desbravar este
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caminho do Messias, o caminho dos Verdadeiros Pais. Como vocês sabem muito bem, meu
esposo, o Reverendo Moon revelou o propósito da criação de Deus, e através da análise do
pecado original cometido pelos primeiros antepassados, ele desbravou um novo futuro para a
humanidade, a despeito da brutal oposição e perseguição deste mundo mal.
De acordo com o Princípio Divino, o ensinamento de meu esposo, cada grande religião está
esperando o retorno de seu fundador de alguma forma: o Maitreya, o Verdadeiro Homem, o novo
Confúcio e o retorno de Jesus, será cumprido pelo retorno de um único Messias, o retorno do
Verdadeiro Pai da humanidade. Todas as religiões serão unidas em uma única. Esse Messias, o
Verdadeiro Pai que virá, não será o mesmo Jesus que morreu 2.000 anos atrás, como alguns
cristãos acreditam, nem virá das nuvens do céu; ao invés, uma nova pessoa que herdou a missão
de Jesus deve nascer na terra. O país no qual essa pessoa nasce é a nação da Coréia; entretanto,
por mais surpreendente que possa ser, o fato é que o Messias, que é o Verdadeiro Pai da
humanidade, vem como um coreano.

Unificação é a Chave para a Paz Mundial
Quando o Messias que está vindo desta forma aparecerá? De acordo com o Princípio Divino, os
Últimos Dias é o tempo quando este mundo mal chegará ao fim, e o Messias retornará. De forma
breve, os Últimos Dias começam a partir do fim da Primeira Guerra Mundial até o ano 2.000 –
um período de cerca de oitenta anos. Durante este período, o Senhor do Segundo Advento, que é
o Verdadeiro Pai da humanidade, está para nascer em nossa terra da Coréia. Esta é a idade
histórica em âmbito mundial de transição, quando o Senhor do Segundo Advento está edificando
o ideal fora do mundo cheio de pecado, guerra e conflito.
Portanto, esta idade é um momento de grande caos, com a confrontação e luta entre bem e mal
ocorrendo nos relacionamentos mútuos de todas as partes do mundo: o indivíduo, família, tribo,
povo, nação e o mundo.

A Realização da Paz Mundial Através do Poder das Mulheres
Mulheres líderes! O que estou dizendo hoje para vocês, não é somente para os membros da
Igreja de Unificação que estão seguindo meu esposo. Agora líderes de cada nível da sociedade,
em mais de 160 nações, e muitos milhares de jovens, estão seguindo este ensinamento e
derramando suor para edificar um novo mundo unificado que transborda liberdade e paz. A
Coréia já está sendo observada por muitas pessoas de todas as partes do mundo como o país para
o qual os Verdadeiros Pais da humanidade vêm, e o número de estrangeiros que estão visitando a
Coréia para aprender o idioma, a cultura e a tradição coreana, está rapidamente aumentando.
Nossa Federação de Mulheres para a Paz Mundial tem o remédio fundamental para salvar nossas
famílias as quais são ameaçadas pela atual realidade da degeneração da moralidade sexual, a
proliferação das drogas e todos os tipos de corrupção sexual. Esta é uma organização de
mulheres em âmbito mundial que foi fundada no dia 10 de abril passado, No Estádio Olímpico
de Seul, com 150.000 mulheres coreanas, incluindo representantes de 72 países. Não podemos
esperar mais para salvar a sociedade do amanhã, que está apodrecendo com todos os tipos de
imoralidade e corrupção, e o ambiente social decaído onde os homens têm oprimido as mulheres.
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Finalmente devemos nos esforçar para aprendermos e praticarmos a tarefa de Verdadeiros Pais,
de verdadeiro cônjuge e de verdadeiro filho. Através da organização da Federação de Famílias
para a Paz Mundial, devemos ter certeza que a imoralidade e a corrupção não serão capazes de
colocar seus pés em qualquer lugar neste mundo. Desta forma, a humanidade deve limpar a má
linhagem de sangue e o sofrimento que foi causado pelo pecado original de fornicação cometido
no Jardim do Éden, o qual durou até hoje, e rapidamente preparar para encontrar o mundo novo.
Até agora todas as pessoas têm sido impotentes para parar a degradação e a imoralidade que tem
destruído a humanidade. Mas agora uma nova verdade que pode resolver completamente estes
problemas apareceu na Coréia na mesma idade em que estamos vivendo. A verdade que foi
revelada pelos Verdadeiros Pais será a luz que trará a unificação das Coréias do Norte e do Sul, e
edificará um mundo de paz e felicidade. Vamos aprender esta nova verdade e nos levantarmos
para nos tornar mulheres soldados que terminarão com este mundo de pecado, o qual tem nos
causado sofrimento desde o início da história. Vamos edificar um mundo unificado
transbordando liberdade, paz e felicidade.
Vamos seguir o caminho da Verdadeira Mãe. Vamos seguir o caminho da verdadeira esposa.
Vamos seguir o caminho da verdadeira filha. Muito obrigada.
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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Capítulo 6
O Reaparecimento dos Verdadeiros Pais e a Família Ideal
Reverendo Sun Myung Moon
Presidente da Federação para a Paz Mundial
Este discurso foi proferido em 06 de julho de 1992 na reunião para líderes da Federação de
Mulheres para a Paz Mundial, em Seul na Coréia.
Presidente Hak Ja Han Moon, distintos convidados, e mulheres líderes: Hoje, eu recebi muito
conforto através das palavras da Presidente Han. Enquanto segui através deste singular caminho
sob a ordem do céu, minha esposa tem sido uma pessoa de extraordinário sofrimento. A estrada
que estabelece o caminho para o céu é uma estrada reta que não permite negociação. Esta estrada
não permite que haja preocupação sobre honra ou dignidade humana. Esta foi uma estrada
solitária na qual uma pessoa pode viver somente pela vontade de Deus.
Tal como cada indivíduo tem sua própria fortuna, a família e a nação também tem uma fortuna
familiar e uma fortuna nacional, e, além disto, há a fortuna do mundo, e há a fortuna do céu para
todos de céu e terra. Embora uma pessoa possa ter nascido com muita fortuna, quando sua
fortuna familiar declina, ela deve suportar a dificuldade. Para uma pessoa que tem ambas, a boa
fortuna individual e boa fortuna familiar, quando a fortuna nacional declina, esta pessoa não
pode evitar ser arruinada.
Seguindo, além disto, a fortuna nacional e a direção do mundo são decididas de acordo com a
direção e o progresso da fortuna do céu, a qual está acima de todas as coisas e inclui tudo.
Estabelecer o caminho do céu no mundo significa fazer com que o caminho que o indivíduo ou a
nação está seguindo corresponda com a fortuna do céu.
Hoje, vamos pensar sobre os males da Coréia e os problemas do mundo: depressão econômica,
poluição ambiental, irregularidade política, conflito racial e religioso, a decadência da ética e da
moralidade, o colapso do senso de valores. Há alguém que possa fundamentalmente resolver
estes muitos males e problemas? Isto não tem sido possível através da sabedoria e do esforço
humano. Não temos sido capazes de encontrar a solução para estes problemas pela mobilização
do poder econômico ou do poder governamental, mas ao invés, os males da humanidade estão
gradualmente se tornando piores.
Agora a humanidade tem que humildemente ouvir a voz do céu e encontrar a estrada de
resolução dirigida para Deus. Este país e seu povo devem aceitar meus ensinamentos. Isto não é
porque estou tentando elevar a mim mesmo, mas porque esta é a vontade de Deus. Deus revelou
os princípios do céu através de mim, e Ele me deu as respostas para os problemas fundamentais
da humanidade.
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Minha vida tem sido verdadeiramente difícil. Eu tenho sido golpeado, perseguido e injustamente
aprisionado por sucessivos governos, e devido ao preconceito e à oposição maliciosa de alguns
líderes cristãos, todos os tipos de rumores têm sido espalhados sobre mim. Mas, graças à
proteção de Deus, eu estabeleci um fundamento milagroso e vitorioso em âmbito mundial. Esse
fundamento é sem precedentes desde o início da história.
Na América, que é uma nação preparada representando o cristianismo mundial, eu tenho um
fundamento recorde que nenhuma outra pessoa – nem mesmo as pessoas brancas – foi capaz de
alcançar. Naturalmente, eu sofri discriminação racial e preconceito religioso; eu até mesmo tive
que suportar injustos aprisionamentos. Não obstante, eu reconstrui o fundamento cristão, o qual
estava abalado até as raízes; eu eduquei e treinei a juventude que estava sofrendo com drogas e
imoralidade, e dei esperança para a América. Nem o governo e nem o povo pode ignorar meu
fundamento.
O mesmo é verdadeiro para o Japão e a Europa. Já existem missões da Unificação em 160 países
que estão se desenvolvendo a cada dia. Cada uma destas missões se torna o símbolo de cada tipo
de atividade religiosa e o símbolo do movimento para reconstruir a ética e a moralidade.

Unificação através de Dar Amor Verdadeiro para os Outros
Desde o início dos anos 80 eu organizei os encontros acadêmicos em âmbito mundial para
discutir sobre o tema do colapso do império da União Soviética. Em 1985 um jornal acadêmico
publicou um artigo, que agora se tornou mundialmente famoso, profetizando pela primeira vez o
colapso do império comunista Soviético.
Na base desse fundamento, eu visitei a União Soviética e encontrei com Mikhail Gorbachev.
Agora em três das quinze repúblicas da antiga União Soviética, há um movimento que fez do
Unificacionismo a religião nacional.
Dezenas de milhares de estudantes universitários já estudaram meus ensinamentos, e o
Colegiado Acadêmico para a Reflexão de Princípios (CARP), que é a organização de estudantes
universitários da Igreja de Unificação, tem se organizado em mais de 700 universidades. Este
ano, dezenas de milhares de professores e estudantes universitários participarão nos seminários
de treinamento do Princípio Divino.
Vocês acham que este tipo de atividade é o resultado somente do poder humano? Esta é uma
prova real que o Deus vivo está trabalhando junto conosco. Milagres estão ocorrendo enquanto
ateus convictos mudam suas visões de vida e do universo para uma perspectiva centrada em
Deus, depois de cinco dias de conferências do Princípio Divino.
Eu estabeleci um enorme fundamento na China. Eu preparei projetos importantes como a
construção do parque industrial Panda muitos anos atrás, e muitos missionários estiveram
trabalhando até este dia. Somente Deus sabe quanto eu tenho feito para trazer a unificação de
Norte e Sul da Coréia. A unificação de Norte e Sul da Coréia não é meramente uma unificação
visível e externa; ela é uma unificação providencial centrada em Deus. Ela não pode ser
estabelecida sem passar através de meu fundamento.
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A unificação requerida pela providência de Deus não é pela unificação em si mesma; é para que
no fundamento da unificação, possa brotar a liberdade eterna, a paz e a felicidade. Não pode
haver unificação pela força ou se um lado está miserável. Deve ser uma unificação pelo amor
verdadeiro na qual cada um vive pelo outro e dá, dá e dá novamente. Portanto, a unificação da
pátria não pode ser explorada para o benefício de qualquer indivíduo, partido político ou
governo. Quando todos os nossos corações e ações, coloridos com amor, alcança os corações de
nossos conterrâneos no norte, então a verdadeira unificação virá.

A Fim de que a Paz Mundial Venha
Mulheres líderes! Centrado no amor verdadeiro de Deus, eu tenho expandido movimentos de
reconciliação supra-denominacional e supra-religioso até o nível mundial. Sem reconciliação e
intercâmbio entre as religiões divididas, como a paz mundial pode ser realizada? Não é verdade
que hoje há ainda terrível contenda religiosa no Oriente Médio, na Irlanda, nos Bálcãs e em
outras áreas?
Em 27 de agosto do ano passado, eu reuni todos os mais elevados líderes religiosos do mundo e
estabeleci a Federação Inter-Religiosa para a Paz Mundial. Nos reunimos a fim de realizar a paz
mundial através da unidade e cooperação de pessoas religiosas. Esta é verdadeiramente uma
organização preciosa. Pode haver diferenças importantes entre as religiões, mas há também
muitos pontos em comum, e todas têm o propósito de buscar pelo Ser Absoluto.
É um fato importante que Deus estabeleceu todas as religiões com um propósito providencial
para o todo. Portanto, elas devem estar unidas. Tal como a Presidente Han mencionou em seu
discurso, o Cristianismo ensina que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem
e do mal; isto significa que nossos antepassados humanos cometeram o pecado da descrença e
caíram. Se nossos antepassados humanos não tivessem caído, como os preciosos filho e filha de
Deus – denominados como príncipe e princesa de Deus – eles teriam herdado a linhagem de
sangue de Deus; eles teriam herdado as posses do Deu Pai – isto é, a criação. Eles deveriam ter
crescido até a perfeição e se tornado o esposo e a esposa ideais de amor. Entretanto, através da
queda, eles mudaram da linhagem de sangue de Deus, eles tiveram as posses de Deus roubadas e
perderam o coração de Deus.
A providência de salvação de Deus como a providência de restauração para a completa
recuperação deve assumir responsabilidade pela missão de restaurar a linhagem de sangue, para
restaurar a realidade da soberania e mudar a realidade do coração humano. Como resultado da
queda, Adão e Eva vieram a estar em unidade com Satanás, e eles o seguiram para o inferno. O
filho mais velho Caim seguiu Eva, e o segundo filho Abel seguiu atrás dele.
A providência de restauração de Deus tem sido conduzida de tal forma que a condição para
separar de Satanás é estabelecida através do segundo filho, que inicia mais tarde e representa o
lado do bem, subjugando o filho mais velho, que inicia primeiro e representa o lado do mal. A
base da providência de restauração é enviar o Adão restaurado, denominado Messias – que
mudará a linhagem de sangue, a soberania e o coração. Entretanto, a posição de coração do filho
original não pode ser restaurada de uma única vez. A providência deve ser cumprida
gradualmente, começando a partir da posição de servo de servos.
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Neste mundo que está sob o poder de Satanás, Abel que está no lado do bem, deve completar a
missão do servo de servos vivendo por Caim com amor verdadeiro. Então Satanás não pode
acusá-lo, mas ao invés, deve elogiá-lo e reconhecê-lo. Depois disso, as missões de servo, de filho
adotado, de filho ilegítimo e de filho direto são restauradas seguindo a ordem do amor e afeição.
A restauração pode somente ocorrer em cada nível, quando o lado Abel vive pelo lado Caim
através de amor verdadeiro, para que Satanás não possa acusá-lo.
Se Abel na posição do verdadeiro filho e filha, faz Caim se render e se tornam uma unidade, a
mãe Eva pode se colocar nesse fundamento, e quando Eva cumpre sua responsabilidade, Adão
pode se colocar nesse fundamento. Então pela primeira vez Deus pode habitar nesse fundamento
e os oito estágios necessários do curso vertical da providência de restauração podem ser
completados.
Se observamos os estágios da providência de restauração horizontalmente, há também oito
estágios: estes são o indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo, cosmos e Deus. Jesus veio
como o segundo Adão, o Messias, mas infelizmente o povo escolhido de Israel não soube quem
ele era.
Os cristãos de hoje serão capazes de reconhecer o Senhor quando ele retornar? O Senhor do
Segundo Advento não retornará literalmente das nuvens do céu. Há pessoas que acreditam e
estão proclamando que em 28 de outubro deste ano, eles serão levados para as nuvens do céu,
mas isto não ocorrerá assim. Por favor, acreditem em mim, este tipo de evento nunca ocorrerá. O
Senhor que foi através da cruz retornará através da cruz.
Quando Jesus morreu na cruz, havia três tipos de pessoas conectadas com a crucifixão de Jesus.
Havia o primeiro tipo, o ladrão do lado direito de Jesus que se arrependeu de seus pecados e
testificou sobre Jesus; havia o segundo tipo, o ladrão do lado esquerdo de Jesus, que era um
pecador e que não se arrependeu e que zombou de Jesus. O terceiro tipo era Barrabás, um
criminoso que seguramente deveria ter sido crucificado, e que se salvou quando Jesus foi
crucificado em seu lugar.
No tempo do Segundo Advento, estes três tipos serão realizados no nível mundial. O
cristianismo ocidental é o primeiro tipo na posição do ladrão do lado direito de Jesus. Embora
ainda tenham pecado original, eles acreditam no Senhor e estão na posição do bem. O bloco
comunista materialista e ateísta é o segundo tipo e está na posição do ladrão do lado esquerdo de
Jesus. O Islamismo no Oriente Médio é o terceiro tipo e está na posição de Barrabás. Porque
Jesus morreu no lugar dele, e porque Israel causou a morte de Jesus na cruz, o Islamismo veio a
ocupar a terra do Oriente Médio que havia sido dividida entre as doze tribos de Israel. O Senhor
do Segundo Advento, que está na posição do Jesus renascido, tem que endireitar as realizações
mundiais destes três tipos que surgiram através da morte de Jesus.
A fim de endireitar o Cristianismo do mundo ocidental, ele tem que trazer um novo movimento
de reforma religiosa, que supere a ideologia ateísta do comunismo e que traga todo o mundo
comunista de volta para o lado de Deus. A ideologia que pode superar as ideologias de esquerda
e de direita e realizar uma harmonia unificada entre elas é a minha ideologia central do Deusísmo
proposta.
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Eu Cumpri minha Missão como o Senhor do Segundo Advento, o Salvador e o
Verdadeiro Pai
Como eu mencionei antes, os mundos da ala da esquerda e da ala da direita já estão sendo
endireitadas através da ideologia da Ala da Cabeça. A religião do Islamismo também começou a
promover reconciliação e cooperação. Um milagre ocorreu em abril passado quando
representantes dos oito países do Oriente Médio tomaram parte de um matrimônio sagrado em
massa da Igreja de Unificação. Eu conduzi a cerimônia da bênção através da qual, pessoas
decaídas podem ser limpas do pecado. Eu resolvi o conflito histórico e resolvi a tensão entre
esquerda e direita; além disso, eu estabeleci o milagre de trazer a reconciliação com o mundo do
Islamismo.
Estes tipos de obras não podem ser executadas através da habilidade ou os planos de um
indivíduo sozinho. Deus me escolheu para ser o Messias, e durante este tempo, Ele tem
executado Sua obra de salvação.
Eu cumpri minha missão como o Senhor do Segundo Advento, Salvador e Verdadeiro Pai. Eu
estou proclamando isto neste local porque o momento para fazer isso chegou. Aqueles que
aceitam isto serão abençoados. Se este povo me ouvir, quão bom isso será para este país. Que
bom será, se os estadistas me ouvirem. Se uma pessoa me ouve ou não é sua responsabilidade
individual; entretanto, o tempo está chegando quando todas as pessoas do mundo irão querer me
ouvir.
As pessoas geralmente acreditam que o Messias está pensando somente em ser o Senhor da
Glória e ter a autoridade de julgamento, mas elas estão erradas. Deus não quer olhar para este
mundo pecaminoso. Ele pensou sobre julgar o mundo e atirá-lo fora em um instante. Entretanto,
o Deus de amor verdadeiro sempre se preocupa com a vida eterna da humanidade. Vocês devem
conhecer o coração de Deus que tem suportado por tanto tempo, tentando através do amor
verdadeiro, fazer a humanidade concordar com Ele por sua própria livre vontade.
A partir do ponto de vista do homem decaído, o Messias é o Salvador, mas a partir do ponto de
vista de Deus, ele é o Verdadeiro Pai, o Verdadeiro Filho que realizará o ideal de criação de
amor verdadeiro, que foi perdido no início. O Messias é a pessoa que desbravou o caminho de
sacrifício, dedicando sua vida para liberar Deus de Sua dolorosa tristeza, que foi causada pela
queda. Ele não é uma pessoa que está somente em uma posição gloriosa. Ele sempre lamenta
junto com o coração de Deus, e está preocupado sobre como fazer Satanás se render.
Ele está profundamente preocupado e ansioso sobre realizar o propósito de criação de Deus. Ele
conhece melhor do que qualquer pessoa, o coração de Deus. Alguém que é como um servo de
servos, que está vagando e derramando infindáveis lágrimas no mundo satânico em busca de
Seus filhos perdidos, e a menos que ele libere completamente Deus de sua tristeza, ele não pode
receber glória.
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Completar o Ideal da Família Verdadeira
Líderes da Federação de Mulheres para a Paz Mundial! Deve ter sido difícil para vocês
realizarem uma sucessão de reuniões, e provavelmente vocês devem ter reclamado quando
ouviram que isto seria realizado dentro de dez dias. Entretanto, se junto comigo, vocês devotam
seu coração sinceramente todos os dias, então a vontade de Deus de bondade será cumprida. Eu
não tenho intenção de explorar vocês. Vocês precisam de mim. Vocês devem se tornar uma
unidade com a Presidente Han, e ser uma extensão dela, e em sua família vocês devem educar
seus filhos e seu esposo adequadamente. Eu quero que todas vocês, sob o ideal de amor
verdadeiro, recebam a bênção de Deus.
Com o que eu mais estou preocupado, é que cada uma de suas famílias completem o ideal da
família verdadeira se tornando uma unidade através do amor verdadeiro. Líderes de bairro, vila,
município, quarteirões da Federação de Mulheres para a Paz Mundial: através de vocês, a moral
pode ser restaurada. Se vocês expandem este movimento de amor verdadeiro, que movimento
poderia ser mais patriota do que este?
Há uma montanha de trabalho para fazer. Devemos espalhar um movimento pela moralidade
adequada, um movimento pela erradicação das drogas, um movimento que diga não para o fumo
e para a bebida, um movimento para a remoção dos distritos da “luz vermelha”, um movimento
para expor a imoralidade nos líderes da sociedade e para inspirar e encorajar a juventude.
Quando a sociedade coreana baseada em vocês, mulheres líderes, se torna purificada, e a
harmonia é realizada através do amor verdadeiro, então a estimada esperança do povo coreano, a
unificação de Norte e Sul da Coréia, será alcançada. Não somente isso, mas nossa nação poderá
conduzir o mundo, e um mundo pacífico será realizado.

Você Deve se Tornar Uma Unidade com a Família dos Verdadeiros Pais
Mulheres líderes! Até este dia, nunca direcionei meus seguidores para fazer qualquer coisa que
eu mesmo não tivesse feito primeiro. Eu sinceramente peço a vocês para praticarem o amor
verdadeiro e se devotarem, e mesmo se isto for um centésimo do que tenho feito, teremos um
grande movimento de salvação nacional.
As unidades mais efetivas da Federação de Mulheres são os bairros, vilas, municípios e
quarteirões. Quando o movimento de amor verdadeiro se levanta nestas unidades básicas, então
isto ultrapassará o nível da vizinhança e se estabelecerá na família. Devemos passar através da
pátria original antes da queda, e recuperar a família que se separou de Deus antes que possamos
esperar pelo estabelecimento eterno. Deus trabalhou com dedicação. Ele sofreu muito para fazer
surgir o Adão aperfeiçoado. Esse é o motivo pelo qual o Verdadeiro Pai veio. O verdadeiro
homem do céu já nasceu. Porque o mundo satânico sabe que este homem é o verdadeiro noivo, o
mestre que vem como o rei do Reino do Céu na terra, os indivíduos no mundo estão tentando
destruí-lo unindo indivíduos, famílias, nações, o mundo e o universo contra ele. A partir da
posição de ter que sofrer todos os tipos de perseguição, conspiração e calúnias por Satanás, ele
obteve vitória nos níveis individual, familiar, nacional, mundial e cósmico, e se tornou uma
unidade com Deus. Como o primeiro vitorioso da história, ele veio ao mundo satânico do
indivíduo, da família, da nação, do mundo e do cosmos.
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A Verdadeira Mãe, que tem estado na posição de seguir o caminho do Verdadeiro Pai, pela
primeira vez na história, teve que se colocar em uma posição de igualdade. Através de sua
declaração em âmbito mundial da liberação das mulheres, a Verdadeira Mãe tomará os seus
filhos, seguirá para diante de Deus, e herdará toda a autoridade e o poder do céu. Eles
estabelecerão a família original, reivindicarão a tribo, o povo, a nação, o mundo e o cosmos, e
reorganizarão o mundo perfeito da vontade de Deus.
Todos os homens estão na posição do arcanjo. Portanto, eles estão na posição de devolver todas
as mulheres. As mulheres estão na posição de serem as extensões da Verdadeira Mãe, a Eva
perfeita. A partir da posição de extensão de Eva na condição de se tornar uma unidade com a
Verdadeira Mãe, elas atingem a condição de se tornarem uma unidade com o Verdadeiro Pai. A
partir desta posição eles devem educar seus filhos e filhas no pensamento dos Verdadeiros Pais.
Através desta educação os filhos e filhas vêm a ter o status de serem verdadeiros filhos e filhas, e
devem se tornar uma unidade com a mãe. Então, eles devem reeducar o pai mundano e receber a
bênção dos Verdadeiros Pais. A partir da posição de serem enxertados aos Verdadeiros Pais, eles
podem aprender o dever familiar dos Verdadeiros Pais.
Porque Adão e Eva caíram no nível familiar, a restauração também deve ser cumprida no nível
familiar. A restauração deve seguir além dos níveis de município, bairro e quarteirão, e se
estabelecer na família, e então as famílias devem encontrar os Verdadeiros Pais. Os Verdadeiros
Pais devem seguir além do pico individual, do pico nacional, do pico mundial e do pico cósmico,
e devem ser vitoriosos. Entretanto, a fim de salvar cada família, eles devem voltar para o cosmos,
o mundo, a nação, e retornar para a família. Esse é o significado desta reunião.
A reunião em 10 de abril, foi a reunião mundial dos Verdadeiros Pais, e seu propósito era para
que as reuniões pudessem ser realizadas no nível nacional, no nível municipal, no nível distrital,
descendo através do bairro, vila, quarteirões, até alcançar o nível familiar. Se tornando uma
unidade com a família dos Verdadeiros Pais, é possível que vocês líderes da Federação de
Mulheres para a Paz Mundial obtenham a restauração familiar e se tornem vitoriosos absolutos.
Vocês devem conectar isto com sua tribo. Os Verdadeiros Pais já estabeleceram messias tribais
no mundo inteiro; se vocês recebem a educação deles e se tornam uma unidade com eles, a
restauração da nação também será cumprida naturalmente.
Desta forma a unificação das Coréias do Norte e do Sul, a unificação do mundo, e a unificação
de céu e terra serão realizadas; e Deus também será liberado. Depois que isto ocorrer, veremos
uma nova era de paz centrada em Deus.
Vamos juntar a Verdadeira Mãe e as mulheres do mundo para encontrarem o Verdadeiro Pai que
vem como o noivo, e se colocando na posição da noiva, vamos restaurar a família ideal da
criação.
Eu oro para que vocês se tornem membros da Federação das Famílias para a Paz Mundial e
criem famílias que receberão muitas bênçãos.
Muito obrigado.
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Manual para a Paz Mundial - Discursos Selecionados
por Reverendo Sun Myung Moon & Presidente Hak Ja Han Moon
Capítulo 7
Líderes Edificando um Mundo de Paz
Reverendo Sun Myung Moon
Este discurso foi proferido em 24 de agosto de 1992, para os líderes reunidos que participaram
do Festival Mundial de Cultura e Esporte em Seul - Coréia.
Distintos presidentes do Primeiro Festival Mundial de Cultura e Esportes, distintos convidados e
participantes da Coréia e de todo o mundo:
Como fundador do Festival Mundial de Cultura e Esportes, eu gostaria de expressar minha mais
profunda gratidão a vocês, por terem se reunido aqui em tão grande número para orarem pelo
sucesso deste festival.
Eu gostaria de falar a vocês nesta noite sobre o tema: "Se Tornando os Líderes na Edificação de
um Mundo de Paz." Durante a década de 30, quando eu estava com dezesseis anos de idade, e a
península coreana estava sob a ocupação forçada do Japão, eu recebi uma missão especial do
Céu através de Jesus. Eu estou agora com setenta e dois anos de idade, e durante todos estes anos
não houve nem mesmo um único segundo que eu não pensasse sobre a vontade de Deus e Sua
ordem.
Eu vivi minha adolescência e juventude sob a regência colonial do Japão imperial. Por isso eu
conheço muito bem a dor excruciante e as circunstâncias trágicas sofridas pelas nações mais
fracas e menores do mundo. Porque eu possuo certo grau de discernimento sobre o coração de
Deus, foi com indizível dor e tristeza que testemunhei, primeiramente a crueldade da nação mais
poderosa enquanto ela saqueava a nação mais fraca da Coréia, e mais tarde, a terrível carnificina
da Segunda Guerra Mundial.
Então, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, em um desenvolvimento que complicou
nossa já difícil situação, a península coreana foi dividida entre norte e sul. Em 1950, a Guerra da
Coréia eclodiu e os coreanos se encontravam em um conflito fratricida. Vários países do mundo
da esquerda e da direita escolheram apoiar um ou outro dos lados em oposição. Eu testemunhei
esta história trágica diretamente, e sei do fundo de meu coração quanta dor e tristeza isto trouxe
para Deus e para a humanidade por causa da perda da paz mundial. Como vocês imaginam que
Deus sentiu, tendo que assistir desde o tempo da criação e inúmeras vezes novamente irmãos
golpeando uns aos outros, tal como Caim, o irmão mais velho, tirando a vida de Abel, o mais
jovem? Todas as guerras desde o início da história humana têm sido, em sua essência, lutas entre
irmãos. A Bíblia nos ensina isto através do registro do assassinato de Abel por Caim na família
de Adão. Porque esses conflitos entre irmãos continuamente ocorrem nos níveis da família, tribo,
sociedade, nação e mundo?
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Pecado Original
A razão reside no pecado cometido por Adão e Eva, os pais de Caim e Abel. Adão e Eva eram os
antepassados originais da humanidade, colocados em uma posição para representarem todos os
homens e mulheres que viriam após eles. Assim, eles deveriam ter tornado realidade o ideal de
criação de Deus. Entretanto, ao romper o mandamento de Deus, eles perderam sua posição como
os verdadeiros pais de bondade de toda a humanidade que nasceria após eles. Ao invés, eles se
tornaram pais decaídos do mal. É este mal que é o pecado original, a raiz fundamental de todo
crime e infelicidade na sociedade humana.
O pecado original dos primeiros antepassados humanos foi que Adão e Eva romperam com o
mandamento de Deus e se envolveram em um relacionamento sexual ilícito. Desta forma, eles
formaram uma linhagem de sangue com o diabo, e se tornaram pais falsos e decaídos,
transmitindo amor falso, vida falsa e uma linhagem falsa para toda a raça humana. Há somente
uma maneira para a humanidade escapar deste mundo de mal e conflito, e isso é ser reunida com
seus verdadeiros pais e renascer através deles. Somente quando isto é cumprido, a verdadeira
maneira para abandonar o pecado original é revelada.
Depois que recebi meu chamado com a idade de dezesseis anos, eu investi anos buscando pela
resposta precisamente para este problema de como trazer salvação para a humanidade. O
resultado dessa busca solitária é a nova expressão da verdade de Deus que nos referimos hoje
como o Princípio da Unificação, Deusísmo e filosofia da Ala da Cabeça. Em 15 de agosto de
1945, o dia quando a Coréia foi liberada do imperialismo japonês, eu comecei a proclamar esta
verdade na terra. Porque proclamei estes ensinamentos, tive que suportar incríveis perseguições e
ataques.
Pensem por um instante sobre o fato que eu fui aprisionado cerca de seis vezes em minha vida.
Isto sozinho é suficiente para dizer a vocês quão duro tem sido os ataques contra mim. O
Primeiro Festival Mundial de Cultura e Esportes, sendo realizado durante este quadragésimo
sétimo ano desde que comecei a proclamar o Princípio Divino, é uma celebração sagrada. Esta é
uma ocasião que permite que o mundo inteiro veja, e oferece para Deus, a colheita das sementes
que eu semeei e nutri para a liberação de Deus e da humanidade, e para a realização de um
mundo de paz. Tudo o que tenho lutado para atingir durante minha vida, tem sido para o
propósito de confirmar o fato que todas as pessoas no mundo são irmãos e irmãs diante de Deus,
nosso Pai comum. Nossos laços comuns como membros da família global centrada em Deus
transcende nossas diferenças baseadas na raça, nacionalidade e fronteiras internacionais.

Organizações
A instituição primária na qual meus ensinamentos estão sendo praticados é a Associação do
Espírito Santo para Unificação do Cristianismo Mundial, que é a Igreja de Unificação. Não há
agora um único país onde a Igreja de Unificação não exista. A Igreja de Unificação colocou suas
raízes em todas as raças, nacionalidades e países. A Bênção Internacional do Matrimônio de
30.000 casais que será realizada amanhã no Estádio Olímpico Principal de Seul será certamente
um testemunho do fato de que a humanidade é uma única grande família centrada em Deus.
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Com a Igreja de Unificação como a organização raiz, eu fundei muitas outras organizações para
projetos em uma ampla variedade de áreas. Estas organizações são para o propósito de edificar
um mundo de paz no qual nós – a família humana centrada em Deus – possamos desfrutar de
nossa liberdade, ideais e felicidade. Para o Festival Mundial de Cultura e Esportes, eu reuni as
mais proeminentes destas organizações aqui em Seul. Durante o festival, uma nova estrutura
unificada será fundada para facilitar laços mútuos mais fortes e a cooperação mais próxima entre
estas organizações.
A Conferência Mundial para a Unidade das Ciências, a Academia de Professores para a Paz
Mundial, a Conferência Mundial de Mídia, o Conselho de Cúpula para a Paz Mundial, a
Assembléia para as Religiões do Mundo, a Federação Inter-Religiosa para a Paz Mundial, a
Federação de Mulheres para a Paz Mundial, os grupos de artes internacionais e o CARP
internacional, se encontrarão durante este momento da Bênção do Matrimônio Internacional,
proverão fóruns para iluminarmos nossos intelectos e reafirmarmos nossa determinação para nos
devotarmos pela causa da edificação de um mundo de paz.
A Bênção do Matrimônio Internacional da Igreja de Unificação, a qual eu estarei conferindo
durante este tempo, é a bênção de ressurreição. Através desta cerimônia, a humanidade é capaz
de se limpar do pecado original e recuperar o amor verdadeiro, a vida verdadeira e a verdadeira
linhagem de Deus. Está dentro do contexto desta cerimônia, que possamos fazer nascer a paz que
nos permite compreender o ideal da grande irmandade da humanidade, a qual transcende raça,
nacionalidade, e fronteiras internacionais.
Como o fundador destas organizações e grupos, eu desejo reafirmar aqui nesta noite que o
propósito destas entidades é trazer a paz mundial, de acordo com o ideal de Deus e da
humanidade. Elas não foram criadas para o benefício de qualquer grupo em particular ou de
qualquer facção política. Elas não servem os interesses limitados de qualquer nação ou estado em
particular. Ao invés, elas existem para trazer felicidade, paz e liberdade para Deus, o Criador do
universo, e para toda a humanidade.

Salvação Familiar
Assim, nosso movimento deve trazer salvação para todas as famílias, todas as nações, todos os
estados e finalmente para o mundo inteiro. Este deve ser um movimento que salva a família,
salva a nação e salva o mundo.
Nossas famílias estão sendo destruídas pelo desmoronamento da ética sexual através de
relacionamentos ilícitos e a forma de vida decadente. Toda nação está sofrendo a agonia da
destruição de seus padrões morais que é acompanhada do aumento da criminalidade. Não há
solução à vista para os conflitos entre as posições políticas. Pobreza e ignorância continuam a
nos assolar. Não há qualquer sinal de que possamos estar perto de soluções para as disputas
internacionais de fronteiras do mundo, as atitudes de preconceito entre grupos religiosos, ou para
os conflitos entre as várias raças e grupos étnicos. A paz mundial está sob constante ameaça das
ações egoístas dos países e povos do mundo.
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Poluição ambiental também está destruindo nosso planeta ao nível de estarmos nos aproximando
de uma séria crise para o futuro da humanidade. Todos podemos nos encontrar em um caminho
comum de destruição, a menos que sejamos capazes de resolver a crise que enfrentamos através
de um amor que transcenda todas as barreiras nacionais e diferenças étnicas, e que englobe todas
as pessoas do mundo. Permitam-me enfatizar novamente: qualquer solução bem sucedida desta
crise deve estar baseada em um esforço para edificar um mundo unificado através de um
movimento de amor verdadeiro enraizado no Princípio Divino, ou Deusísmo.
Em julho passado, eu discursei em cinco cidades da Coréia nas reuniões realizadas pela
Federação de Mulheres para a Paz Mundial. Nesta ocasião, eu declarei que minha esposa, a
Presidente da FMPM, Hak Ja Han Moon e eu, somos os Verdadeiros Pais de toda a humanidade.
Eu declarei que somos o Salvador, o Senhor do Segundo Advento, e o Messias.
Porque eu estaria diante das mulheres líderes da Coréia e faria essa declaração surpreendente e
temerosa? A razão é que Deus tem conduzido Sua providência para enviar o Messias como o
segundo Adão aperfeiçoado que subjugou Satanás, a fim de estabelecer uma Eva aperfeiçoada
que representará todas as mulheres. Deus tem feito isto porque, quando Satanás seduziu Eva,
toda a humanidade foi permeada com o pecado.
Também porque as mulheres são o ponto central para o amor, a paz e o espírito de serviço que
protege nossas famílias, a família saudável deve ser o ponto de início em nosso trabalho para
edificar a paz mundial. O estabelecimento da ética familiar e a educação de nossos filhos
centrando em Deus, repousam no núcleo mais central de meus ensinamentos, sendo a pessoa que
declarou a si mesmo com as responsabilidades do Messias. A família é o santuário sagrado que
deve limpar este mundo do pecado.

A Casa de Unificação
Essa é a razão pela qual foi necessário que eu, como o Messias, fizesse minha declaração para as
mulheres líderes reunidas ao redor da Presidente Hak Ja Han Moon, minha esposa, que está na
posição de Eva aperfeiçoada. Esta declaração é uma exortação e um aviso para todos que seguem
meus ensinamentos, para se juntarem a Sra. Moon e a mim, em nosso atendimento a Deus, no
caminho de sacrifício e serviço para a salvação deste mundo.
Enquanto concluo minhas considerações esta noite, eu gostaria de propor, para que todas as
nossas atividades pela salvação do mundo possam ser conduzidas mais efetivamente, que
estabeleçamos "A Casa de Unificação para a Paz Mundial" como uma estrutura para a unificação
pacífica do mundo.
Para evitar qualquer possível equívoco, especificamente referente ao título desta estrutura como
citada no idioma coreano, permitam-me afirmar claramente que não estou propondo criar um
partido político. A Casa de Unificação para a Paz Mundial que eu proponho não é um partido
político. Ela não terá as funções comumente associadas com partidos políticos, isto é, buscar os
poderes executivos de governo em um determinado país. Ao invés, é uma "casa" para reforçar as
ações de reforma dos países do mundo, e para promover um fundamento unificado e um esforço
comum para a paz mundial.
58

Se dizemos que céu é um símbolo do homem, então a terra é um símbolo da mulher. A casa é o
estágio no qual a vida de uma mulher é desempenhada em plenitude. A mãe é o centro de um
ninho cheio com amor por todos os membros da família. A família, com a mãe em seu centro, é a
unidade básica que compõe a nação e o mundo. Eu utilizo a palavra "Casa" no título da estrutura
que estou propondo, porque esta palavra contém o significado de "exaltar a terra, centrando na
mãe." Ela também significa "ensinar." Portanto, a palavra "Casa" neste título, significa um centro
para a educação das mulheres.
Através desta estrutura, prover novo ímpeto para o trabalho de dar oportunidades para mudanças
significativas e para uma educação baseada em uma visão centrada em Deus para a paz mundial
para as pessoas de todos os países e de todas as áreas da vida, incluindo líderes políticos,
estudiosos, líderes religiosos, jornalistas e educadores, como também mulheres líderes e a
juventude. Esta visão da paz mundial estará centrada nas famílias nas quais as mães,
representando todas as mulheres do mundo, que realizem a unidade de mente e corpo através do
amor.
Se vocês abraçarão minha proposta e se juntarão a mim nesta tarefa, então nossos esforços estão
destinados a trazer o mundo de paz, o qual é o objeto do desejo de Deus e de toda a humanidade,
dentro dos oito anos restantes do Século XX. Nós que estamos reunidos aqui esta noite seremos
os líderes na abertura dos portões para um mundo de paz no vindouro Século XXI.
Oro que vocês possam ter uma agradável visita durante o tempo do festival, e que Deus possa
derramar Suas infinitas bênçãos e proteção sobre seu trabalho.
Muito Obrigado.
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